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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКО-УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

2.1. Метою студентсько-учнівського самоврядування в Коледжі є 

створення умов для самореалізації особистості студентів/учнів і формування у 

них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат 

своєї праці тощо.  

Діяльність органів студентсько-учнівського самоврядування спрямована 

на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури студентів, учнів зростання у студентсько-

учнівської молоді соціальної активності.  

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування в 

Коледжі є: 

• захист прав та інтересів студентів, учнів; 

• сприяння виконанню студентами, учнями своїх обов'язків; 

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та учнів; 

• сприяння  формуванню та зміцненню у студентів, учнів національної 

свідомості і патріотизму; 

• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів, учнів; 

• створення різноманітних студентсько-учнівських гуртків, товариств, 

об'єднань, клубів за інтересами; 

• організація співробітництва із студентами, учнями інших освітніх 

закладів, громадськими організаціями тощо; 

• сприяння працевлаштуванню випускників; 

• вирішення питань, щодо стипендіального забезпечення, заохочення, 

преміювання студентів, учнями;  

• безпосередня участь студентів, учнів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової 

допомоги студентам, учням Коледжу (спільно з відповідними службами); 

• проведення вечорів відпочинку, конкурсів та інших культурно-масових 

заходів; 

• пропагування здорового способу життя. 

2.3. Органи студентсько-учнівського самоврядування в Коледжі 

здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства та учнів Коледжу: 

 приймають акти,  що   регламентують   їхню   організацію   та діяльність;       

 проводять організаційні,      наукові,      культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи;       

 сприяють працевлаштуванню  осіб,  які  навчаються  у   Коледжі ;       

 виконують інші функції.  

      За погодженням  з  органом  студентсько-учнівського  

самоврядування   у Рогатинському аграрному фаховому коледжі приймається 

рішення про:  

- відрахування осіб, які навчаються у Коледжі, та їх поновлення на 

навчання; 

- поселення осіб, які навчаються у Коледжі, в гуртожитки і виселення 



з гуртожитків; 

- проживання у гуртожитках осіб, які навчаються у Коледжі; 

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу 

в частині, що стосується осіб, які навчаються у Коледжі; 

- затвердження кандидатури на призначення Президентської 

стипендії, стипендії Голови обласної державної адміністрації, Голови 

обласної ради. 

          2.4. Директор  коледжу сприяє створенню  належних  умов  для  

діяльності  органів  студентсько-учнівського самоврядування    (надання    

приміщення,    меблів,   оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком,  

постійним  доступом  до  мережі Інтернет,  відведення місць для встановлення 

інформаційних стендів тощо). 

 2.5.  Взаємодія органів студентсько-учнівського самоврядування з 

адміністрацією Коледжу здійснюється за наступними принципами : 

• взаємної допомоги; 

• поваги; 

          •   співробітництва 

2.6.  Органи студентсько-учнівського самоврядування в Коледжі є 

вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних 

організацій. 

 

3. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКО-УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

          3.1. Вищим органом студентсько-учнівського самоврядування в 

Коледжі є Конференція студентів, учнів на якій забезпечене представництво 

делегованих студентів та учнів від кожної групи.  

          3.2. Обсяг  повноважень органів студентсько-учнівського 

самоврядування в Коледжі узгоджується з дирекцією Коледжу та зазначаються 

в Положеннях 

          3.3 Органи студентсько-учнівського  самоврядування Коледжу 

звертаються до адміністрації Коледжу  з пропозиціями та заявами, 

пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками 

діяльності самоврядування. 

 

 

4. КОНФЕРЕНЦІЯ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ) СТУДЕНТІВ, УЧНІВ 

КОЛЕДЖУ 

 

4.1. Конференція студентів, учнів Коледжу є вищим представницьким 

органом Студентсько-учнівського самоврядування Коледжу, що в межах своїх 

повноважень має право на визначення загальних засад функціонування 

органів Студентсько-учнівського самоврядування в Коледжі та контролю за 

їх діяльністю. 

4.2. Повноваження Конференції: 

 ухвалює Положення про Самоврядування здобувачів освіти Рогатинського 



аграрного фахового коледжу; 

 визначає керівний склад (голову, заступників, секретаря) та порядок 

ведення засідань; 

 формує персональний склад студентсько-учнівського фонду, а також 

представницьких органів студентсько-учнівського самоврядування; 

 розробляє пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, 

повязаних з діяльністю студентсько-учнівського самоврядування; 

 обирає представників до колегіальних дорадчих органів та робочих органів 

Коледжу. Обраний голова самоврядування здобувачів освіти 

Рогатинського аграрного фахового коледжу входить до складу 

педагогічної ради, стипендіальної комісії. 

Конференція студентів, учнів Коледжу збирається, як правило, не менше 

одного разу на рік та заслуховує звіти керівників представницьких органів 

студентсько-учнівського самоврядування і виносить ухвалу щодо їхньої 

діяльності, порядок та функціонування якої визначається в даному 

Положенні. Підставою для скликання позачергових загальних зборів є 

вимога участі не менше 30 відсотків студентів, учнів Коледжу чи 

керівництва. 

