


 І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1. Самоврядування у ВСП «Золочівський фаховий коледж Львівського 

національного університету природокористування» - це самостійна 

громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління навчальним 

закладом, що здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, які 

стоять перед студентськими колективами. 

1.2. Органи студентського самоврядування є невід’ємною складовою 

громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують 

питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку 

особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього керівника. 

1.3. У своїй діяльності студентське самоврядування керується Законом 

України «Про вищу освіту», Положенням навчального закладу,   

Положенням про студентське самоврядування коледжу, не дублює 

профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою дирекції 

та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань 

забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін. 

1.4. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

1.5. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні  навчальним закладом. 

1.6. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів навчального 

закладу. Усі студенти, які навчаються у коледжі, мають рівні права та можуть 

обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування. 

1.7. У ВСП «Золочівський фаховий коледж Львівського національного 

університету природокористування» самоврядування діє на рівні академічної 

групи, відділення, студентського гуртожитку, коледжу. 

1.8. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів, 

яка має право на визначення всіх питань студентського самоврядування, а 

саме:  

1) обирає Студентську Раду; 

2) ухвалює Положення про студентське самоврядування  коледжу, визначає 

структуру, повноваження та порядок проведення виборів представників 

студентського самоврядування; 



3) заслуховує звіти Студентської ради, дає їм відповідну оцінку. 

1.9. Органи студентського самоврядування підзвітні лише Конференції 

студентів. 

1.10. Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є 

Студентська рада, яка обирається Конференцією студентів коледжу. 

1.11. На засіданні Студентської Ради з числа представників Ради обирається 

голова ради,  його заступник (заступники) і секретар. 

1.12. Голова ради організовує роботу Студентської Ради, бере участь у 

засіданнях педагогічної ради навчального закладу, де обговорюються 

питання діяльності студентського самоврядування, проблемні питання 

студентського життя. 

1.13.  Секретар Студентської Ради організовує контроль за виконанням 

рішень Ради студентського самоврядування, веде протоколи його засідань і 

виступає з повідомленнями про виконання рішень. 

1.14.  Голова Студентської Ради та його заступники можуть перебувати на 

посаді не більш як два строки. 

1.15.  З припиненням студентами навчання у коледжі припиняється їх участь 

в Студентські Раді у порядку, передбаченому Положенням про студентське 

самоврядування коледжу. 

1.16. При раді створюються сектори за напрямами роботи: навчально-

виховний, санітарно-побутовий, культурно-масовий, спортивно-масовий, 

інформаційний.  

1.17. Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше 

одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не 

менше 2/3 обраних до його складу членів. Студентська Рада приймає рішення 

більшістю голосів її членів, вирішує питання життєдіяльності студентів 

також у робочому порядку. 

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

1. Конференція студентів 

2.1.1. Конференція студентів ВСП «Золочівський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування» (далі 

Конференція) -  є вищим представницьким органом студентського 

самоврядування, яка обирає Студентську Раду як виконавчий орган 

студентського самоврядування. 

2.1.2. Конференція має право на визначення загальних засад функціонування 

студентського самоврядування та  контролю за діяльністю Студентської 



Ради. 

2.1.3. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції 

повідомляється не менше ніж за 7 днів до її проведення. 

2.1.4. Конференція проводиться не рідше ніж один раз на навчальний рік та 

має такі повноваження: 

1) приймає Положення про студентське самоврядування  у ВСП 

«Золочівський фаховий  коледж Львівського національного 

університету природокористування» та має право вносити зміни до 

цього Положення; 

2) обирає лічильну комісію та інші робочі органи Студентської Ради; 

3) заслуховує звіт голови Студентської Ради та оцінює її діяльність за 

звітний період; 

4) визначає основні напрямки діяльності органів студентського 

самоврядування; 

5) здійснює інші повноваження, що передбачені цим Положенням і не 

суперечать чинному законодавству, Положенню про ВСП 

«Золочівський фаховий коледж ЛНУП»; 

6) має право ініціювати проведення позачергових виборів голови 

Студентської Ради в разі визнання його роботи незадовільною. 

2.1.5. Делегати на Конференцію обираються академічними групами відділень 

у кількості 1 представник від 8 студентів. Делегати обираються на зборах 

групи, які веде староста групи. Кожен делегат має один голос при 

голосуванні. 

2.1.6. Делегати від академічних груп відділень, в разі неможливості бути 

присутніми на Конференції з поважних причин, мають право передати право 

голосу на Конференції іншому студенту тієї ж академічної групи шляхом 

подання заяви на ім’я Голови Студентської Ради із указанням прізвища, імені 

по-батькові студента, якому делегат передає право голосу.  

2.1.7. Передача голосу можлива не пізніше як за 24  години до дати 

проведення Конференції. 

2.1.8. Конференція є правомірною за наявності двох третин делегатів, 

обраних академічними групами. 

2.1.9. В разі невиконання головою Студентської Ради свого обов’язку по 

скликанню Конференції студентів делегати самостійно збираються на 

засідання.  

2.1.10. Протокол Конференції веде секретар Конференції. 

2.1.11. У роботі Конференції можуть брати участь студенти, представники 

адміністрації коледжу, представники громадських організацій, органів 



державної влади та місцевого самоврядування, представники засобів масової 

інформації, запрошені гості. Всі учасники проходять реєстрацію. 

