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УХВАЛЕНО 

Загальними зборами студентів  

РАТК НУВГП 

“11”  лютого     2016  р. 

 

 

Положення 

про студентське самоврядування  

в Рівненському автотранспортному коледжі  

Національного університету водного господарства та природокористування 

 

I. Загальні положення. 

Положення про студентське самоврядування в Рівненському 

автотранспортному коледжі Національного університету водного господарства та 

природокористування (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та Положення Рівненського автотранспортного 

коледжу НУВГП і є документом, який визначає порядок формування та 

діяльності студентського самоврядування в коледжі.  

 У Рівненському автотранспортному коледжі Національного університету 

водного господарства та природокористування (далі-Коледж) діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 

навчального закладу.  

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати 

участь в управлінні Коледжем. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються в Коледжі.  

Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права на участь в 

студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними в органи 

студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх 

участь в управлінні Коледжем.  

Студентське самоврядування здійснюється студентами, які навчаються в 

Коледжі, безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які 

обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, Положенням Рівненського автотранспортного коледжу 

НУВГП та Положенням про студентське самоврядування в Рівненському 

автотранспортному  коледжі НУВГП. 
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Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

З припиненням студентом навчання у Коледжі припиняється його участь в 

органах студентського самоврядування Коледжу.  

Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування. Директор Коледжу забезпечує належні умови для 

діяльності органів студентського самоврядування згідно вимог Закону України 

«Про вищу освіту». 
 

II. Завдання органів студентського самоврядування. 

2.1. Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Положенням Рівненського автотранспортного 

коледжу НУВГП; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

5) захищають права та інтереси студентів , які навчаються у Коледжі; 

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів 

Коледжу; 

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та 

банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

12) мають право оголошувати акції протесту; 

13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та 

цим Положенням. 

2.2. За погодженням з органами студентського самоврядування Коледжу 

приймаються рішення про: 
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- відрахування осіб, які навчаються в Коледжі та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

- призначення заступників  директора; 

- поселення осіб, які навчаються в коледжі, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

- діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Коледжі. 

2.3. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

1) кошти, визначені Педагогічною радою Коледжу, в розмірі не менш як 0,5 

відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від 

основної діяльності;  

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється загальними зборами 

студентів Коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може 

перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх 

завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. 

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання 

коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 
 

III. Структура, повноваження та порядок формування  органів 

студентського самоврядування. 

3.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування в 

Коледжі є Загальні збори студентів , які: 

1) ухвалюють Положення про студентське самоврядування Коледжу, визначають 

структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів органів 

студентського самоврядування; 

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського 

самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 

його виконання; 
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5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів 

студентського самоврядування. 

Загальні збори студентів коледжу є вищим представницьким органом 

студентського самоврядування коледжу. Загальні збори студентів студентів 

коледжу скликається як чергова або позачергова. 

Загальні збори  студентів коледжу скликають за ініціативою Студентської ради 

коледжу,  або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів 

коледжу, які об’єднані студентським самоврядуванням. 

Загальні збори студентів Коледжу є повноважними  за умови участі у їх 

проведенні  не менш як двох третин від їх від загальної кількості студентів 

Колдежу. 

3.2. Виконавчі органи студентського самоврядування 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської  групи,  

відділення, гуртожитку, Коледжу. Виконавчими  органами  студентського 

самоврядування є студентські ради відповідних структурних підрозділів.  

Первинною ланкою студентського самоврядування в Коледжі  є органи 

самоврядування на рівні студентської групи: 

Вищим органом студентського самоврядування на рівні групи є загальні збори 

студентів групи, які: 

-  обирають склад виконавчого органу студентського самоврядування в групі – 

Студентську раду групи ; 

- обирають Голову Студентської ради групи; 

- визначають завдання роботи Студентської ради групи відповідно до напрямків 

діяльності постійних комісій та обирають голів відповідних комісій; 

- заслуховують звіти Голови та студради групи, дають їм відповідну оцінку; 

Склад Студентської ради групи: 

1) Голова Студентської ради групи. 

2) Заступник голови студентської групи; 

3) Голови постійних комісій студентської ради групи; 

4) Секретар. 
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Структурними підрозділами на рівні студентської групи є постійні комісії за 

напрямками діяльності: 

1. Комісія навчально-виховної роботи 

- планує свою роботу із врахуванням планів навчальної та виховної роботи 

коледжу; 

- надає допомогу у навчанні студентам, що мають низькі показники успішності 

навчання; 

- веде контроль за успішністю навчання, відвідуванням занять та дотриманням 

правил внутрішнього розпорядку коледжу студентами групи; 

- подає пропозиції щодо розгляду на групі аналізу Студентської ради коледжу 

студентів, які мають негативні показники успішності навчання та поведінки; 

- подає адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення студентів за високі 

показники успішності навчання та активну участь в громадському житті групи 

і коледжу; 

- вивчає та узагальнює пропозиції студентів з питань покращення організації 

навчального процесу та виховної роботи в коледжі; 

- вносить пропозиції щодо переведення студентів з платної на навчання за 

державним замовленням; 

 

2. Комісія культурно-масової роботи 

- залучає студентів до участі в художній самодіяльності; 

- залучає студентів до участі в оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, 

виставках студентської творчості, прикладного мистецтва та інших формах 

культурно-масової роботи в коледжі; 

- бере участь в організації дозвілля студентів, вносить з даного питання 

пропозиції на розгляд Студентської ради коледжу, яка формує та подає 

узагальнені пропозиції на розгляд адміністративної ради коледжу; 

-  бере участь у підготовці та проведенні виховних годин, позакласних заходів.  

