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Розділ 1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування є добровільною, неприбутковою,
неурядовою організацією студентів Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського націон&тьного технічного
університету імені Юрія Кондратюка (далі за текстом - МХПК. коледж), що
об’єднує свідому молодь (осіб, які навчаються — студентів), яка бере активну
участь у освітньому, соціальному, культурному, спортивному житті
навчатьного закладу, сприяє процесам демократизації.
1.2. У своїй діяльності студентське самоврядування керується
законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України. Положенням
МХПК ПолтНТУ, Положенням про студентське самоврядування МХПК
ПолтНТУ.
1.3. Студентське самоврядування поширює свою діяльність на осіб, які
навчаються в коледжі та діє на засадах добровільності, рівноправності всіх
студентів, законності й гласності.
1.4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
осіб, які навчаються у коледжі.
1.5. Представницьким органом студентського самоврядування
є
студентська рада яка обирається загальними зборами осіб, які навчаються у
коледжі терміном на один рік.
1.6. Представницьким органом студентської ради на кожному
відділенні є студентська рада відділення.
1.7. Офіційна назва організації студентів:
1.7.1. Повна - студентське самоврядування Миргородського художньопромислового коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка.
1.7.2. Скорочена - студентське самоврядування.
1.8. Офіційна назва вищого органу:
1.8.1. Повна - студентська рада Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
1.8.2. Скорочена - студентська рада.
1.9. Офіційна назва представницьких органів студентської ради
коледжу:
1.8.1. Повна - студентська рада відповідного відділення та гуртожитку
Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
1.8.2. Скорочена - студентська рада відповідного відділення, гу ртожитку.
1.9. До органу студентського самовряду вання коледжу належать:
- Старости академічних груп;
- Голови студентських рад відділень;
- Голова студентської ради гуртожитку;
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Розділ 2. Мета та завдання студентського самоврядування

2.1. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
осіб, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні коледжем.
2.2. Завдання студентського самоврядування коледжу:
2.2.1. Прийняття актів, що регламентують його організацію та діяльність;
2.2.2. Проведення
організаційних,
наукових,
культурно-масових,
спортивних, оздоровчих та інших заходів, допомога в організації будь-яких
заходів в коледжі на пропозицію адміністрації чи студентських колективів;
2.2.3. Сприяння гармонійному розвиткові особистості студентів,
формуванню у них навичок майбутнього організатора керівника.
2.2.4. Забезпечення дотримання студентами положень Конституції
України, чинного законодавства України. Положення МХПК ПолтНТУ, норм
Положення про студентське самоврядування МХПК ПолтНТУ;
2.2.5. Проведення виховної та патріотичної роботи серед студентів;
2.2.6. Надання допомоги дітям-сиротам, що мешкають у школі-інтсрнаті
міста виховання у студентів почуття відповідальності за майбутнє покоління:
2.2.7. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, дотримання
норм моразі та етики в стосунках із громадянами, студентами й працівниками
коледжу;
2.2.8. Сприяння навчазьній, науковій і творчій діяльності студентів,
контроль успішності студентів;
2.2.9. Сприяння створенню відповідних умов для проживання й
відпочинку студентів, організація тісної співпраці з гу ртожитком;
2.2.10. Сприяння діяльності гуртків;
2.2.11. Організація співробітництва із молодіжними організаціями міста;
2.2.12. Підтримка студентських сімей;
2.2.13. Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
2.2.14. Зміцнення авторитету коледжу';
2.2.15. Виконання інших функцій, передбачених законодавством України.
2.2.16. У студентському самоврядуванні на рівних правах беруть участь
усі особи, які навчаються у коледжі. Студентське самоврядування здійснюється
особами, які навчаються у коледжі, безпосередньо та через органи
студентського самовряду вання, що обираються шляхом голосування;
2.2.17.
Студентське
самоврядування
здійснюється
на
рівні
студентської групи, відділення, гуртожитку коледжу.
2.3.
За погодженням з студентським самоврядуванням у коледжі
приймаються рішення про:
2.3.1. Відраху вання осіб, які навчаються у коледжі, та їх поновлення на
навчання;
2.3.2. Переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним
замоатенням, на навчання за договорами за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб;
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2.3.3. Переведення осіб, які навчаються у коледжі за договорами за
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним
замовленням;
2.3.4. Призначення голови студентської первинної профспілкової
організації;
2.3.5. Поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення
з гуртожитку ;
2.3.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині,
що стосується осіб, які навчаються у коледжі.
