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І. Загальні положення: 

1. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Первомайського медичного фахового коледжу. 

Студентське самоврядування коледжу – це самостійна громадська 

діяльність студентів з реалізації управління навчальним закладом,яка 

визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до мети і 

завдань, що стоять перед студентським колективом. 

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів коледжу 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу, у тому 

числі неповнолітніх. Усістудентиколеджумаютьрівні права щодоучасті у 

студентськомусамоврядуванні, можутьобиратися та бути обраними до 

йогоорганів. 

Студентськесамоврядуванняздійснюється студентами 

коледжубезпосередньо, а також через органистудентськогосамоврядування, 

щообираються у порядку, визначеному Законом про фахову передвищу 

освіту. 

2. У 

своїйдіяльностіорганистудентськогосамоврядуваннякеруютьсязаконодавство

м, установчими документами Первомайського медичного фахового коледжу 

та цим Положенням. 

 3.Керівникиорганівстудентськогосамоврядування та їх заступники не 

можутьперебувати на посадібільш як два строки.Термін повноважень 

парламенту один рік. 

З припиненням особою навчання у Первомайському медичному 

фаховому коледжі припиняєтьсяїї участь в 

органістудентськогосамоврядування у порядку, передбаченому 

цимПоложенням. 

4.  ОрганистудентськогосамоврядуванняПервомайського медичного 

фахового коледжу діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності; 

3) рівності прав студентівколеджу на участь у 

студентськомусамоврядуванні; 

4) незалежностівідвпливуполітичнихпартій та релігійнихорганізацій; 

5) академічноїдоброчесності. 

 

ІІ. Мета і завдання студентського самоврядування: 

    1.  Метою  самоврядування є: 



- згуртування студентського колективу коледжу;  

- гармонійний розвиток особистості студента;  

- удосконалення навчально – виховного процесу; 

- розвиток соціальної і організаторської активності молоді та посилення 

відповідальності за доручену справу;  

- формування у  студентів свідомого та відповідального ставлення до 

своїх прав та обов’язків, які зазначені в  Статуті коледжу;  

- набуття умінь співпрацювати на принципах партнерства, гласності, 

демократизму; 

- формування навичок самоврядування; 

- набуття суспільно-громадського досвіду; 

- формування життєвої компетентності; 

- виховання духовної культури;  

- розвиток рис характеру: цілеспрямованість, ініціативність, 

вимогливість, наполегливість, толерантність, винахідливість. 

 

    2.  Основні завдання органів студентського самоврядування: 

- ознайомлення студентів з їхніми правами та обов’язками; 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння підвищенню якості освіти, навчальній, пошуково-

дослідницької діяльності студентів, розвиток їхніх творчих здібностей; 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

- сприяння в роботі студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 

- організація співробітництва зі студентами інших  навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової 

допомоги студентам; 

- репрезентація у керівництві коледжу; 

- координація діяльності всіх органів студентського самоврядування; 

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, 

оперативне реагування на їх порушення; 

- участь в розподілі стипендіального фонду, в заохоченні та 

нагородженні кращих студентів; 

- залучення студентів до художньої самодіяльності; 

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, 

випускних вечорів,  тощо; 



- активна участь в організації ремонту аудиторій, забезпечення 

зберігання і підтримки в належному стані приміщень, обладнання та 

іншого майна навчального закладу; 

- координація роботи з викладачами, кураторами академічних груп, 

завідувачами відділень, заступниками директора; 

- організація чергування студентів; 

- створення умов для самостійної підготовки студентів та їх відпочинку і 

дозвілля; 

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню  

студентами правопорушень та вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

палінню тощо.  

 

     ІІІ. Структура і організація студентського самоврядування 

Студентське самоврядування коледжу здійснюється, на рівні коледжу, 

відділення, гуртожитку, академічної групи. 

1. Загальні збори студентів. 

Вищим органом студентського самоврядування  коледжу є загальні збори 

студентів. 