4.3. Формує і затверджуює склад виконавчого органу студентсько-

учнівського самоврядування та обирає  його голову (заступників), визначає 

термін їх повноважень. 

4.4. Виконавчий орган студентсько-учнівського самоврядування є 

колегіальним на засадах рівного представництва від усіх груп.  

Повноваження Голови студентсько-учнівського о самоврядування: 

o представляє інтереси студентів та учнів у педагогічній раді 

Коледжу, стипендіальній комісії Коледжу; 

o не рідше 1 разу на рік звітує перед педагогічною радою Коледжу 

про діяльність органів студентсько-учнівського самоврядування; 

o відповідає за повноту, достовірність пропозиції щодо змісту 

фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю органів 

студентсько-учнівського самоврядування; 

o координує роботу органів студентсько-учнівського 

самоврядування; 

o подає керівництву пропозиції щодо відзначення студентів, учнів,  

що активно працюють у органах студентсько-учнівського 

самоврядування; 

o головує на засіданнях Конференції. У випадках своєї відсутності 

може делегувати повноваження своєму заступнику. 

 4.5. Секретар представницького органу студентсько-учнівського 

самоврядування веде протоколи засідань зборів, облік виконання рішень, 

відповідає за документообіг. 

 4.6. Голова та секретар відповідають за збереження документації, 

надають копії документів соціальному педагогу Коледжу. 

 4.7. Засідання представницького органу студентсько-учнівського 

самоврядування проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається 

правомірним за присутності не менше двох третин його складу. 



 4.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

 4.9. Хід засідання фікується протоколом, який підписує особа, що 

вела засідання, секретар. 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

5.1. Органи студентсько-учнівського самоврядування мають право:  

 отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань;  

 звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями стосовно питань, що 

належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо 

порушених питань;  

 вести конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу щодо дій 

завідувачів відділень, органів студентсько-учнівського самоврядування, 

якщо вони порушують права студентів, учнів, подавати скарги на їх дії 

відповідно до Закону України "Про звернення громадян", вимагати 

реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;  

 делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при 

Міністерстві освіти і науки України, до Регіональної та Об'єднаної 

студентських рад; 

 розробляти та подавати для затвердження педагогічною радою коледжу 

пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, повязаних з 

діяльністю студентсько-учнівського самоврядування; 

 залучати студентів, учнів до участі в загальноколеджних заходах, гуртках 

художньої самодіяльності, спортивних секціях та клубах за інтересами.  

5.2. Органи студентсько-учнівського самоврядування зобов'язані:  

• забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, учнів, сприяти 

виконанню своїх обов'язків;  

• порушувати проблеми студентів, учнів перед адміністрацією;  

• не менше ніж раз на два роки звітувати перед студентсько-учнівською 

громадою про свою діяльність;  

• сприяти розвитку та вдосконаленню студентсько-учнівського 

самоврядування;  

• координувати свою діяльність у закладі фахової передвищої освіти з 

іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;  

• узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 

Положення про Самоврядування здобувачів освіти Рогатинського аграрного 

фахового коледжу та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях 

колегіальних та робочих органів навчального закладу.  

5.3.Засідання Студентсько-учнівської ради. 

Засідання Студентсько-учнівської ради проводяться не менше одного 

разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох 

третин від числа обраних до їхнього складу членів. Студентсько-учнівська рада 

приймає рішення простою більшістю голосів. 

Засідання Студентсько-учнівської ради веде голова або за його 

дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який 



підписується головою (заступником) та секретарем. 

Рішення органів студентсько-учнівського самоврядування в межах своїх 

повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня. 

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ЩОДО 

ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМОВРЯДУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

РОГАТИНСЬКОГО АГРАРНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 

6.1. Адміністрація Коледжу  має право:  

 отримувати інформацію про діяльність органів студентсько-учнівського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо);  

 скликати позачергову конференцію студентів, учнів у випадках 

недотримання органами студентсько-учнівського самоврядування 

Статуту Коледжу та Положення про органи самоврядування здобувачів 

освіти Рогатинського аграрного фахового коледжу;  

 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що 

проводять органи студентсько-учнівського о самоврядування (загальних 

зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо);  

 подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та 

заохочення студентів, учнів, які активно працюють у органах 

студентсько-учнівського самоврядування чи беруть активну участь у його 

заходах. 

6.2. Адміністрація Коледжу зобов'язана:  

 створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентсько-

учнівського самоврядування, - забезпечити приміщенням, обладнанням, 

оргтехнікою, телефонним зв'язком, тощо;  

 щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо 

змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю 

студентсько-учнівського самаврядування, всебічно допомагати у їх 

реалізації; 

 інформувати органи студентсько-учнівського самоврядування про 

важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів, учнів 

Коледжу; 

 надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 

матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентсько-

учнівського самоврядування в Коледжі. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 

 

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються 

Конференцією студентів, учнів за поданням органів студентсько-учнівського 

самоврядування. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

директором. 


