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1. Загальні положення 

1.1. Положення регламентує порядок створення і функціонування  

студентського самоврядування Галицького коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола. 

1.2. Студентське самоврядування – це самостійна громадська діяльність 

студентів, спрямована на реалізацію функцій управління вищим освітнім 

закладом, яка визначається дирекцією і здійснюється студентами у 

відповідності з метою і завданням, які стоять перед студентськими 

колективами. 

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які 

навчаються у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола за всіма 

формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до 

органів студентського самоврядування. 

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на 

добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою 

громадського самоврядування закладу вищої освіти. 

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, 

Статутом Коледжу, даним Положенням. 

1.6. Органи студентського самоврядування користуються допомогою і 

підтримкою адміністрації та профспілкового комітету, зокрема у вирішенні 

питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та іншого 

матеріально-технічного забезпечення. 

1.7. Органи студентського самоврядування можуть мати майно та кошти, 

необхідні для забезпечення його діяльності. Фінансовою основою 

студентського самоврядування є: 

- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування закладу вищої освіти; розмір місячного 



3 
 

членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Кошти органів студентського самоврядування спрямовується на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених ними кошторисів. 

1.7.1 Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

1.8. Перелік повноважень органів студентського самоврядування 

визначається Положенням про студентське самоврядування у Галицькому 

коледжі імені В’ячеслава Чорновола й узгоджується з керівництвом закладу 

вищої освіти. 

1.9. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями. 

1.10. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні. 

1.11. Керівник закладу вищої освіти забезпечує належні умови для 

діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, 

оргтехніку, постійний доступ до Інтернету, відводить місця для встановлення 

інформаційних стендів тощо). 

1.12.Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” представники  

студентського самоврядування беруть участь у роботі колегіальних органів 

закладу вищої освіти (педагогічній раді, Вченій раді, адміністративній раді). 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування 
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2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для 

самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських 

навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності. 

2.3. Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, 

встановленому Законом України “Про вищу освіту” та статутом закладу вищої 

освіти - беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконаленого 

освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля та побуту; 

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

- захищають права та законні інтереси студентів, які навчаються у закладі 

вищої освіти; 

- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі органів студентського самоврядування; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої 

освіти, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

- мають право оголошувати акції протесту; 
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- виконують інші функції, передбачені Законом України “Про вищу 

освіту” та положенням про студентське самоврядування  закладу вищої 

освіти 2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування 

приймаються рішення про: 

- відраховування осіб, які навчаються у коледжі та їх поновлення на 

навчання; 

- поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення з 

гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти в 

частині, що стосується осіб, які навчаються. 

2.5. Основні завдання органів студентського самоврядування: 

- захист прав та інтересів студентів; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння освітній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння формуванню у студентів коледжу патріотичних почуттів, 

поваги до України, а також почуттів національної свідомості; 

- сприяння поліпшенню відпочинку студентів; 

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань за інтересами та координація їх діяльності; 

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів тощо; 

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну 

студентами. 

3. Права та обов’язки  органів студентського самоврядування : 

3.1. Члени Ради студентів коледжу (далі - РСК) мають права та обов’язки, 

якими наділені студенти закладів вищої освіти України згідно з чинним 

законодавством та відповідно до Статуту коледжу. 
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3.2.  Члени студентської ради мають право: 

- обирати і бути обраним до будь-якого органу студентського 

самоврядування; 

- звертатись до будь якого органу студентського самоврядування 

стосовно питань, що належить до компетенції цього органу та отримувати 

відповідь по суті питань; 

- опротестувати будь-які дії осіб, структурних підрозділів і органів 

студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи 

принижують його гідність, або ускладнюють досягнення визначених цілей. 

3.3. РСК має право звертатися до адміністрації з пропозиціями і заявами, 

пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами 

діяльності самоврядування. 

3.4. Президент РСК є членом педагогічної ради закладу вищої освіти, 

Вченої ради коледжу. 

3.5.Члени ради студентського самоврядування зобов’язані: 

- чітко дотримуватись цього Положення; 

- виконувати рішення і вимоги органів студентського самоврядування, 

що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації. 