Загальні збори: 

- затверджують Положення про студентське самоврядування 

Первомайськогомедичного фахового коледжу;  

- обираютьчленівстудентськогопарламенту, даютьоцінкуйогодіяльності; 

- визначаються пріоритетні напрями діяльності студентського 

самоврядуванняколеджу на певний період; 

- затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

- затверджуютьрічнийбюджеторганівстудентськогосамоврядування, 

вносять до ньогозміни, заслуховуютьзвіт про йоговиконання; 

- обираютьконтрольно-ревізійнукомісію; 

- обираютьпредставниківстудентівколеджудо колегіального органу 

управління(педагогічної ради)навчального закладу; 

-  заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

- здійснюютьіншіповноваження, передбачені Законом про фахову 

передвищу освіту та цимПоложенням 

 

Збори можуть вирішувати й інші питання, пов’язані з діяльністю 



студентськогосамоврядування .  

Збори проводяться не рідше 1 раз на рік. 

 Кворум для легітимності проведення зборів становить 2/3студентів 

коледжу. 

     Результати роботи загальних зборів оформляються у вигляді протоколу. 

2. Студентський парламент 

    У період  між зборами вищим виконавчим органом є студентський 

парламент, підзвітний загальним зборам студентів. Студентський 

парламент обирається загальними зборами. Робоча кількість членів 

студентського парламенту – 19 осіб. З числа членів парламенту обирають 

голову, його заступника і секретаря шляхом відкритого голосування. 

Парламент складається з комісій за напрямками роботи: 

- навчально-наукова 

- культурно-просвітницька 

- дисципліни і порядку 

- спортивно-оздоровча 

- соціально-побутова 

- із захисту прав студентів 

- міжвузівських зв’язків 

- прес-центр 

 

           Засідання парламенту проводяться  не менше ніж один раз на місяць 

івважаються  правомірними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних  

йогочленів. Рішення приймаються більшістю голосів.  

Засідання  парламенту  фіксуються протоколом,  що підписується 

головою та секретарем. 

За погодженнямзістудентським парламентом 

коледжуприймаютьсярішення про: 

1. відрахуваннястудентів з навчального закладу та їхпоновлення на 

навчання (крімвипадків, передбачених пунктами 1-

3, 7 частинипершоїстатті 44  Закону про фахову передвищу освіту); 

2. переведенняосіб, якінавчаються у коледжі, з одного 

джерелафінансування на інше; 

3. поселенняосіб, якінавчаються у Первомайському медичному 

фаховому коледжі  догуртожитку і виселенняїхізгуртожитку; 

4. діяльністьгуртожитку для проживанняосіб, якінавчаються у коледжі 

5. затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n737
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n737
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n743


Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене 

без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження 

відповідного подання студентський  парламент не висловив своєї позиції. 

Рішення загальних зборів  і парламенту є обов’язковим  для виконання.                        

Голова студентського парламенту коледжу: 

1. Голова студентського парламенту обирається із числа членів 

парламенту шляхом відкритого голосування. Строк повноважень – 1(2) 

рік. Виконує повноваження на громадських засадах  до обрання нового 

голови. Відкликати голову студентського парламенту коледжу можна 2/3 

голосів членів студентського парламенту коледжу. У разі дострокового 

припинення повноважень голови студентського парламенту на засіданні 

парламенту відбуваються вибори нового голови. 

2. Голова студентського парламенту організовує роботу парламенту, 

здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує  

роботу комісій, проводить засідання парламенту та головує на них,  

проводить лінійки, загальні збори студентів. 

3. Забезпечує підготовку питань, що виносяться на засідання 

студентського парламенту коледжу. 

4. Представляє інтереси студентського колективу коледжу  у відносинах із 

адміністрацією та навчальною частиною коледжу, навчальними закладами 

фахової передвищої освіти, іншими установами та організаціями. 

5. Бере участь у засіданнях педагогічної ради, де обговорюються питання 

діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання 

студентського життя. 

6. У межах своєї компетенції дає розпорядження, доручення, обов’язкові 

для всіх членів парламенту. Клопоче про дотримання прав та законних 

інтересів студентів перед директором, адміністрацією. 

7. Виступає з клопотаннями перед педагогічною радою (адміністрацією) 

про заохочення чи покарання ( стягнення ) щодо окремих студентів.  

