


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі 
«Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» (далі – Фаховий коледж). 

1.2. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону 
України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Примірного 
положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, 
затвердженого Міністерством освіти і науки України від 15.11.2007 р. №1010.   

1.3. Студентське самоврядування Фахового коледжу є гарантованим державою 
правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, 
віднесені до їх повноважень. 

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на 
добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою 
громадського самоврядування Фахового коледжу. 

1.5. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Фахового 
коледжу незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця 
проживання, мовних або інших ознак. 

1.6. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Фахового коледжу. 
Усі студенти, які навчаються у Фаховому коледжі, мають рівні права та можуть 
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 
самоврядування. 

1.7. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
- рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 
1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом 
України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», 
нормативною базою Фахового коледжу, цим Положенням та іншими нормативними 
актами прийнятими Загальними зборами студентів Фахового коледжу або 
Студентською радою ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка. 

1.9. Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, 
наукової, освітньо-просвітницької, спортивно-масової та іншої діяльності за участі 
студентів Фахового коледжу. 



1.10. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 
відділення, коледжу, а також кімнати, поверху, гуртожитку. 

1.11. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією 
Фахового коледжу здійснюється на основі взаємної поваги допомоги та 
співробітництва. Керівництво Фахового коледжу зобов’язане забезпечити 
підтримкою, створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку 
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, постійний доступ до 
Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів). 

1.12. Фінансовою основою студентського самоврядування у Фаховому коледжі 
є: кошти, визначені педагогічною радою закладу освіти в розмірі не менш як 0,5 
відсотка власних надходжень, отриманих від основної діяльності. 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ  
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
2.1. В ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка діють такі 

органи студентського самоврядування: Студентська рада Фахового коледжу, 
Студентська рада гуртожитків.  

2.2. Студентське самоврядування у Фаховому коледжі 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. 

2.3. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована 
на вдосконалення освітнього процесу, спрямоване на якісне навчання, виховання 
духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 
активності та відповідальності за доручену справу. 

2.4. Основні завдання органів студентського самоврядування: 
- забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються; 
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
- створення умов для проживання і змістовного відпочинку студентів; 
- організація різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів 
за інтересами; 

- співробітництво зі студентами інших закладів освіти і 
молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 
- вирішення питань міжнародного обміну студентами; 
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; 
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги 



студентам (спільно з відповідними службами); 
- сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання 
час; 

- контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів, оперативне 
реагування на випадки їх порушення; 

- участь у роботі стипендіальної комісії; 
- організація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках; 
- координація роботи з кураторами академічних груп; 
- пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки, 
безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, 
вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін. 

2.5. Функції та права органів студентського самоврядування: 
- беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Положенням 
про ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

- вносять пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; 
- беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та 
викладачами;  

- беруть участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням 
дисциплінарних стягнень на студентів; 

- організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які 
навчаються у Фаховому коледжі, до органів громадського самоврядування 
коледжу; 

- організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які 
навчаються у Фаховому коледжі, до педагогічної ради Фахового коледжу; 

- вносять пропозиції щодо залучення коштів Фахового коледжу для реалізації 
заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського 
самоврядування; 

- беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані із 
діяльністю студентського самоврядування; 

- одержують від адміністрації Фахового коледжу об’єктивну і повну 
інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та 
пропонують відповідні заходи; 

- складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського 
самоврядування; 

- затверджують процедуру використання майна та коштів студентського 
самоврядування; 



- затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних 
засадах; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм; 
- виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням. 
2.6. Обов’язки органів студентського самоврядування: 

- інформують студентів з усіх питань життя Фахового коледжу, що їх 
стосуються; 

- звітують перед студентами коледжу про виконану роботу; 
- проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 
Фахового коледжу; 

- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та 
інші заходи; 

- аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо 
організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших 
питань діяльності коледжу і звертаються до адміністрації з пропозиціями 
щодо їх вирішення. 

2.7. За погодженням з органами студентського самоврядування у Фаховому 
коледжі приймаються рішення про: 

- кандидатури для участі в програмах міжнародного обміну студентами та 
програмах стажування; 

- виключення студента з навчального закладу на підставах, не пов’язаних з 
академічною заборгованістю або несплатою за навчання; 

- поселення студентів у гуртожиток, виселення з гуртожитку та переселення, 
крім випадків, пов’язаних з оплатою проживання; 

- правил поведінки студентів, правил проживання в гуртожитку, правил 
внутрішнього розпорядку; 

- звуження соціальних та інших прав студентів; 
- відрахування студентів з Фахового коледжу та їх поновлення на навчання; 
- переведення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 
- призначення заступників директора; 
- поселення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, у гуртожиток і 

виселення їх із гуртожитку; 
- затвердження правил внутрішнього розпорядку Фахового коледжу в 

частині, що стосується осіб, які навчаються; 
- діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Фаховому 

коледжі; 



- надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки; 
- оголошення догани студентам. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Загальні збори 
студентів ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка. На розгляд 
Загальних зборів виносять найважливіші питання студентського життя, визначені 
основними напрямами діяльності студентського самоврядування.  