Розділ 3. Членство у студентському самоврядуванні. Права та
обов'язки членів студентського самоврядування
3.1. У студентському самовряду ванні існує індивідуальне членство.
3.2. Індивідуальне членство у студентському самоврядуванні є
фіксованим. Членами студентського самоврядування є всі особи, які
навчаються у коледжі на денній формі навчання і мають представників від
академічної групи у студентській раді.
3.3. Члени студентського самоврядування мають право бути членами
інших громадських організацій, політичних партій, інших об’єднань громадян.
3.4. Індивідуальне
членство
у
студентському
самоврядуванні
припиняється:
3.4.1. Після закінчення навчання у МХПК ПолтНТУ (за будь-якої
процедури відраху вання).
3.4.2. При невиконанні обов’язків, зазначених у пункті 3.6.
3.4.3. За власним бажанням ( письмова заява на ім’я голови студентської
ради).
3.5. Права членів студентського самоврядування:
3.5.1. Обирати та бути обраними до студентської ради коледжу.
3.5.2. Брати участь у заходах студентської ради.
3.5.3. Вільно висловлювати свої думки з приводу діяльності студентської
ради.
3.5.4. Вільно виходити зі складу студентського самоврядування.
3.6. Обов’язки членів студентського самоврядування:
3.6.1. Виконання положень Конституції України, чинного законодавства
України, норм та пунктів Положення про студентське самоврядування
Миргородського
художньо-промислового
коледжу
імені
М.В.Гоголя
Полтавського націонатьного технічного університету' імені Юрія Кондратюка
норм і положень коледжу.
3.6.2. Брати участь у діяльності студентського самоврядування.
3.6.3. Дбати
про
зміцнення
авторитету
навчального
закладу,
студентського самоврядування, дотримуватися норм мораті та ділової
конструктивної критики.
3.6.4. Виконувати рішення студентського самоврядування, прийняті
студентською радою або на засіданнях студентської ради відділення.
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Розділ 4. Членство у студентській раді. Права й обов’язки членів
4.1. Формою діяльності студентського самоврядування є студентська
рада, яка:
4.1.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування;
4.1.2. Обирає виконавчі органи студентського самоврядування та
заслуховує їх звіти;
4.1.3. Визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих
органів студентського самоврядування.
4.2. Студентська рада проводиться шляхом скликання загальних зборів
представницьких органів академічних груп першого понеділка жовтня кожного
року або інший період, за рішенням студентської ради.
4.3. Членство у студентській раді є фіксованим. Членами студентської
ради є особи, які навчаються і делеговані від кожної академічної групи й мають
право брати участь у студентському самоврядуванні.
4.4. Академічна група має право достроково переобрати свого
представника студентської ради.
4.5. Студентська рада має право вирішувати всі внутрішні питання
існування й діяльності студентського самоврядування шляхом відкритого
голосування з розв’язанням питання простою більшістю голосів.
4.6. Усі питання стосовно Положення про студентське самоврядування,
внесення змін до нього, обрання голови, заступника голови, наступного складу
студентської ради коледжу чи студентської ради відділення, заслуховування та
затвердження звітів студентської ради коледжу чи студентської ради відділення
розв'язуються тільки студентською радою коледжу'.
4.7. Рішення щодо обрання членів студентської ради, засту пника голови
та голови студентської ради приймається простою більшістю голосів.
4.8. Членство у студентській раді припиняється:
4.8.1. При виключенні із складу органів студентського самоврядування.
4.8.2. При проведенні повторних виборів у академічній групі й обранні
іншого представника.
4.8.3. За наявності рішення студентської ради про припинення діяльності
даного члена студентської ради.
4.8.4. За масним бажанням (письмова заява на ім’я голови студентської
ради).
4.9. Права членів студентської ради:
4.9.1. Бути присутнім на зборах студентської ради та брати участь у її
діяльності.
4.9.2. Брати участь у заходах студентської ради.
4.9.3. Вільно висловлювати свої думки з приводу діяльності студентської
ради та студентських рад відділень.
4.9.4. Вільно виходити зі складу студентської ради.
4.10. Обов’язками членів студентської ради:
4.10.1.