Заступник голови студентського парламенту: 

1. Координуєвиконанняпоточних та 

перспективнихпланівдіяльностістудентського парламенту коледжу.  

2. За відсутності  голови парламенту проводить засідання парламенту  та 

забезпечує підготовку питань, що виносяться на його засідання. 



3. Організовує і проводить у коледжі благодійні акції.Спрямовує роботу 

волонтерської організації 

 

Секретар студентського парламенту коледжу: 

1. Веде протоколи засідань парламенту. 

2. Організовує контроль за виконаннямрішеньстудентського парламенту і 

виступає з повідомленням про  їх виконання. 

3. Веде документаціюстудентського парламенту коледжу.  

Навчально-наукова комісія: 

1. Сприяє організації навчального процесу в коледжі, а саме: 

- контролює рівень навчальних досягнень студентів, у разі необхідності 

організовує допомогу, сприяє створенню належних умов для навчання;  

- викликає на засідання парламенту студентів, які мають низький рівень 

знань; 

- виявляє і підтримує  здібних і обдарованих студентів, залучає їх до 

пошуково-дослідницької роботи; 

- допомагає викладачам у проведенні предметних тижнів, олімпіад, 

конкурсів, діяльності лекторської групи; 

- бере участь в  підготовці і проведенні науково-практичних 

конференцій; 

- заохочує відмінників  у навчанні; 

- збирає та опрацьовує статистичні відомості успішності студентів, бере 

участь у підведені підсумків рубіжних атестацій; 

- заслуховує звіти відповідальних за навчання в академічних групах про 

рівень навчальних досягнень студентів їхніх груп. 

2. Сприяє підвищенню інтересу студентів до знань, самоосвіти, 

самовдосконалення.  

3. Організовує обговорення проблем навчання, взаємовідносин студентів 

із викладачами. 

4. Звітує  про свою роботу на  засіданні студентського парламенту 1 раз 

на рік. 

Культурно-просвітницька комісія: 

1.  Генерує творчі ідеї щодо проведення дозвілля студентів. 

2. Організовує змістовне дозвілля студентів з урахуванням їхніх інтересів. 

3.  Готує і проводить культурно – масові заходи в коледжі. 

4.  Організовує екскурсії історичними місцями.   

5.  Сприяє діяльності  гуртків, секцій, клубів за інтересами. 

6.  Сприяє усвідомленню студентами поняття вільного часу та його 

цінності  для всебічного розвитку особистості. 

7. Залучає студентів коледжу до художньої самодіяльності. 



8. Організовує відвідування студентами музеїв, театрів, кінотеатрів, 

виставок. 

9. Сприяє участі студентів коледжу у міських фестивалях, конкурсах, 

концертах. 

10. Звітує про свою роботу на  засіданні студентського парламенту 1 раз на 

рік. 

 

Комісія дисципліни і порядку: 

1. Здійснює контроль за відвідуванням студентами занять, їхнім 

зовнішнім виглядом. 

2. Організовує чергування груп по коледжу. 

3. Виявляє порушників дисципліни і проводить роботу з ними. 

4. Збирає списки студентів, які палять. Проводить бесіди з ними про 

шкідливість паління. 

5. Встановлює контроль за студентами, схильними до правопорушень і 

тими, то вимагають посиленої педагогічної уваги, організовує шефство 

над ними. 

6. Комісія звітує перед парламентом 1 раз на рік. 

 

Спортивно - оздоровча комісія: 

1. Залучає студентів до участі в спортивних секціях. 

2. Бере участь в організації і проведенні Дня здоров’я, спартакіад, 

туристичних походів. 

3. Допомагає організовувати і проводити спортивні змагання в коледжі, 

спортивні розважальні програми. 

4. Пропагує здоровий спосіб життя. 

5. Бере участь у проведенні спортивно – масових заходів між вузами. 

6. Звітує перед парламентом один раз на рік.  

 

Соціально - побутова комісія: 

1. Сприяє створенню належних побутових умов для навчання студентів у 

коледжі. За необхідності клопоче перед адміністрацією про поліпшення 

навчальних та житлово – побутових умов. 