3.2. Загальні збори студентів Фахового коледжу: 
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування ПКНГ 
Національного університету імені Юрія Кондратюка, вносять зміни та 
доповнення до нього, визначають структуру та повноваження органів 
студентського самоврядування; 

- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування та виносять ухвалу щодо їх 
діяльності; 

- затверджують процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування;  

- затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних 
засадах; 

- затверджують річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, 
вносить до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його 
виконання; 

- обирають Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 
поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 
органів студентського самоврядування Фахового коледжу; 

- затверджують порядок проведення прямого таємного голосування органів 
студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії 
Студентської ради Фахового коледжу; 

- заслуховують виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської 
ради Фахового коледжу. 

3.3. Делегатів на Загальні збори студентів Фахового коледжу обирають на 
зборах студентів  по відділенням за нормою представництва, яку визначає 
Студентська рада Фахового коледжу.  

3.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів відділень. 
3.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів 

коледжу. 



3.6. До складу делегатів Загальних зборів студентів Фахового коледжу за 
посадами входять члени Студентської ради Фахового коледжу та Студентської ради 
гуртожитків. 

3.7. Загальні збори студентів Фахового коледжу скликає Студентська рада 
коледжу за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної 
кількості студентів Фахового коледжу. 

3.8. Загальні збори студентів Фахового коледжу проводять не рідше одного 
разу на навчальний рік. 

3.9. Про дату, час, місце та порядок денний Загальних зборів оголошується не 
пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення. 

3.10. Засідання Загальних зборів є правомірним за наявності не менше 2/3 від 
загальної кількості делегатів. 

3.11. На Загальних зборах студентів можуть бути присутні представники 
адміністрації Фахового коледжу без права на голосування. Представники 
адміністрації Фахового коледжу можуть брати участь у обговоренні питань порядку 
денного Загальних зборів студентів Фахового коледжу. 

3.12. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом прямого відкритого 
голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Загальних зборів. 

3.13. Загальні збори студентів Фахового коледжу обирають головуючого, 
секретаря та робочі органи Загальних зборів. 

3.14. Протокол Загальних зборів студентів підписують головуючий та секретар 
Загальних зборів. 

3.15. Рішення Загальних зборів студентів Фахового коледжу є обов’язковими 
для виконання органами студентського самоврядування коледжу. 

3.16. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 
самоврядування Фахового коледжу є Студентська рада ПКНГ Національного 
університету імені Юрія Кондратюка. 

3.17. Студентська рада Фахового коледжу: 
- організовує діяльність студентського самоврядування Фахового коледжу; 
- визначає позицію студентського самоврядування у Фаховому коледжі з 
актуальних питань студентського життя; 

- представляє студентське самоврядування Фахового коледжу в органах 
управління коледжем, органах місцевої та державної влади, місцевих, 
регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з 
питань, що відноситься до їх компетенції; 

- приймає рішення в межах своїх повноважень; 
- скликає Загальні збори студентів Фахового коледжу; 
- обирає секретаря Студентської ради Фахового коледжу, першого заступника 



голови Студентської ради, заступників голови Студентської ради (не більше 
трьох заступників) та керівників відділів Студентської ради Фахового 
коледжу. 

- затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради Фахового коледжу. 
3.18. До складу Студентської ради ПКНГ Національного університету імені 

Юрія Кондратюка входять: голова Студентської ради Фахового коледжу, голова 
Студентської ради гуртожитків, секретар Студентської ради, перший заступник 
голови Студентської ради, заступники голови Студентської ради.  

3.19. Члени Студентської ради Фахового коледжу зобов’язані відвідувати 
засідання Студентської ради.  

3.20. Засідання Студентської ради Фахового коледжу відбуваються не рідше 
одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 
ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка за власним рішенням або 
на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради Фахового коледжу. 

3.21. Засідання Студентської ради Фахового коледжу є правомірним за 
наявності не менше 2/3 членів Студентської ради ПКНГ Національного університету 
імені Юрія Кондратюка. 

