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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про студентське самоврядування відокремленого 
структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Державного університету «Одеська політехніка» (далі - Положення) 
встановлює порядок роботи студентського самоврядування в відокремленому 
структурному підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Державного університету «Одеська політехніка» (далі -  Коледж).

Це Положення розроблено на підставі Законів України «Про фахову 
передвишу освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно- 
правових актів з питань освіти і науки та є документом, який регламентує 
діяльність закладу фахової передвищої освіти.

1.2 У коледжі та його структурних підрозділах діє студентське 
самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 
Коледжу. 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 Коледжу. Усі 
студенти, які навчаються у Коледжі, мають рівні права та можуть обиратися 
та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 
самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів та їх участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядування 
здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 
самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування 
студентів.

1.3 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством, Положенням про Коледж та Положенням про студентське 
самоврядування Коледжу.

1.4 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.
1.5 Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської 

групи, відділення, гуртожитку Коледжу. Органи студентського 
самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, 
старостат, студентські ради тощо).

Представницькі, виконавчі органи студентського самоврядування 
обираються строком на один рік. 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 Коледжу.



Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 
перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в 
органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням 
про студентське самоврядування Коледжу.

Адміністрація коледжу має права втручатися в діяльність органів 
студентського самоврядування з питань, пов’язаних з безпекою учасників 
освітнього процесу, із використанням майна закладу фахової передвищої 
освіти та розгляду звітів про цільове використання, за запитом студентського 
самоврядування, коштів.

II ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Члени студентського самоврядування беруть участь:
1) в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України 

«Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та інше;

3) проводять організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші 
заходи;

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

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно- 

дорадчих органів;
7) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках;
8) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
9) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
10) виконують інші функції, передбачені цим Положенням та 

положенням про студентське самоврядування Коледжу.

III ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

3.1 За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу 
приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі за кошти державного 

бюджету на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб (на умовах 
контракту);

3) переведення осіб, які навчаються у Коледжі з одного джерела 
фінансування на інше;



4) поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення 
їх із нього;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу 
в частині, що стосується осіб, які навчаються;

6) діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які 
навчаються у Коледжі.

3.2 Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 
(конференція) студентів, які:

1) повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів 
представницьких та виконавчих 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.

IV РОБОТА СЕКТОРІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Сектор- це організація 2-3 студентів, які виконують окреме завдання, 
покладене на них.

4.1 Сектори студентського самоврядування коледжу:
- навчальний сектор;
- правовий сектор;
- інформаційний сектор;
- спортивний сектор;
- культурно -  масовий сектор.

4.2 Розподіл обов’язків за секторами:
4.2.1 навчальний сектор:
Робота комітету полягає в проведенні заходів, які б сприяли 

підвищенню рівня знань студентів, що з певних причин -відстали в 
навчальному процесі.

Голова сектору має право :
відвідувати збори педагогічного колективу;
вносити пропозиції із запровадження новітніх форм навчання у 

коледжі;
Голова сектору зобов’язаний:
брати участь у роботі комісії із невстигаючими студентами ;
контролювати відвідування занять;
співпрацювати з правовим комітетом.



4.2.2 правовий сектор:
Голова сектору має право :
відвідувати збори педагогічного колективу;
Голова правового сектору та члени комітету зобов’язані: 
спостерігати за відвідуванням занять студентами і запобігати 

пропускам;
контролювати чергування студентів у гуртожитках; 
контролювати чергування академічних груп у коледжі; 
контроль за дотриманням студентами належного порядку, культури 

поведінки та дисципліни у коледжі;
приймати участь у роботі дисциплінарної комісії; 
організовувати та проводити правовиховні заходи.
4.2.3 інформаційний сектор:
Робота сектору полягає в донесенні інформації про всі заходи до 

студентів коледжу, які організовує і проводить студентське самоврядування. 
Інформаційний сектор займається : 
оформленням стіннівок, оголошень, плакатів тощо; 
готує матеріали для студентської сторінки на сайті коледжу.
Голова сектору має право :
відвідувати збори педагогічного колективу;
спільно з керівником готує дописи на сайт про роботу та досягнення 

студентського самоврядування.
4.2.4 спортивний сектор:
Робота сектору полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, 

туристичних змагань під керівництвом викладачів фізичного виховання. 
Члени сектору зобов’язані;
допомагати викладачам фізичного виховання у проведенні спортивних 

заходів;
забезпечувати участь команд коледжу у спортивних змаганнях; 
співпрацювати з медичним працівником коледжу у проведенні заходів; 
ініціювати проведення спортивних змагань із студентами інших 

навчальних закладів.
4.2.5 культурно -  масовий сектор:
Члени сектору зобов’язані:
відвідувати години національного виховання, культурно-масові заходи, 

що проводяться в коледжі;
залучати студентів до різних культурно-мистецьких заходів; 
випуск стінгазет;



участь і активність у доброчинних акціях, благодійницьких проектах 
різного спрямування;

організовувати зустрічі з людьми різних сфер культурної діяльності; 
складати умови й номінації для конкурсів у сфері творчості й дозвілля;

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1 Вищим органом студентського самоврядування є Загальні збори.
Загальні збори:

-  ухвалюють Положення про студентське самоврядування у коледжі, у 
якому визначається структура, повноваження та порядок обрання 
студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів 
про поточну діяльність студентського самоврядування;

-  формують і затверджують склад студентського самоврядування та 
обирають його голову, заступника, секретаря;

-  розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, 
окреслені основними завданнями студентського самоврядування.

