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1.6 Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 
самоврядування, узгоджується з адміністрацією коледжу. 

1.7. Органи студентського самоврядування в коледжі можуть співпрацювати 
з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та 
молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або 
релігійного характеру.   

1.8. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 
політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій. 

1.9. Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” представники 
студентського самоврядування мають право брати участь у роботі педради. 

1.10 Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” представники 
студентського самоврядування коледжу мають право на членство 
в складі  Конференції трудового колективу (вищий колегіальний орган 
громадського самоврядування) (не менш як 10 відсотків – виборні 
представники з числа осіб, делеговані від академічних груп, які навчаються в 
коледжі). 

РОЗДІЛ 2. Мета і завдання студентського самоврядування 

Студентське самоврядування в МКТЕК функціонує з метою 
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і 
сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички 
майбутнього організатора, керівника. 

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на 
вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне 
навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у 
студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену 
справу. 

Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої 
максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, 
формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за 
результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських 
колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального 
закладу. 

Основні завдання органів студентського самоврядування: 

2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

2.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 
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2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

2.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 
студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, 
об'єднань, клубів за інтересами; 

2.5. Організація співробітництва із органами студентського 
самоврядування  інших вищих навчальних закладів і молодіжними 
організаціями; 

2.6.  Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час 
(спільно з академгрупами);   

2.7. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне 
реагування на їх порушення; 

2.8.  Залучення студентів до художньої самодіяльності; 

2.9.  Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, Посвяти в студенти, 
випускних вечорів, тижнів циклів тощо. 

2.8. Разом із  заступником директора з навчально-виховної роботи,   
комендантом та вихователем гуртожитку організовують належний побут, 
відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитку; 

2.9.  Активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і 
підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна 
коледжу; 

2.10. Організація чергування студентів на конференціях, вечорах відпочинку; 

2.11. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню 
студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню 
та ін. 

РОЗДІЛ 3. Структура і організація роботи органів студентського 
самоврядування МКТЕК 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні  коледжу,  курсу, 
академічної групи, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського 
самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим 
голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про 
студентське самоврядування в коледжі. Первинна структурна одиниця 
студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи. 
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3.2. Вищим органом студентського самоврядування є збори студради, на 
яких: 

3.2.1  ухвалюється Положення про студентське самоврядування коледжу, 
повноваження  та порядок обрання виконавчих органів  студентського 
самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну 
діяльність органів студентського самоврядування; 

3.2.2   СР є колегіальною і формується на засадах представництва  від усіх 
органів студентського самоврядування нижчих рівнів; 

3.2.3 спільно з первинною профспілковою організацією студентів 
визначається порядок обрання представників із складу Студради на 
Конференцію колективу коледжу; 

3.2.4    один раз на рік заслуховується звіт Голови СР і виноситься ухвала 
щодо діяльності СР; 

       Рішення зборів (конференції) трудового колективу є обов’язковим до 
виконання органами студентського самоврядування груп, гуртожитків, а 
також окремими студентами. 
       Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 
перебувати на посаді не більш як два строки. 
       З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі 
припиняється її участь в органі студентського самоврядування.   

3.3. У випадку невиконання головою СР своїх повноважень він 
переобирається  на  позачергових зборах. 

3.4. Повноваження Голови СР: 

3.4.1  організовує роботу  й несе відповідальність за ефективність діяльності 
СР; 
3.4.2  представляє інтереси студентської громади коледжу; 
3.4.3  делегує свої повноваження заступнику; 
3.4.5  забезпечує організацію проведення зборів студентів; 
3.4.6  ініціює проведення позачергових зборів студради; 
3.4.7  має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації коледжу 
та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;  

3.5. Секретар СР веде протоколи засідань, облік виконання рішень, 
відповідає за документообіг. 

3.6. Голова та секретар СР відповідають за збереження документації СР. 
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3.7. При СР створюються сектори: навчально-виховний, інформаційний, 
побутовий, культури та дозвілля, спортивно-оздоровчий. 

3.8. Засідання СР проводяться один раз на місяць і вважаються чинними, 
якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього 
складу членів. СР приймає рішення простою більшістю голосів. 

3.9. Засідання СР веде голова СР або, за його  дорученням, заступник. Хід 
засідання фіксується протоколом, який підписується головою(заступником) 
та секретарем. 

3.10. Головною структурною одиницею студентського самоврядування 
коледжу є академічна група, яка має свій орган управління, що складається зі 
старости як голови органу управління та відповідальних за інші ділянки 
роботи. Академічна група делегує свого представника на збори студентів, з 
числа яких шляхом таємного голосування обирається студрада. 

РОЗДІЛ 4. Права і обов'язки органів студентського самоврядування 
МКТЕК 

4.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

4.1.1 отримувати від адміністрації  коледжу консультативну підтримку та 
інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; 

4.1.2 звертатися з пропозиціями, клопотаннями до адміністрації коледжу 
стосовно питань, що належать до повноважень цього органу та отримувати 
відповіді щодо порушених питань; 

 4.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

4.2.1 забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти 
виконанню Студентами своїх обов’язків; 

4.2.2 порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією коледжу, 
звітувати перед студентською громадою групи, курсу, гуртожитку, коледжу 
про свою діяльність; 

4.2.3 узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 
Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують 
розгляду на зборах студентів. 

РОЗДІЛ 5. Права адміністрації МКТЕК щодо взаємодії з органами 
студентського самоврядування. 

5.1 Адміністрація вищого навчального закладу має право: 
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5.1.1 Отримувати інформацію про діяльність органів студентського 
самоврядування коледжу; 

5.1.2 Скликати позачергові збори  студентів у випадку недотримання 
органами студентського самоврядування Статуту коледжу та Положення про 
органи студентського самоврядування; 

5.1.3 Брати участь через  заступника директора з навчально-виховної роботи 
у заходах органів студентського самоврядування; 

5.1.4 Відповідно до ст.40 Закону адміністрація коледжу зобов’язана створити 
необхідні умови для ефективної діяльності органів студентського 
самоврядування, інформувати органи студентського самоврядування  про 
важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу, 
надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 
матеріальну та інші види підтримки для розвитку органів студентського 
самоврядування  в коледжі.  

РОЗДІЛ 6. Реорганізація. 

6.1. У випадку невиконання обов’язків, які висвітлені в Положенні про 
студентське самоврядування у Мукачівському кооперативному 
торговельно-економічному коледжі, органи студентського 
самоврядування реорганізовуються та оновлюються. 

Затверджено 
загальними зборами 

(конференцією) 
трудового колективу 

протокол № 
від __________20__р. 

Ухвалено 
вищим органом 

студентського самоврядування 
протокол № 

від __________20__р. 
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