3.22. Рішення Студентської ради Фахового коледжу приймаються абсолютною 
більшістю голосів присутніх членів Студентської ради ПКНГ Національного 
університету імені Юрія Кондратюка шляхом прямого відкритого голосування. 

3.23. Рішення Студентської ради Фахового коледжу підписує голова 
Студентської ради та секретар Студентської ради і вони є обов’язковими для 
виконання органами студентського самоврядування ПКНГ Національного 
університету імені Юрія Кондратюка. 

3.24. Голова Студентської ради Фахового коледжу: 
- організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, 
нормативно-правової бази ПКНГ Національного університету імені Юрія 
Кондратюка та цього Положення; 

- організовує та контролює виконання рішень Загальних зборів студентів 
Фахового коледжу; 

- організовує та контролює виконання рішень Студентської ради Фахового 
коледжу; 

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Фахового 
коледжу на Загальних зборах студентів Фахового коледжу; 

- здійснює керівництво органами студентського самоврядування; 
- розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради Фахового 
коледжу; 

- головує на засіданнях Студентської ради Фахового коледжу; 



- здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради 
Фахового коледжу угоди та документи; 

- делегує окремі повноваження членам Студентської ради Фахового коледжу. 
3.25. Розпорядження голови Студентської ради Фахового коледжу є 

обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування ПКНГ 
Національного університету імені Юрія Кондратюка. 

3.26. Голова Студентської ради Фахового коледжу обирається шляхом прямого 
таємного голосування студентів Фахового коледжу. 

3.27. Вибори Голови Студентської ради Фахового коледжу проводяться весною 
після проведення Загальних зборів студентів Фахового коледжу. 

3.28. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради Фахового 
коледжу здійснюється Виборчою комісією Студентської ради ПКНГ Національного 
університету імені Юрія Кондратюка. 

3.29. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради 
Фахового коледжу є особиста заява кандидата. 

3.30. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Загальних 
зборів студентів Фахового коледжу та за умови, якщо висування кандидата 
підтримало не менше 1% студентів Фахового коледжу (оформлюється збором 
підписів).  

3.31. Термін повноважень органів студентського самоврядування кожного рівня 
становить один рік. Керівники студентського самоврядування не можуть перебувати 
на посаді більше двох строків підряд. 

 

4. ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

4.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського 
самоврядування, який відповідно до цього Положення забезпечує організацію 
підготовки і проведення засідання Студентської ради, виборів голови Студентського 
ради Фахового коледжу. 

4.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення 
передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу, реалізацію 
виборчих прав студентів. 

4.3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, 
незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду 
і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності. 

4.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, 
який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів. 

4.5. Виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у осіб, що передбачені цим положенням втручання будь-яких органів, посадових і 
службових осіб, громадян та їх об’єднань і вирішенні питань, що належать до 



повноважень комісії, не допускається. 
4.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях 

виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду голови студради 
Фахового коледжу, голови студради гуртожитку, представники адміністрації 
Фахового коледжу. 

4.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші 
особи. 

4.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути 
присутніми представники зацікавлених сторін. 

4.9. До складу виборчої комісії входять 10 осіб. 
4.10. Голова виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар 

виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого 
голосування на її першому засіданні. 

4.11. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року 
можна змінювати не більше, ніж на одну третину. 
 

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ  
5.1. Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів 

студентського самоврядування Фахового коледжу здійснює Контрольно-ревізійна 
комісія. 

5.2. Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не 
обіймають керівні посади у Студентській раді Фахового коледжу. 

5.3. До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох студентів. 
5.4. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею 

перевірок на Загальних зборах студентів Фахового коледжу. 
 

6. ФІНАНСОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
6.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

- кошти, визначені адміністративною радою Фахового коледжу в розмірі не 
менш як 0,5% власних надходжень, отриманих коледжем від основної 
діяльності; 

- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 
студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти. 
Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 
1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України; 

- кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством 
України. 

6.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання 
коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 



 

7. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх ухвалення на Загальних зборах студентів Фахового коледжу. 
7.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське 

самоврядування ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка 
вносяться Студентською радою Фахового коледжу, Студентськими радами 
гуртожитків. 

7.3. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації 
студентського самоврядування в коледжі, Студентська рада Фахового коледжу та 
Студентська рада гуртожитків можуть приймати окремі положення та документи, що 
не суперечать цьому Положенню. 

 

Підготувала:  

Голова студентського самоврядування                                                 Вікторія БОВА 

 

Секретар                                                                                                   Ольга МАСЛАК      