4. Структура й організація роботи органів студентського 

самоврядування: 

4.1. Свою діяльність РСК здійснює на рівні коледжу, академічної 

групи. 

4.2. РСК складається з виконавчого органу та департаментів. До 

виконавчого органу входять: президент ради, віце-президент, секретар, 

старости відділень, голови департаментів. До складу департаменту 

входять голова відповідного департаменту, його заступник, секретар та 

інші його члени. 
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4.2.1. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який 

підписується головою виконавчого органу та секретарем. 

4.3. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є 

конференція студентів коледжу. 

4.4. Дата скликання та пропонований порядок денний конференції 

(загальних зборів) повідомляється не пізніше ніж за 10 днів до її проведення. 

4.5. Конференція (загальні збори) студентів: 

- ухвалює та вносить зміни до Положення про орган студентського 

самоврядування в коледжі, в якому визначається структура, повноваження та 

порядок обирання виконавчих органів студентського самоврядування, 

порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність 

студентської ради; 

- оголошує підсумки проведення виборів президента РСК; 

- формує і затверджує склад РСК та обирає його заступника (віце-

президента), визначає термін дії їх повноважень; 

- не менше одного разу на рік заслуховує звіт президента РСК і виносить 

ухвалу щодо його діяльності; 

- розглядає інші найважливіші питання життєдіяльності студентів, 

окреслені основними завданнями РСК. 

4.6. Головною структурною одиницею системи студентського 

самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його 

голову і делегує свого представника до студентського самоврядування 

відділення і на загальні збори (конференцію) студентів. 

Делегати на Конференцію обираються академічними групами за квотою: 

3 делегати від групи. 
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4.7. Делегати обираються на зборах групи, які веде староста групи.  

4.8. Конференція є правомочною за наявності двох третин 

делегатів, обраних академічними групами коледжу. 

4.9. Конференція студентів скликається не рідше одного разу на рік. 

Позачергова конференція скликається на вимогу 25 відсотків студентів 

коледжу або адміністрації коледжу. 

4.10. Пропозиції щодо внесення до порядку денного додаткових 

питань вносяться не пізніше трьох днів до призначення дати проведення 

конференції шляхом подачі письмової заяви на ім’я президента ради 

студентів коледжу. 

4.11. Очолює роботу студентської ради президент ради студентів 

коледжу. 

4.12. Президент ради студентів коледжу. 

- організовує роботу і несе відповідальність за ефективність 

діяльності студентської ради; 

- на запрошення адміністрації бере участь у засіданнях педагогічної 

ради коледжу, Вченої ради, де обговорюються питання діяльності 

органів студентського самоврядування, проблемні питання 

студентського життя; 

- може брати участь у роботі колегіальних та дорадчих органів 

коледжу; 

- подає адміністрації коледжу пропозиції щодо визначення та 

заохочення студентів, що активно працюють у студентській раді або 

беруть активну участь у його заходах; 
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- у разі відсутності делегує свої повноваження заступнику (віце-

президент); 

- забезпечує організацію та проведення конференції студентів. 

4.13. Президент ради студентів має право: 

- делегувати окремі повноваження своєму заступнику, іншим членам 

студентської ради; 

- нагороджувати від імені студентської ради, встановлювати відзнаки та 

нагороджувати ними; 

- накладати вето на рішення РСК із наступними поверненнями їх на 

повторний розгляд з поданням зауважень і пропозицій; 

- отримувати від адміністрації коледжу інформацію, необхідну для 

здійснення діяльності студентської ради; 

- без запрошення бути присутнім на засіданнях департаментів; 

- особисто оголосити про відставку на засіданні РСК; 

- здійснювати інші повноваження, визначені Типовим положенням про 

студентське самоврядування, Статутом Галицького коледжу та іншими 

нормативно-правовими актами України. 

- оголошувати студентські догани учасникам РСК у разі невиконання 

особою покладених на неї обов'язків. 

