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1. Загальні положення 

 

1.1. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» ст. 40 «Про студентське 

самоврядування» у вищих навчальних закладах створюються органи 

студентського самоврядування. 

1.2. Органи студентського самоврядування є невід’ємною складовою 

громадського самоврядування Нікопольського медичного коледжу і 

вирішують питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному 

розвитку особистості студентів, формуванню у них навичок майбутніх 

організаторів, керівників. 

1.3. Положення про студентське самоврядування в Нікопольському 

медичному коледжі затверджується на педагогічній раді за участю членів 

студентської ради. 

1.4.Студенти мають гарантоване державою право на особисту або через 

своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, 

вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу, 

студентської науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, 

організацій дозвілля, побуту тощо. 

1.5. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у 

вищому навчальному закладі і які мають право на участь у студентському 

самоврядуванні.  

1.6. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у 

Нікопольському медичному коледжі, безпосередньо та через органи 

студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного 

голосування. 

1.7. Рішення студентської ради коледжу фіксується в протоколі засідання, 

який передається на розгляд адміністрації. 

1.8. Рішення студентської ради повинні бути оприлюднені і доведені до 

відома всіх студентів Нікопольського медичного коледжу. 

1.9. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий 

характер. Керівництво коледжу зобов’язане створювати необхідні умови для 

забезпечення діяльності студентського самоврядування. 

1.10. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, рішеннями Міністерства освіти та науки України  та 

Міністерства охорони здоров’я України, Статутом коледжу і цим 

положенням. 

1.11. Органи студентського  самоврядування не залежать від релігійних 

об’єднань, політичних партій та рухів. 

 



Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій . 

 студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

коледжу, гуртожитку;  

 органом  студентського самоврядування  в коледжі є студентська рада. 

 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування 

 

2.1.Студентське самоврядування – це форма організації діяльності студентів 

Нікопольського медичного коледжу, яка сприяє максимальному виявленню і 

реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних якостей, 

сприяє залученню молоді у процес управління навчальним закладом. 

 

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування:  

 беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому Законом  про вищу освіту та Статутом коледжу; 

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи; 

 беруть участь у заходах  щодо забезпечення якості вищої освіти; 

 захищають права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі. 

 делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках органів студентського 

самоврядування; 

 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого 

навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та 

відпочинку студентів; 

 мають право оголошувати акції протесту; 

 виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про 

студентське самоврядування. 

 



 

 За погодженням з органом студентського самоврядування вищого 

навчального закладу приймаються рішення про: 

 відрахування студентів, які навчаються в Нікопольському медичному 

коледжі.  

 переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням; 

 призначення завідуючого відділенням, заступника директора училища;  

 поселення осіб у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

 затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються. 

 

3. Структура і організація роботи органів студентського 

самоврядування. 

 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

студентів  коледжу, які: 

 -  ухвалюють положення про студентське самоврядування, визначають 

структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 

- обирають  студентську раду та заслуховують її звіти; 

 - заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну 

оцінку. 

3.2.  Головною структурною одиницею є академічна група, яка має свій 

орган управління, його старосту і делегує свого представника до студентської 

ради коледжу  і на загальні збори студентів коледжу. 

3.3. У коледжі створюються і діють органи студентського 

самоврядування: 

- на рівні студентської групи – актив групи (староста, заступник, 

культорг, фізорг); 

- на рівні коледжу – студентська рада. 

 

3.4. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і 

формується шляхом таємного голосування терміном на один рік. 

3.5. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, 

можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного 

голосування. 

 Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш 

як 10 відсотків студентів коледжу. 

3.6. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки. 



3.7. З припиненням  особою навчання в коледжі припиняється її участь 

в органі студентського самоврядування.   

3. 8. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 

громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням 

особливостей, встановлених цим Законом. 

3.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є:  членські 

внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського 

самоврядування коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи 

не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 

законом. 

3.10. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених ними кошторисів. 

3.11. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

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

 

 

Заступник  директора з ВР                                              Л.П.Коник 



 

 
 

 

 

Заступник  директора з ВР                                              Л.П.Коник 
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