Загальні збори скликаються один раз на рік.
5.1.1 Загальні збори вважаються правочинними, якщо на них присутні 

понад 50% від загальної кількості представників груп (від кожної групи по 1- 
2 представника) студентів денної форми здобуття освіти .

5.2 До виключної компетенції Загальних зборів студентів відносяться 
наступні питання:

- затвердження звітів та прийняття по ним рішень;
- обрання чи виключення членів студентського самоврядування;
- обрання голови студентського самоврядування.
5.4 Роботою студентського самоврядування керує голова студентського 

самоврядування, який:
- очолює студентське самоврядування коледжу;
- представляє інтереси студентів перед адміністрацією коледжу;
-співпрацює з керівництвом та педагогічним складом коледжу у всіх 

сферах культурно-масової роботи та навчально-виховного процессу;
- у своїх діях підзвітний перед студентами та адміністрацією коледжу.
5.5.Вибори Голови студентського самоврядування коледжу:
5.5.1. Голова студентського самоврядування обирається шляхом прямого 

таємного голосування студентів коледжу.
5.5.2. Кандидат на посаду Голови студентського самоврядування повинен 

мати високі моральні якості, не бути поміченим у діях, які б



дискредитували навчальний заклад, педагогічний колектив та студентів 
коледжу, бути активним у громадському житті;

5.5.3. Вибори Голови студентського самоврядування проводяться восени 
після проведення Загальних зборів студентів колледжу (за потребою строки 
можеть бути змінені). У випадку впливу зовнішніх факторів вибори можуть 
проводитись онлайн.

5.5.4. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови студентського 
самоврядування є особиста заява кандидата.

Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Загальних 
зборів студентів коледжу денної форми здобуття освіти та за умови, якщо 
висування кандидата підтримало не менше 1% студентів коледжу 
(оформлюється збором підписів на спеціальному бланку).

До заяви кандидата на посаду Г олови студентського
самоврядування додається:

- довідка про відсутність академзаборгованості (за необхідності);
- програма та інші документи, передбачені процесом проведення виборів.
5.5.5. У день голосування Виборча комісія студентського самоврядування.

розпочинає свою роботу у одній із аудиторій коледжу, заздалегідь 
узгодженій з адміністрацією навчального закладу (рекомендований час 
проведення виборів з 8:00 до 15:00).

5.5.7. Переможець виборів затверджується виборчою комісією на посаду 
Голови студентського самоврядування.

5.5.8. У разі припинення діяльності чинного Голови, виконання обов’язків 
Голови студентського самоврядування тимчасово, до проведення виборів, 
покладаються на заступника Голови студентського самоврядування. У разі 
необхідності та обмеженні дій роботи закладу освіти (дистанційна форма 
навчання, змішана форма навчання закладу освіти) повноваження заступника 
голови студентського самоврядування замість Голови студентського 
самоврядування можуть бути продовжені до налагодження повноцінної 
роботи закладу освіти не залежно від термінів попередніх повноважень.

Проведення виборів нового Голови студентського самоврядування 
здійснюється відповідно до рішень Загальних зборів.

5.5.9 Заступник голови студентського самоврядування здійснює роботу по 
активізації діяльності секторів, контролює виконання рішень і засідань 
студентського самоврядування. У разі відсутності голови виконує його 
обов’язки (з урахуванням п. 5.5.8).

Заступник голови студентського самоврядування обирається з числа 
кандидатів на посаду голови студентського самоврядування, які за 
результатами виборів мали 2 або 3 місце за кількістю отриманих голосів 
студентів, які взяли участь у голосуванні.

5.5.10 Секретар студентського самоврядування має право:
- відвідувати збори педагогічного колективу;



- організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи засідань і 
виступає з повідомленнями про виконання рішень.

Голова та секретар відповідають за збереження документації органу 
студентського самоврядування.

Повноваження Голови студентського самоврядування, заступника та 
секретаря припиняються у разі:

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
- несумлінне виконання своїх обов’язків;
- закінчення навчання в коледжі.

VI ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1 Фінансування здійснюється за рахунок бюджету профспілки студентів 
коледжу. Звіт про витрати розглядає контрольно-ревізійна комісія.

6.2 Кошти розподіляються на потреби на потреби студентського 
забезпечення згідно плану роботи.

6.3 Звіт про витрати надається Студентській профспілки та має публічний 
доступ.

VII ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

7.1 Припинення діяльності студентського самоврядування може бути 
проведене шляхом її реорганізації, розпуску або ліквідації.
7.2 Реорганізація та розпуск студентського самоврядування здійснюється за 
рішенням Загальних зборів студентів коледжу в разі часткової або фактичної 
бездіяльності організації.

7.3 Ліквідація студентського самоврядування здійснюється за рішенням 
Загальних зборів студентів коледжу’ при узгодженні адміністрацією коледжу.

Заступник директора з ВР Н.В.Караяні
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