4.14. Виборчий процес обрання президента РСК регулюється виключно 

«Положенням про вибори президента Ради студентів» 

 У передвиборчий період Центральна виборча комісія приймає заяви та 

програму дій кандидатів на посаду президента РСК не пізніше, ніж за 10 днів 

до дня проведення виборів. 



10 
 

4.15. Кандидат на посаду Президента ради студентів має 

відповідати наступним вимогам: 

- відсутність стягнень; 

- відсутність пропусків занять без поважної причини; 

- активна участь у громадському та культурному житті коледжу. 

4.16. Кандидати ознайомлюють виборців із програмою своєї 

майбутньої діяльності відповідно до «Положення про вибори 

Президента Ради студентів». 

4.17. Вибори Президента Ради студентів проводяться прямим 

таємним голосуванням відповідно до «Положення про вибори 

президента Ради студентів» 

4.18. Рада студентів коледжу затверджує Центральну виборчу 

комісію, ухвалює її склад, відповідно до «Положення про вибори 

президента Ради студентів». Члени ЦВК не можуть бути особи, що 

перебувають у Раді студентів коледжу. 

4.19. Обраним президентом ради студентів вважається той студент, 

який набрав більшу кількість голосів. 

4.20. Президент Ради студентів та його заступник обираються на 1 

рік та можуть перебувати на посаді не більше, як два строки. 

4.21. Керівник закладу вищої  освіти може встановлювати до 

визначених у Положенні додаткові функціональні обов’язки Президента 

Ради студентів. 

4.22. Секретар РСК веде протоколи засідань, облік виконаних 

рішень, відповідає за документообіг. 
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4.23. Секретар РСК відповідає за збереження документації та її 

архівування. 

4.24. Засідання РСК проводиться не рідше ніж один раз на місяць і 

вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від числа 

обраних до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою більшістю 

голосів. 

4.25 Засідання РСК веде Президент або (за його дорученням) віце-

президент. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується  

Президентом та секретарем. У разі відсутності Президента РСК підписується 

віце-президентом та секретарем. 

4.26. Рішення РСК в межах своїх повноважень доводиться до відому 

адміністрації коледжу. 

4.27. Кожне засідання департаментів коледжу фіксується протоколом, 

що підписується головою департаменту або його заступником, секретарем. 

4.28. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і 

загальних зборів (конференції) є обов’язковим для виконання. 

4.29. Президент Ради студентів у кінці своєї каденції на загальних зборах 

(конференції) звітує про виконану роботу. 

4.30. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, 

можуть бути усунені їз своїх посад за результатами голосування студентів. 

Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш, як 10 

відсотків студентів закладу вищої освіти згідно закону «Про Вищу освіту». 

4.31. Дострокове припинення повноважень членів РСК здійснюється: 

- у разі невиконання своїх функціональних обов’язків; 

- за станом здоров’я; 
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- у разі особистої заяви про відставку; 

- відрахування з денної форми. 

У разі дострокового припинення повноважень президента Ради 

студентів Рада студентів коледжу розпускається. 

4.33. При студентському самоврядуванні коледжу створені 

департаменти за такими напрямками: 

- освітньо-інформаційний департамент; 

- організаційний департамент; 

- патріотичний департамент; 

- спортивний департамент. 

5. Організаційний департамент  

5.1. Організаційний департамент спрямовує свою роботу на 

досягнення високого культурного та духовного рівня відпочинку 

студентів. 

5.2. До складу департаменту входить по одному представнику з 

кожного відділення. На першому засіданні обирається голова серед 

членів департаменту, голова обирає заступника та секретаря. 

Складається план діяльності департаменту. 

5.3. Голова департаменту координує його роботу, скликає та 

проводить засідання, звітує не менше одного разу на семестр про 

роботу департаменту. 

5.4. Кожне засідання департаменту фіксується протоколом, який 

підписується головою департаменту та секретарем. 