2. Слідкує за дотриманням санітарно – гігієнічних норм в аудиторіях  та  

за дотриманням санітарно – гігієнічних норм  студентами.  

3. Організовує  генеральні прибирання  аудиторій. 

4. Проводить роботу по благоустрою та озелененню аудиторій, території    

коледжу та  закріпленої за коледжем території. 



5. Організовує та бере активну участь у ремонті аудиторій, закріплених за 

групами, забезпечує зберігання і підтримку в належному стані 

приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу. 

6. Бере участь у поселенні студентів до гуртожитку та спільно зі 

студентською радою гуртожитку здійснює контроль за їхнім 

проживанням, поведінкою, належним санітарно – гігієнічним станом 

кімнат, секцій, поверхів. 

7. Звітує перед парламентом один раз на рік . 

 

Комісія із захисту прав студентів : 

1. Захищає та відстоює права та інтересистудентів як уколеджі, так і за 

його межами. 

2. Забезпечуєвиконання студентами  обов’язків та слідкує за 

дотриманням  їхніх прав. 

3. Сприяє у створеннінеобхідних умов для навчання і 

відпочинкустудентів. 

4. Проводить анкетуваннястудентівщодо якостінавчання. 

5. Сприяє безпосередній участі студентів у реалізації державної 

молодіжної політики, проведенні конференцій, круглих столів з цих 

питань та активної участі в їх роботі студентів коледжу. 

6. Забезпечуєінформаційну, правову, психологічну допомогу 

студентам:організовує і проводитьзустрічі з фахівцями-юристами, 

психологами, лікарями, спеціалістами з питаньмолоді та 

соціальногозахисту. 

7. Звітує  на засіданністудентського парламенту один раз на рік.  

 

Комісія міжвузівських зв’язків: 

1. Налагоджує зв’язки з органами студентського самоврядування та 

студентамиінших вузів. 

2. Ініціює проведення спільних науково – практичних конференцій, 

круглих столів з питань життєдіяльності студентських колективів та 

культурно - масових заходів. 

3. Звітує перед парламентом один раз на рік . 

Прес центр: 

1. Висвітлює життя коледжу, груп, окремих студентів, їх творчі 

досягнення  на сторінках газети «Студентське життя». 

2. Проводить вивчення громадської думки студентів про життя коледжу. 

3. Рекламує діяльність органів студентського самоврядування. 



4. Випускає  номери газети, присвячені знаменним і пам’ятним подіям 

держави, коледжу. 

5. Звітує на засіданні студентського парламенту один раз на рік. 

 

 

Контрольно-ревізійнакомісія. 

1. Здійснюєпоточний контролю за діяльністю, станом використання 

майна та виконання бюджету органівстудентськогосамоврядування 

2. До складу контрольно-ревізійноїкомісії не можутьвходитикерівники та 

члени виконавчихорганівстудентськогосамоврядування, 

студентськихвиборчихкомісій. 

Старостат відділення 

1. Старостат  відділення складається із старост академічних груп і діє 

тільки вмежах відділення. 

2. Засіданнястаростату проводиться не рідше одного разу на місяць і  

вважаєтьсяправомірним, якщо на ньомуприсутні не менше 2/3 

йогочленів. 

Рішенняприймаютьсябільшістюголосів.  

 

Студентський актив академічноїгрупи 
 

Студентський актив академічноїгрупиобирається на зборахгрупи у 

Таком складі: 

- староста; 

- заступник старости; 

- відповідальний за відвідування; 

- відповідальний за чергування; 

- навчальний сектор; 

- культурно-просвітницький сектор; 

- спортивно-оздоровчий сектор; 

- бригадири; 

- пресцентр. 

Актив академічної групи організовує навчальну роботу та дозвілля, 

контролює навчальну дисципліну студентів в групі, аналізує роботу та звітує 

на зборах групи протягом року. 