2. Студентська рада 

ВСП «Золочівський фаховий коледж ЛНУП» 

 
2.2.1. Студентська рада  ВСП «Золочівський фаховий коледж ЛНУП» має 

наступні повноваження: 

1) бере участь в управлінні  навчальним закладом у порядку, 

встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Положенням  про 

ВСП  «Золочівський фаховий коледж ЛНУП»; 

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

4) бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

5) захищає права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі; 

6) делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

7) приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

9) вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

10) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази  навчального 

закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 

студентів; 

11) має право оголошувати акції протесту; 

12) виконує інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту» та Положенням про студентське самоврядування коледжу. 

2.2.2. За погодженням зі Студентською Радою коледжу  приймаються 

рішення про: 

1) відрахування студентів  з  навчального закладу та їх поновлення на 

навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним 



замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення 

їх із гуртожитку; 

5) затвердження Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу 

в частині, що стосується осіб, які навчаються. 

2.2.3. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в 

діяльність органів студентського самоврядування. 

2.2.4. Дирекція коледжу забезпечує належні умови для діяльності 

Студентської ради (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 

телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо) . 

3. Студентська рада гуртожитку 

2.3.1. Студентська рада гуртожитку (далі – СРГ) створюється з метою 

здійснення допомоги адміністрації, профкому в організації виховної, 

культурно-масової, спортивної роботи і покращення житлово-побутового 

обслуговування студентів, які проживають в гуртожитку. 

2.3.2. СРГ є громадським органом самоуправління, працює відповідно до 

положення під керівництвом вихователів гуртожитку, адміністрації коледжу 

в тісній співпраці зі Студентською Радою та профкомом студентів. 

2.3.3. Обирається СРГ відкритим голосуванням на загальних зборах 

мешканців гуртожитку терміном на один рік. Кількісний склад ради 

визначається загальними зборами. 

2.3.4. Рада із свого складу вибирає голову Ради гуртожитку, його 

заступників, секретаря і розподіляє обов'язки між іншими членами Ради. У 

своїй практичній роботі Рада керується рішеннями адміністрації коледжу. 

Правилами внутрішнього розпорядку  і звітується про проведену роботу на 

загальних зборах студентів, які проживають в гуртожитку, на засіданнях 

профкому. 

2.3.5. Рада працює згідно з планом, погодженим із  заступником директора з 

виховної роботи. 

2.3.6. Голова СРГ організовує всю роботу в гуртожитку, здійснює 

керівництво діяльністю апарату студентського самоуправління, несе 

відповідальність за стан матеріальної бази гуртожитку, зберігання 

державного майна, зразковий громадський порядок. 



2.3.7. На голову Ради гуртожитку покладається: 

контроль за виконанням всіма, хто проживає в гуртожитку, Правил 

внутрішнього розпорядку; 

організація і проведення днів чистоти на прилеглій до гуртожитку 

території; 

контроль за дотриманням всіма мешканцями правил протипожежної 

безпеки, користування світлом, техніки безпеки, попередження побутового 

травматизму; 

контроль за додержанням суворого режиму економії електроенергії, 

газу і води; 

проведення засідань СРГ не менше одного разу в місяць; 

звітувати про проведену роботу перед мешканцями  гуртожитку не 

менше одного разу в семестр, а перед Радою – не менше одного разу в 

місяць; 

приймати самостійні рішення з поточних питань і оформлення їх 

відповідними наказами по гуртожитку; 

організація і проведення заходів щодо збереження майна в гуртожитку, 

контроль за проведенням ремонту в  гуртожитку ; 

голова Ради гуртожитку працює під безпосереднім керівництвом 

вихователя та коменданта гуртожитку. 

2.3.8. Староста поверху обирається у вересні кожного року на загальних 

зборах жителів кожного поверху строком на навчальний рік і несе 

відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження державного 

майна, дотримання правил протипожежної безпеки, користування газом і 

електроприладами на поверсі. 

2.3.9. Староста поверху повинен: 

забезпечувати  виконання всіма мешканцями поверху Правил 

внутрішнього розпорядку і вимог санітарного режиму. Не допускати 

проведення заходів на поверсі після 23 год; 

брати активну участь в організації всіх заходів, які проводитимуться; 

регулярно, не пізніше 25 числа кожного місяця, з активом поверху 

підводити підсумки змагань між  кімнатами; результати змагань пред'являти 

заступнику голови Ради з виховної роботи 28 числа кожного місяця; 

забезпечувати виконання всіма жителями поверху вимог і рішень СРГ, 

вихователів і коменданта; 

залучати студентів до участі в генеральному прибиранні на поверсі і на 

закріпленій території; 



забезпечувати  своєчасне прибиранням житлових кімнат, кухонь і 

службових приміщень,  бережливе ставлення до державного майна; 

дотримуватись на поверсі суворого режиму економії електроенергії, 

газу і води; 

не допускати порушень Правил внутрішнього розпорядку. У випадку 

правопорушень негайно інформувати Студентську Раду гуртожитку; 

організовувати і забезпечувати чергування на поверсі; здавати 

вихователю графік чергування на наступний місяць до 25 числа поточного 

місяця. Не допускати зриву чергувань або заміни чергового без дозволу 

вихователя гуртожитку. 

ІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО 

ДАНОГО ПОЛОЖЕННЯ 

1. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення можуть вносити: 

голова Студентської Ради; 

делегати Конференції студентів; 

заступник директора з виховної роботи. 

2. Пропозиції про зміни і доповнення до цього Положення вносяться у 

письмовому вигляді на ім’я Голови Студентської Ради не пізніше як за 

одну  добу до Конференції. Усі подані в установленому порядку 

пропозиції про зміни і доповнення до цього Положення рекомендуються 

засіданням Студентської Ради. 

 

Ухвалено Конференцією студентів 

ВСП «Золочівський фаховий коледж ЛНУП» 

(протокол № ____    від  ______________ 20__    р.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


