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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування 

Ковельського медичного коледжу 

 

1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування в Ковельському медичному коледжі 

 ( далі студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність 

студентів, що спрямована на забезпечення і захист прав та інтересів 

студентів, яка функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх 

обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвиткові особистості 

студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

Студентське самоврядування в КМК є важливою складовою навчально-

виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на 

зростання соціальної активності, ініціативи й відповідальності. 

1.2. Органи студентського самоврядування в КМК діють відповідно до 

Конституції України, чинного законодавства України, Законів України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту», Статуту коледжу і даного Положення. Органи 

студентського самоврядування вирішують питання в межах своєї 

компетенції. Перелік таких питань узгоджується з керівництвом КМК. 

1.3. Органи студентського самоврядування діють на основі принципів 

добровільності, демократичності, законності, гласності, гуманності, 

колегіальності. 

1.4. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних 

партій, рухів та релігійних об’єднань. 

1.5. Адміністрація коледжу, завідувачі відділень, викладачі та 

працівники структурних підрозділів всебічно сприяють роботі органів 

студентського самоврядування коледжу всіх рівнів. 

1.6. Для забезпечення функціонування органів студентського 

самоврядування та проведення заходів, пов’язаних з їхньою діяльністю, 

адміністрація коледжу надає необхідну допомогу органам студентського 

самоврядування. 

2. Основна мета, завдання, функції та напрям діяльності органів 

студентського самоврядування. 

2.1. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів. 



2.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, контроль за 

дотриманням ними навчальної  дисципліни, вимог «Правил внутрішнього 

розпорядку та поведінки у КМК, інших нормативно-правових документів, що 

діють у коледжі та поширюються на студентів. 

2.3. Формування у студентів почуття патріотизму, громадської позиції, 

гідності та високої культури поведінки. 

2.4. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів. 

2.5. Організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, 

дискотек, конкурсів, КВК – змагань, свят, диспутів, дискусій, конференцій, 

спортивних заходів. 

2.6. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та сприяння їх діяльності. 

2.7. Організація співробітництва зі студентами інших вищих 

навчальних закладів і молодіжними організаціями. 

2.8. Участь у вирішенні питань залучення студентами до проведення 

освітніх, наукових, культурних та спортивних заходів регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

2.9. Участь у роботі педагогічної ради, стипендіальної комісії, ради з 

профілактики правопорушень. 

2.10. Участь спільно із профспілковим комітетом студентів у розподілі 

путівок до оздоровчо-спортивних таборів, які надаються благодійними 

організаціями та фондами. 

2.11. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вивченню 

студентами правопорушень, шкідливих звичок, тютюнокуріння, вживання 

алкоголю, наркотиків тощо. 

3. Права та обов’язки органів студентського самоврядування 

3.1. Органи Студентського самоврядування в КМК мають право: 

 узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів 

щодо організації навчального процесу, соціально-побутових 

проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися 

до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення; 

 вносити пропозиції щодо поліпшення якості навчального 

процесу; 

 звертатися з клопотанням про виділення коштів з бюджету 

коледжу для реалізації заходів, передбачених планом роботи 

органів студентського самоврядування; 

 брати участь у розгляді питань про накладання стягнень та 

відрахування студентів, які порушили норми чинного 

законодавства, Правила внутрішнього розпорядку та поведінки 

студентів у корпусах, на території тощо; 

 брати участь у роботі педагогічної ради, стипендіальної комісії, 

ради з виховної роботи; 

 брати участь у розробці документів, що регламентують 

діяльність коледжу з питань, пов’язаних зі студентським життям. 



3.2. Представники органів студентського самоврядування КМК мають 

право: 

 обирати і бути обраними до будь – якого органу студентського 

самоврядування; 

 звертатися до будь – якого органу студентського самоврядування 

щодо питань, які стосуються компетенції цього органу та 

отримувати відповідь по суті питань. 

3.3. Органи студентського самоврядування КМК зобов’язані: 

 чітко дотримуватися цього Положення; 

 надавати допомогу адміністрації коледжу щодо виконання 

завдань навчально-виховної роботи; 

 виконувати рішення і доручення адміністрації коледжу, пов’язані 

з поліпшенням умов навчання, побуту та відпочинку студентів, 

реалізації їх творчого потенціалу, а також звітувати перед ними 

за виконану роботу; 

 на веб-сайті КМК в електронних студентських виданнях 

регулярно інформувати студентів з усіх питань студентського 

життя коледжу. 

4. Структура і організація студентського самоврядування 

4.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних 

груп, курсів, відділень, коледжу в цілому. 

Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковим для 

виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації й 

структурних підрозділів КМК. 

4.2. Конференція студентів КМК. 

4.2.1. Вищим органам студентського самоврядування є Конференція 

студентів КМК (далі – Конференція), яка: 

 скликається не менше ніж один раз на рік; 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування, зміни та 

доповнення до нього; 

 визначає чергові завдання, стратегію і напрям дій студентського 

самоврядування коледжу; 

 обирає шляхом  голосування голову Студентської ради коледжу 

та затверджує склад Студентської ради, визначає її структуру, 

термін повноважень і заслуховує звіти. 

4.2.2. Конференція скликається з представників усіх груп коледжу, 

виходячи з квоти 3 делегати від однієї групи. 

4.2.3. Проводиться конференція з виборів органів студентського 

самоврядування не пізніше 10 листопада  нового навчального року. Про час, 

місце та порядок її проведення студентам коледжу повідомляється не 

пізніше, ніж за два тижні до визначеної дати. 

