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загальнi положення

Стулентське самовряДування у навчаJIьному закладi створюеться з метою

забезпечення виконанIuI студентами cBoik обов'язкiв та захисту Тх прав та сприяти

гармонiйному розвитку особистостi студентiв, форrчryвати у нього навиIIок

майбутнього органiзатора, керiвника.
у своiй дiяльностi органи студентського самоврядування керуються чинним

законодавством, рiшеннями MiHicTepcTBa освiти та науки Украiъи та iншого органу

управлiння, у пiдпорядженнi якого перебувае заклад освiти, його Статутом та цим
положенням. Органи студентського самоврядування користуеться всебiчною
пiдтримкою i допомогою адмiнiстрацiт училища у вирiшеннi питанъ забезпечення

примiщеннями, обладнанням, документацiеюе.
Перелiк fIитанъ, що наJIежать до компетенцiТ органiв студентсЬКОГО

самоврядування, погоджуеться з директором училища.
Статутом вищого закладу освiти може бути передбачено УКЛаДаННЯ

колективного договору мiж керiвництвом вищого закJIаду освiти, студентсъкою
профспiлкою та органами студентського самоврядування.

Структура студентського самоврядування:

. Студентсъке самоврядування здiйснюеться на piBHi навчалъноr ГРУПи,

спецiалъностi, курсу, гуртожитку, r{илиlца.. НайвИшдиМ органоМ студентСькогО самовряДування е загальнi збори студентiв

училища, Hd яких: ухв€Lлюють Положення про студентське самоврядУВанНЯ,

обирасться Рада студентського самоврядування, визначають Ti структуру,
повноваженIuI, заслуховусться звiт Ради про гIроведену роботу. В разi не виконаННЯ

обраною радою студентського самоврядування своiх обов'язкiв можУТЬ бУТИ

скликанi позачерговi загальнi збори студентiв r{илища для перевиборiв.
. Студентське Рада мас ряд комiсiй, члени яких необов'язково входять до ради:

- навчально*виховна комiсiя;
- культурно-масовакомiсiя;
- спортивна комiсiя;
- трудова комiсiя;
- житлово-побутовакомiсiя;
- прес-центр.

. основними завданнrIми органiв студентського самоврядування е:

- забезпечення i захист прав та iHTepeciB студентiв;
- забезпечення виконання студентами cBoik обов'язкiв;
- сприяння навчальнiй, науковiй та творчiй дiяльностi стУДентiв;
- сприяння у cTBopeHHi необхiдних умов для проживання i вiдпочинкУ

студентiв;
- створення рiзноманiтних студентських гурткiв, товариств, об'еднань, клубiв

за iнтересами;
- органiзацiя спiвробiтництва iз студентами iнших вищих закладiв освiти i

молодiжними органiзацiями обмiн досвiдом роботи;



сlrрияння проведенню серед студентiв соцiопогiчних дослiджень;
сприяння IIрацевлаштуванню виtlускникiв;
проведення профорiснтацiйноi роботи серед молодi;

_ участь у вирiшеннi питань мiжнародного обмiну студентами.
. Робочим органом студентсъкого самоврядування е Рада

самоврядування у{илища.

студентського

навччшъних 1

Завдання ради студентського самоврядування:
участь у пiдготовцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на розв'язання
соцiальних проблем.

Основними завданнями Ради студентсъкого самоврядування с :

забезпечення i захист прав та iHTepeciB студентiв училища;
забезпечення виконання студентам cBoik обов'язкiв;
сприяння у cTBopeHHi необхiдних умов для проживання i вiдпочинку студентiв;
заJIучати до участi у своiй роботi представникiв студентського самоврядування
вiддiлень.

- сlrрияння у cTBopeHHi рiзноманiтних студентських гурткiв, товариств, об'еднань,

клубiв за iнтересами;
- органiзацiя спiвробiтництва iз студентами iнших навчаirьних закладiв освiти r

молодiжними органiзацiями;
сприяння проведенню серед студентiв соцiальних дослiджень;
сприяння працевлаштування випускникiв;

участь у вирiшеннi питань взаемозв'язкiв з iншими ВНЗ;

о

- сприяти tlропагандi здорового способу життя, профiлактики СНIЩУ;
- забезпечити проведення профорiентацiйноi роботи;
- розвиток особистих здiбностей студентiв наукових, художнiх.

