
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Закарпатського 

лісотехнічного коледжу 

31.08.2015 р. № 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування 

Закарпатського лісотехнічного коледжу 

Державного вищого навчального закладу  

«Національний лісотехнічний університет України» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Статус і організаційні структури студентського самоврядування 

 

1.1.Організація студентського самоврядування на рівні коледжу має такі 

статутні органи: конференцію(загальні збори), студентську раду і студентську 

раду гуртожитку. 

1.2. Конференція(загальні збори), студентів коледжу є вищим органом 

студентського самоврядування. 

1.3. Періодичність і порядок скликання конференції(загальних зборів): 

 не рідше одного разу в навчальний рік 

 за рішенням студентської ради або за ініціативою адміністрації 

 має юридичну силу, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 

делегатів, обраних у групах 

 представництво делегатів визначається органом, який скликає 

конференцію(загальні збори), але не менше, ніж один делегат від 25 

студентів 

 делегати на конференцію(загальні збори), можуть обиратися на 

зборах студентських груп  

 рішення конференції(загальних зборів), вважається прийнятим, 

коли за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів. 

1.4.Повноваження представників конференції(загальні збори),: 

 підтверджують повноваження делегатів, мають право 

висловлювати недовіру 

 розглядають і затверджують положення про студентське 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення 

 обирають робочу президію та інші органи, необхідні для ведення 

конференції(загальних зборів) 

 приймають рішення з найважливіших питань студентського життя 

 приймають звіт студентської ради, голови студентської ради, інших 

органів студентського самоврядування 

 затверджує склад студентської ради 

 

2. Студентська рада 

 

2.1.Студентська рада  є керівним органом самоврядування студентів. На 

студентську раду покладають функції керівного органу між студентськими 

конференціями(загальними зборами), з виконання положення і рішень. 

Приймає рішення з поточних питань, відпрацьовує пропозиції і проекти рішень 

з тих питань, що входять до компетенції ради. 

2.2. Мета організації студентської ради, як керівного органу, - захист прав 

та інтересів студентів і забезпечення виконання ними своїх обов‘язків. 

Досягнення мети організації здійснюється через студентське самоврядування, 

яке спрямоване на самоорганізацію студентських колективів для вирішення 

завдань і проблем; сприяння гармонійному розвитку особистості студента та 

формуванню у нього навичок організатора, керівника. 

2.3. Основними завданнями студентської ради є: 



 забезпечення і захист прав та інтересів студентів, вирішення їх 

соціальних проблем 

 забезпечення виконання студентами своїх обов‘язків 

 участь студентів в управлінні навчальним закладом 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів 

 регулювання міжособистісних відносин у межах етичних норм під 

час навчання та проживання у гуртожитках студентів 

 створення різноманітних гуртків, товариств, об‘єднань, клубів за 

інтересами 

 організація дозвілля та побуту студентів 

 співпраця зі студентами інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями 

 розвиток наукових і гуманітарних контактів зі студентами 

молодіжних та інших об єднань громадян, що діють в Україні та 

поза її межами 

 формування складу виборчої комісії членів студентської ради. 

2.4.Склад ради обирають студенти строком на 1. 

2.5.Членом студентської ради може бути обраний будь-який студент. 

2.6. Студентська рада припиняє повноваження будь-якого її члена у разі: 

 складення повноважень за особистою заявою 

 невиконання членом ради своїх обов’язків (двома третинами 

голосів членів ради) 

 набуття статусу вільного слухача 

 припинення навчання 

 за подання директора або заступника директора. 

2.7.У разі припинення повноважень члена студентської ради призначають 

на нових виборах не пізніше, ніж за три тижні. 

 

3. Система виборів членів студентської ради 

 

3.1.Членами студентської ради є голова студентської ради, голова ради 

гуртожитку, заступник голови.  

3.2. Голосування під час виборів голови студентської ради, голови ради 

гуртожитку є рівним, прямим та таємним. 

3.3. Право голосу мають усі студенти коледжу. 

3.4. Будь-який студент має право бути обраним до студентської ради. 

Склад ради становить 21 (двадцять одна) особа, яких обирають за 

мажоритарною системою. 

3.5. Мажоритарна система. 

3.5.1. За мажоритарною системою обирають 21-го  члена ради – по три 

від кожної спеціальності. 

3.5.2. Обраним є той кандидат, який набере максимальну кількість 

голосів. 

3.5.3. Всі кандидати за мажоритарною системою мають рівні права й 

можливості. 



3.6. Виборча комісія. 

3.6.1. Виборча комісія є органом, який здійснює нагляд за дотриманням 

процедури виборів, підраховує голоси і оголошує склад студентської ради, що 

обрана, визначає вибори такими, що не відбулися. 

3.6.2. До складу виборчої комісії входять по 1-му студенту від кожної 

спеціальності, які не мають у процесі виборів своїх інтересів, а також 

запрошені викладачі. 

3.7. Передвиборча кампанія. 

3.7.1 Передвиборча кампанія триває 14 діб.  

3.7.2. Агітація у день виборів заборонена. 