5.5. Департамент збирається не рідше одного разу на місяць. 
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5.6. Організаційний департамент здійснює свою діяльність в межах 

наступних завдань: 

- збереження релігійних, історичних, культурних звичаїв та традицій 

українського народу; 

- пропаганда рідної мови серед студентів; 

- проведення концертів, КВК, тематичних вечорів; 

- постійне фіксування різними способами життя коледжу, його студентів 

та працівників; 

- організація та проведення інтелектуальних змагань; 

- святкування студентських свят; 

- організація відпочинку за межами закладу вищої освіти ; 

- підготовки та проведення тематичних круглих столів, семінарів, 

зустрічей з цікавими людьми; 

- участі у виданні студентської преси. 

5.7. Організаційний департамент здійснює свою діяльність шляхом: 

- тісної співпраці з творчими колективами міста та області; 

- залучення до заходів, які проводяться департаментом, максимальної 

кількості студентів. 

6. Спортивний департамент 

6.1. Спортивний департамент спрямовує свою роботу на залучення 

студентів до здорового способу життя, здійснює свою діяльність в межах 

наступних завдань: 

- сприяння участі студентів у загальноміських, коледжних заходах; 
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- залучення студентів до спортивного життя коледжу, міста, області; 

- організації туристичних походів; 

- залучення студентів в відповідні гуртки, які діють у коледжі; 

- проведення змагань на рівнях групи, відділення, курсу, коледжу. 

6.2. До складу департаменту входить по одному представнику з 

кожного відділення. На першому засіданні обирається голова серед 

членів департаменту, голова обирає заступника та секретаря. 

Складається план діяльності департаменту. 

6.3. Голова департаменту координує його роботу, скликає та 

проводить засідання, звітує не менше одного разу на семестр про 

роботу департаменту. 

6.4. Кожне засідання департаменту фіксується протоколом, який 

підписується головою департаменту та секретарем. 

6.5. Департамент збирається не рідше одного разу на місяць. 

7. Освітньо-інформаційний департамент  

7.1. Освітньо-інформаційний департамент спрямовує свою роботу 

на інформування студентів про життя коледжу та заходи, які будуть 

проведені у ньому, контроль за відвідуванням студентами занять, 

успішністю у навчанні, дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку для студентів. 

7.2. Департамент здійснює свою діяльність в межах наступних 

завдань: 

- інформує студентів про майбутні події, які будуть проводитися в 

коледжі; 
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- оновлює інформаційні стенди; 

- аналізує відвідування студентами занять та запізнень, успішність 

студентів за результатами атестацій та сесій; 

- співпрацює з усіма членами студентської ради та допомагає їм у 

вирішенні завдань, пов’язаних з набором, друком, скануванням та пошуком 

інформації в мережі Internet; 

- співпрацює з іншими громадськими організаціями м. Тернополя та 

України. 

7.3. Освітньо-інформаційний департамент веде свою діяльність шляхом: 

- адміністрування сторінок РСК у соціальних мережах; 

- своєчасне надання інформації на інформаційних дошках; 

- підготовку оголошень як інформаційного, так і рекламного характеру; 

- поширення інформації про діяльність РСК. 

8. Патріотичний департамент. 

8.1. До складу департаменту входить по одному представнику з 

відділення. На першому засіданні обирається голова серед членів 

департаменту, голова обирає заступника та секретаря. Складається план 

діяльності департаменту. 

8.2. Голова департаменту координує його роботу, скликає та проводить 

засідання, звітує не менше одного разу на семестр про роботу департаменту. 

8.3. Кожне засідання департаменту фіксується протоколом, який 

підписується головою департаменту та секретарем. 

8.4. Департамент збирається не рідше одного разу на місяць. 

8.5. Департамент здійснює свою діяльність в межах наступних завдань: 
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- проведення туристичного відпочинку студентів по визначних 

пам’ятних місцях України; 

-виховання у студентів національної свідомості; 

-виховання в студентах гідного громадянина української держави. 

8.6. Патріотичний департамент здійснює свою діяльність шляхом: 

- проведення лекцій на різноманітну тематику; 

- проведення зустрічей із відомими людьми; 

- організації круглих столів, конференцій тощо відповідної тематики. 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Дане положення може бути змінене на конференції (загальних 

зборах) студентів. 

9.2. Дане положення вступає в дію з моменту його погодження 

адміністрацією коледжу. 

 

 