Функцii KoMicir
r ФункцiТучбово-виховноТкомtсti:

контроль за успiшнiстю студентiв;
контроль за пропусками занять студентами;
органiзацiя взаемодопомоги ;

органiзацiя проведення консультацiй та ix вiдвiдування;

робота по попередження rrравопорушень (вивчення наказiв MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи, зустрiчi з працiвниками правоохоронних оргаНiВ,

участь в роботi клубу правових знань) та iH.

r ФункцiТ культурно-масовоТ KoMicit:
- органiзацiя та rтроведення вечорiв та iнших масових заходiв;
- органiзацiя роботи rypTKiB художньоI самодiяльностi;

органiзацiя вiдвiдування музеiЪ, TeaTpiB, виставок;
органiзацiя клубiв за iнтересами;
органiзацiя зустрiчей з цiкавими людьми, артистами, писъменниКаМИ,
ветеранами та iH.;
створення умов вiдпочинку студентiв у ryртожитку.

r Функцii спортивноТ KoMicii:



- органiзацiя роботи спортивних секцiй;
- допомога в органiзацiТ спортивних змагань, iгор та iH.;

- органiзацiя проведення туристсъких походiв та походiв вихiдноГО ДНЯ;

- органiзацiя проведення.Щня здоров'я та iH.

. ФункцiТ трудовоi KoMicii:
- сприяння працевлаштуванню випускникiв;
- сприяння науковiй, творчiй дiялъностi студентiв;
- органiзацiя робiт з благоустрою навчаJIьних корпусiв та ryртожитку;
- органiзацiя контролю чергування у навчагIьних корпусах та в гуртоЖиТКУ Та

iH".

' Функцiiжитлово-побутовоiкомiсii:
- створення ремонтно-трудовоi бригади з числа студентiв училища;
- проведення ремонту примiщень у гуртожитку та учбових корпусiв;
- проведення санiтарно-побутових оглядiв-конкурсiв кiмнат-блокiв У

гуртожитку, та поверхiв гуртожитку;
- створення бригади групи пiдтримки правопорядку у гуртожитку,З ЧиСЛа

студентiв, що мешкаютъ у гуртожитку.
l Функцii прес-центру:

- органiзацiя проведення конкурсу стiнних газет;
- органiзацiя та випуск комп'ютерноi та радiо г€Lзети;

- органiзацiя взасмодiТ з кореспондентами газет, радiо та телебачення та iH.;

- проведення соцiологiчних дослiджень серед студентiв.

Права та обов'язки Ради студентiв
Органи студентського самоврядування мають право :

- захищати права та iнтереси студентiв уrилища;
- сприяти виконанню студентам cBoik обов'язкiв;
- сприяти навч€шьнiй, науковiй та творчiй дiялъностi студентiв;
- створювати необхiднi умови для проживання i вiдпочинку студентiв;
- створювати рiзноманiтнi студентськi гуртки, клryби за iнтересами, що не

перечать чинному законодавству;
- приймати уIастъ у роботi KoMicii з працевлаштування випускникiв;
- органiзовувати спiвробiтництво зi студентами iнших вищих закладiв освiти i

молодiжними органiзацiями;
- разом з психологiчними службами проводити серед студентiв соцiалънi

дослiдження;
- приймати участь у вирiшення питань мiжнародного обмiну студентами;
- брати участь у засiданнях педагогiчноТ ради та KoMicii по попередженнЮ

правопорушень;
- клопотатися перед адмiнiстрацiею про заохочення та стягненнrI студентiв;
- вносити пропозицiТ щодо полiпшення соцiально-економiчного становища

студентiв;
- приймати у{асть у вирiшеннi питань про вiдрахування студентiв за неуспiшнiстъ

та пропуски занять, переводу студентiв з вiддiлення на вiддiлення, з контрактУ
на бюджет;

- узгоджувати плани та заходи направленi на пiдвищення рiвня навчання тощо;
- давати подання директору на заохоченнrI студентiв мораJIьне та MaTepi€Lltbнe.



Рада студентського самоврядування зобов'язана:
- забезпечувати виконання студентам своiх обов'язкiв;
- забезпечувати захист прав та iHTepeciB студентiв за ik зверненняМ;

- пропагувати здоровий спосiб життя;
координувати та контролювати роботу струкryрних cBoix пiдроздiлtв;

доводити до вiдома студентiв своi рiшення, забезпечувати i контролювати iх
виконання;

Рада студентського самоврядування зобов'язана не рiдше 1 разу на piK звiтувати
про cBolo роботу на загаlrьних зборах сryдентiв.

Засryпник директора з
виховноТ роботи Ящук О.В.