4.2.4. Конференція є правомірною за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 



4.2.5. Конференція обирає головуючого, президію, секретаріат та 

затверджує лічильну комісію. 

4.2.6. Порядок денний Конференції формується Студентською радою 

коледжу. 

4.2.7. Рішення Конференції ( за виключенням обрання Студентської 

ради) ухвалюються шляхом голосування простою більшістю голосів 

присутніх делегатів Конференції та мають обов’язковий характер для 

Студентської ради і дорадчий для адміністрації коледжу. 

4.2.8. Протокол Конференції затверджують підписами головуючий та 

секретар Конференції. 

4.3. Студентська рада 

4.3.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського 

самоврядування в КМК між Конференціями студентів є Студентська рада, до 

складу якої обираються студенти всіх груп. 

4.3.2. Членами Студентської ради коледжу можуть бути студенти-

активісти – представники кожної групи. Кандидат у члени студентської ради 

може бути самовисуванцем чи висунутим академічною групою.  

4.3.3. Студентська рада КМК: 

 здійснює свою діяльність згідно з річним планом роботи; 

 організовує та координує діяльність органів студентського 

самоврядування в коледжі; 

 визначає перспективи діяльності органів студентського 

самоврядування в коледжі та шляхом вирішення активних питань 

студентського життя; 

 формує і узгоджує з адміністрацією КМК перелік питань, 

вирішення яких належить до компетенції органів студентського 

самоврядування; 

 порушує питання щодо студентського самоврядування, які 

виносяться на обговорення педагогічної ради та адміністративної 

ради коледжу; 

 подає на розгляд і затвердження Конференцією кандидатури 

голів постійних комісії Студентської ради з відповідних напрямів 

роботи; 

 делегує свої повноваження заступникам голови та розподіляє 

обов’язки між ними; 

 звітує на педагогічних радах, адміністративних радах з питань, 

що належать до компетенції Ради; 

 вирішує інші питання студентського самоврядування. 

4.3.4. Засідання Студентської ради скликаються не рідше одного разу 

на місяць. 

Засідання Студентської ради є правомірним, якщо на ньому присутні 

не менше 2/3 всіх членів її складу. 

Засідання проводить голова Студентської ради. 



На засідання запрошуються директор, заступник директора з 

навчальної роботи, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, 

голова студентського профкому. 

Рішення ухвалюються звичайною більшістю голосів. Пропозицію щодо 

змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування – 

більшістю у 2\3 голосів присутніх. 

Протоколи та рішення Студентської ради підписують голова та 

секретар Студентської ради. 

4.3.5. Раду очолює голова, який обирається на Конференції студентів 

КМК строком на один рік. Претенденти на посаду голови готують 

передвиборні програми. 

Голова Студентської ради може за власним бажанням скласти 

обов’язки. Виконання обов’язків голови Студентської ради тимчасово, до 

обрання нового голови Студентської ради коледжу, покладаються на його 

заступника. 

4.3.6. Голова Студентської ради: 

 здійснює загальне керівництво діяльністю Ради; 

 відповідає за діяльність органів студентського самоврядування 

коледжу; 

 відстоює інтереси студентів коледжу через представництво у 

педагогічній раді; 

 організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками 

органів студентського самоврядування усіх рівнів; 

 представляє органи студентського самоврядування у Волинській 

обласній громадській організації «Студентська рада Волині», 

Раді представників студентського самоврядування при МОЗ 

України тощо; 

 погоджує з дирекцією питання, вирішення яких належить до 

компетенції органів студентського самоврядування; 

 бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, 

визначенні та розподілі матеріальної допомоги, засобів, 

спрямованих на забезпечення ефективного функціонування 

органів студентського самоврядування; 

 забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської ради 

студентами коледжу; 

 звітує про роботу Студентської ради. 

4.4. Постійно діючі комісії Студентської ради: 

 навчально-наукова комісія:спрямовує свою діяльність на 

поліпшення навчального процесу, співпрацює з заступником 

директора з навчальної роботи, завідувачами відділень; 

 займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності, 

співпрацює зі Студентським науковим товариством; 

 комісія з культурно-масової роботи:займається питаннями 

культурно-масової  роботи, співпрацює з заступником директора 



із гуманітарної освіти та виховання, керівниками художньої 

самодіяльності; 

 комісія з фізичного виховання та спорту:вирішує питання 

організації фізичної культури, пропаганди здорового способу 

життя та спорту, співпрацює із заступником директора з 

гуманітарної освіти та виховання, керівником фізичного 

виховання, керівниками спортивних секцій; 

 відділ інформації: організовує інформаційне забезпечення та 

соціологічні опитування студентів, за погодженням з 

адміністрацією організовує випуск студентських друкованих та 

електронних видань. 

5. Основи фінансово-господарської діяльності студентського 

самоврядування 

 Фінансування діяльності органів студентського самоврядування 

проводиться згідно з поданням Студентської ради з дозволу директора 

коледжу в межах чинного законодавства та відповідних нормативно-

правових актів коледжу за рахунок: 

 коштів, передбачених бюджетом коледжу; 

 добровільних благодійних внесків юридичних та фізичних осіб; 

 інших надходжень згідно з чинним законодавством. 

6. Заключні положення 

 6.1. Дане Положення вступає в дію з моменту ухвалення 

конференцією студентів, педагогічною радою і затвердження 

директором коледжу. 

 6.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться 

Студентською радою, вступають у силу після приймання черговою 

конференцією студентів та затвердження директором коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 