3.7.3. Заборонена грубість, особисті образи, наклепи, методи фізичного 

впливу і підкуп під час передвиборчої кампанії. 

3.7.4. Кандидата і команду, що порушили п. 3.7.3. , знімають з виборів, 

якщо за це проголосує більшість виборчої комісії, визнавши факт порушення. 

3.7.5. Доведення цього положення до відома студентів і організацію 

виборів покладають на студентську раду попереднього скликання. 

3.7.6. Кандидат у раду має відповідати таким вимогам: 

 середній бал успішності не нижче 4,0 

 відсутність доган 

 організаційні здібності. 

3.7.7. Вибори голови студентської ради. 

3.7.8. Вибори голови студентської ради проводять на першому засіданні 

новообрані члени  студентської ради. 

3.7.9. Студент, який виявив бажання балотуватися на пост голови 

студентської ради, має право висуватися сам, або від будь-якої групи. 

 

4.Функціонування студентської ради 

 

4.1.Студентська рада проводить засідання членів під головуванням 

голови студентської ради або його заступника. 

4.2. Планові засідання рада проводить не рідше, ніж раз на два тижні. 

4.3. Усі засідання ради є відкритими. Кожен студент  коледжу має право 

бути присутнім на засіданнях ради і письмово пропонувати на розгляд ради 

питання, що стосуються інтересів студентської громади. 

4.4. Позачергове засідання студентської ради може бути письмово 

скликане за рішенням студентського голови, на вимогу 1/3 її членів або 10% 

студентів. 

4.5. Засідання студентської ради правомочне ухвалювати рішення за 

умови присутності на засіданні 3/5 членів ради. 

4.6. Рішення студентської ради  приймають більшістю голосів від 

кількості її членів, присутніх на засіданні. За наявності парної кількості голосів 

„за” і „проти” голос голови рахують за два. 

4.7. Функціонування ради нового скликання починається з моменту 

повідомлення про остаточні результати виборів. Один раз у рік, за п ять днів до 

початку нових виборів, студентська рада і студентський голова звітують про 



свою роботу. Протягом тижня від проголошення результатів виборів 

студентської ради обох скликань збирають звітно-установчі збори, на яких рада 

нового скликання приймає справи і повноваження від ради попереднього 

скликання. 

5. Статус голови студентської ради  

 

5.1.Голова студентської ради є демократично обраним представником, 

який репрезентує студентів. 

5.2.Голова: 

 несе відповідальність за функціонування ради 

 головує на засіданнях ради 

 призначає заступника голови ради, який виконує функції голови у 

разі відсутності останнього 

 вносить пропозиції щодо припинення повноважень члена 

студентської ради, який не виконує своїх обов’язків. 

 має інші права й обов’язки, передбачені даним Положенням 

5.3 Секретар ради веде протоколи засідань, облік виконання рішень, 

відповідає за документообіг 

5.4 При студентській раді створюються комісії відповідного 

напрямку 

 

6.Члени студентської ради 

 

6.1.Член студентської ради представляє у раді  інтереси всіх студентів і є 

підзвітним студентській громаді, членам ради, студентському голові, 

директору. 

6.2. Член ради має право: 

 займати будь-яку позицію, що не суперечить цьому Положенню 

 вносити на розгляд ради питання, що стосуються інтересів 

студентів 

 на вільне отримання інформації щодо діяльності всіх структур 

коледжу, що стосуються інтересів студентів 

 звертатися з запитом до підзвітних і підконтрольних раді органів, 

приймати свої рішення і виконувати ту роботу, яку за рішенням 

ради йому доручили 

 інші права, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку 

навчального закладу. 

6.3. Член студентської ради зобов‘язаний: 

 сприяти розвитку коледжу 

 відстоювати інтереси  студентів 

 брати участь у засіданнях ради. 

 

7.Організація студентського самоврядування  

 

7.1.Усі студенти є членами студентської громади і раз на один рік 



обирають своїх представників до студентської ради коледжу. 

7.2. Вищим органом студентської організації коледжу є 

конференція(загальні збори) студентів, яку проводять не рідше одного разу на 

рік. 

7.3. Повноваження конференції(загальних зборів), студентів: 

 визначає основні напрямки роботи 

 обирає делегатів на студентську конференцію(загальні збори) 

 приймає рішення з найважливіших питань студентського життя 

коледжу. 

8. Студентська група 

 

8.1.Керівним органом студентського колективу групи є староста і його 

заступники з основних напрямів роботи. Заступників старост обирають збори 

студентської групи. Старосту призначають за наказом директора згідно з 

положенням про старосту. 

8.2. Керівним органом студентів, які мешкають у гуртожитку, є 

студентська рада, яку обирають на зборах мешканців гуртожитку. Порядок 

обрання, діяльність студентської ради гуртожитку регламентують окремим 

положенням. 

 

 
9. Порядок зміни та доповнення до Положення про студентське 

самоврядування 

 

Чинне Положення може бути зміненим або доповненим студентською 

конференцією(загальними зборами) або студентською радою за ухвалою 

директора або його заступників. 
 

 

 