3. Комісія фізичного виховання та спорту 

- залучає студентів до участі в спортивних заходах; 

- бере участь в проведенні спортивних та оздоровчих заходів; 

- організовує проведення туристичних заходів; 

- вносить пропозиції щодо вдосконалення організації фізичного виховання в 

коледжі та пропозиції щодо діяльності спортивних секцій. 
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4. Комісія волонтерської діяльності 

Охоплює напрямки діяльності студентів, спрямованих на надання допомоги 

особам, що потребують сторонньої допомоги та підтримки, на реалізацію 

проектів у суспільно важливих сферах:  

- допомога соціально-незахищеним категоріям студентів (сиротам, особам з 

особливими потребами,  переселенцям  із зони проведення АТО тощо) ;  

- підтримка військовослужбовців Збройних сил України, що перебувають  зоні 

проведення АТО; 

- залучення студентів до суспільно-корисної праці з підтримання чистоти та 

благоустрою території коледжу, з реалізації екологічних проектів збереження 

довкілля; 

-  підготовка та проведення благодійних акцій. 

5. Інформаційна комісія 

-  готує дописи про діяльність студентського самоврядування для сайту коледжу; 

-  бере участь у оглядах-конкурсах стіннівок, інформаційних листівок, 

соціального плакату тощо; 

- готує матеріали для виховних годин, повідомлення про події в Україні та світі 

для проведення оглядів новин; 

Постійні комісії за напрямками діяльності охоплюють всіх студентів 

студентської групи, які входять до їх складу відповідно до обраного ними напряму 

діяльності. 

Студентське самоврядування на рівні відділення здійснюється 

Студентською радою відділення. 

Склад Студентської ради відділення: 

1) Голова Студентської ради відділення; 

2) Заступники голови  Студентської ради відділення; 

3) Голови студентських рад груп; 

4) Секретар. 

Найвищим виконавчим органом студентського самоврядування на рівні 

Коледжу є Студентська рада коледжу  

Склад Студентської ради коледжу: 

1) Голова Студентської ради коледжу; 

2) Голови студентських рад відділень;  

3) Голови студентських рад гуртожитків; 

4) Делеговані представники студентських рад відділень (один представник від 

відділення); 

5) Секретар. 

Голова  студентської ради групи, відділення: 
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– головує на засіданнях студентської ради; 

– подає на затвердження  студентської ради кандидатури заступників голови та  

секретаря; 

– виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без 

окремого доручення, звітує про його діяльність; 

– здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу студентського 

самоврядування; 

Повноваження Голови студентської ради починаються з моменту його обрання і 

припиняються в разі: 

- закінчення терміну, на який його було обрано; 

- висловлення недовіри студентами; 

- складання повноважень за власним бажанням; 

- відрахування з числа студентів; 

У випадку дострокового припинення повноважень голови студентської ради, 

виконання його повноважень покладається на заступника до проведення виборів 

голови. 

Заступники  голови студентської  ради: 

- призначаються головою студради відповідного структурного підрозділу 

коледжу за згодою студентської ради; 

- у разі необхідності, або за дорученням голови виконує повноваження голови 

студентської ради; 

- виконує доручення голови та допомагає здійснювати керівництво діяльністю 

студради. 

Секретар студентської ради: 

- веде протокол засідань студентської ради, підписує їх разом із головою; 

- контролює  хід виконання поточних та перспективних планів діяльності 

студентської ради;  

- відповідає за документообіг, разом із головою відповідає за збереження 

документації Студентської ради; 

Основною формою діяльності виконавчого органу студентського 

самоврядування є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського 

самоврядування скликає його голова, заступник голови чи не менше 1/3 від 

загального складу органу у міру потреби та проводять не рідше одного разу на 

місяць.  Засідання виконавчого органу студентського самоврядування вважається 

правомочним за умови участі у ньому не менше 2/3 від загального складу органу.  

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від 

загального складу органу. 

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є відкритими. 
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Рішення виконавчого органу студентського самоврядування приймають 

відкритим голосуванням його членів.  

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування протоколюються. 

Ведення протоколу засідання покладають на секретаря виконавчого органу 

студентського самоврядування. Протокол засідання виконавчого органу 

студентського самоврядування підписують голова та  секретар засідання. 

  3.3. Порядок проведення  виборів до органів студентського 

самоврядування. 

Рішення про проведення виборів до органів студентського самоврядування та 

пов’язані з цим виборчі процедури (висування кандидатів, складання списків 

виборців, порядок голосування та встановлення результатів виборів) 

приймається представницькими органами студентського самоврядування 

структурних підрозділів коледжу, які утворюють тимчасовий робочий орган 

(Студентську виборчу комісію). 

Вибори до органів студентського самоврядування здійснюються на основі 

загального рівного прямого виборчого права. 

Вибори до органів студентського самоврядування (групи, відділення, 

гуртожитку, коледжу), а також вибори їх голів  проводяться за системою 

відносної більшості (обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу 

кількість голосів студентів, що взяли участь у голосуванні;  у випадку рівної 

кількості голосів проводяться повторні вибори).  

Результати виборів фіксуються виборчою комісією протокольно та 

оприлюднюються не пізніше як наступного дня після проведення процедури 

голосування.  

Голови Студентських рад груп обираються студентами груп шляхом прямого 

таємного голосування строком на один рік з правом повторного балотування на 

посаду по закінченню терміна повноважень, але не більше як два строки. 

Голова  Студентської ради відділення обирається студентами відділення 

шляхом прямого таємного голосування строком на 1 рік, але не більше як на два 

строки.  

Голова Студентської ради коледжу обирається студентами коледжу обирається 

студентами відділення шляхом прямого таємного голосування строком на 1 рік, 

але не більше як на два строки.  

Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути 

усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування 

студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш 

як 10 відсотків студентів відповідного структурного підрозділу коледжу. 
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