Органистудентськогосамоврядування: 

1) беруть участь в управліннінавчальним закладому у порядку, 

встановленому  Законом про фахову передвищу освіту та установчими 

документамиПервомайського медичного фахового коледжу; 



2) беруть участь в обговоренні та 

вирішенніпитаньудосконаленняосвітньогопроцесу, 

призначеннястипендій, організаціїдозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування; 

3) проводятьорганізаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, 

оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи; 

4) беруть участь у 

заходахщодозабезпеченняякостіфаховоїпередвищоїосвіти; 

5) захищають права та інтересиздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти; 

6)делегуютьсвоїхпредставників до робочих та дорадчо-консультативних 

органів; 

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

      8)беруть участь у вирішенніпитаньзабезпеченняналежнихпобутових 

умов проживанняздобувачів освіти у гуртожитку та організації 

харчування; 

      9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та  

наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні 

кошторису навчального закладу надають обов’язкові до розгляду 

пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі 

 з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 

    10) вносятьпропозиціїщодозмістуосвітньо-професійнихпрограм; 

    11) мають право оголошуватиакції протесту; 

    12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнськіорганізації, 

діяльністьяких не маєполітичногоаборелігійногоспрямування; 

виконуютьіншіфункції, передбаченіЗаконом про фахову передвищу 

освіту та Положенням про студентськесамоврядуванняколеджу; 

ІV. Права та обов’язки членівстудентського самоврядування 
 

1.     Члени студентського самоврядування мають права та обов’язки, 

якими наділені студенти навчальних закладів фахової передвищої 

освіти України згідно із законодавством та відповідно до Статуту 

коледжу. 

2. Члени студентського самоврядування мають право: 

- обирати та бути обраними до керівних органів самоврядування; 

- вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів 

студентського самоврядування; 

- звертатися до будь-якого органу самоврядування стосовно питань, що 

належать до компетенції цього органу та  отримувати відповідь по суті 

питання; 



- вносити на розгляд парламенту пропозиції; 

- дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх 

питань, що стосуються діяльності студентського самоврядування; 

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і 

органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують їх права 

чи принижують гідність студентів або ускладнюють досягнення цілей 

органів студентського самоврядування; 

- проводити будь – які дослідження, опитування й анкетування. 

3. Студентський парламент має право звертатися до адміністрації 

коледжу із пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, 

передбачених основними напрямками діяльності самоврядування. 

 

Члени студентського самоврядування зобов′язані: 

- дотримуватися положень Статуту коледжу, Положення про 

студентське самоврядування; 

- виконувати рішення, прийняті  загальними зборами та керівними 

органами студентського самоврядування; 

- брати участь у реалізації завдань студентського самоврядування; 

- увипадкуневиконанняобов’язків, неуспішності, 

недотриманнякультуриповедінки будь-який член 

студентськогосамоврядуванняколеджуможе бути переобраний. 

 

V. Умовидіяльності 

1. Джерелафінансуванняcтудентськогопарламенту: 

- цільовікошти, спрямовані на 

основнудіяльністьстудентськогосамоврядування; 

- кошти, отримані за 

рахуноксамостійноїгосподарськоїдіяльностіорганівстудентськогосамов

рядування; 

- спонсорськікошти; 

- добровільністудентськікошти; 

- коштиабомайно, яке 

надходитьбезкоштовноабодобровільніфінансовіпожертвування. 

Коштиорганівстудентськогосамоврядуванняспрямовуються на 

виконанняїхніхзавдань і здійсненняповноваженьвідповідно до 

затверджених ними кошторисів. 

Органистудентськогосамоврядуванняпублічнозвітують про 

використаннякоштів та виконаннякошторисів не менше одного разу на 

рік. 

Адміністрація  коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 



відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що 

укладається відповідна угода. 

Студентськесамоврядуваннякористуютьсявсебічноюпідтримкою й 

допомогоюадміністраціїколеджу. 

Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою 

учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних 

коштів та майна  навчального закладу ). 

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 

компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, 

схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління 

навчального закладу. 

VІ. Додатковіположення 

1. Положеннязатверджуєтьсязагальними зборами студентівКоледжу та 

вводиться в дію наказом директора Коледжу. 

2. УданеПоложенняможуть бути внесенізміни і доповнення, 

якіприймаютьсястудентським парламентом. 

3. Органи студентського 

самоврядуванняколеджуможутьприйматиокремірішення, які не 

виходять за рамки Положення про студентськесамоврядування. 

 

 