Організовувати співпрацю з усіма відділеннями коледжу,
директором та адміністрацією МХПК ПолтНТУ.
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4.10.2. Залучати студентів до наукової діяльності в коледжі.
4.10.3. Контролювати успішність студентів і виявляти причини
неуспішності і пропусків занять без поважних причин.
4.10.4. Сприяти розвитку фізичної культури і спорту серед студентів
коледжу.
4.10.5. Сприяти організації екскурсійних поїздок студентів МХПК
ПолтНТУ.
4.10.6. Організовувати тісну співпрацю з гуртожитком.
4.10.7. Надання можливої допомоги дітям-сиротам. що мешкають у
школі-інтернаті міста для виховання у студентів почуття відповідальності за
майбутнє покоління.
4.10.8. Допомагати в організації будь-яких заходів в коледжі на
пропозицію адміністрації МХПК ПолтНТУ чи студентських колективів.
4.10.9. Проводити виховну і патріотичну роботу серед студентів коледжу.
4.11. Кожний член студентської ради бере на себе певні обов'язки згідно
з рішенням зборів студентської ради.
4.12. Дані обов язки не потребують матеріальних витрат конкретного
члена студентської ради, крім випадку' його добровільних внесків, тобто з його
ініціативи, не перешкоджають освітньому процесу члена студентської рази.
4.13. Студентська рада має право втілювати свої рішення у житгя,
представляти й захищати інтереси студентів перед адміністрацією коледжу.
4.14. Голова студентської ради представляє її у роботі педагогічної рази
коледжу, стосунках з адміністрацією МХПК ПолтНТУ та у зовнішніх
стосунках з іншими організаціями й установами, має право підписувати
документи від імені студентської ради, робити заяви від імені студентської
ради, головує на засіданнях студентської ради, організовує роботу студентської
ради, делегує частину своїх повноважень заступнику.
4.15. Заступник голови студентської ради виконує обов’язки голови
студентської ради за його відсутності та виконує обов'язки, покляли} на нього
головою.
4.16. Студентська рада поділяється на сектори. Обов'язковими секторами
є: навчальний, роботи в гуртожитку, спортивний, культурно-масової роботи,
шефської роботи. Кожний сектор виконує завдання покладені на нього
студентською радою.
Розділ 5. Членство у студентській раді відділень. Права й обов’язки
членів
5.1. Представницьким органом голови студентської ради коледжу на
відділенні є студентська рада відділення, до якої обирається по одному
представнику від кожної групи відділення коледжу денної форми навчання.
5.2. Членство у студентській раді відділення є фіксованим. Членами
студентської ради відділення є всі студенти відділення МХПК ПолтНТУ.
Термін повноважень обраного члена студентської ради відділення
продовжу ється до проведення насту пних зборів студентської ради.
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5.3. Збори студентської ради відділення проводяться один раз на місяць
і є легітимними за наявності не менше 1/2 від складу студентської ради
відділень. Позачергові збори проводяться на вимогу голови студентської ради
відділення чи 1/3 від кількості членів студентської ради відділення.
5.4. Зі складу студентської ради відділення простою більшістю голосів
від кількості присутніх на її зборах обирається голова та заступник голови
студентської ради відділення.
5.5. Студентська рада відділення організовує виконання рішень
студентської ради коледжу.
5.6. Студентська рада відділення має такі обов’язки:
5.6.1. Організовувати співпрацю з адміністрацією коледжу .
5.6.1. Залучати студентів до наукової діяльності на відділенні.
5.6.2. Контролювати успішність студентів і виявляти причини
неуспішності.
5.6.3. Сприяти розвитку фізичної культури та спорту серед студентів
відділень.
5.6.4. Організовувати тісну співпрацю з гуртожитком.
5.6.5. Допомагати в організації будь-яких заходів у коледжі на
пропозицію адміністрації МХПК ПолтНТУ чи студентських колективів.
5.6.6. Проводити виховну і патріотичну роботу серед студентів відділень.
5.7. Кожний член студентської ради відділень бере на себе певні
обов’язки згідно з рішенням зборів студентської ради відділень. Кількість і
величина цих обов’язків не повинні перевищувати таких меж:
5.7.1. Дані обов’язки не потребують матеріальних витрат конкретного
члена студентської ради відділення, крім випадку його добровільних внесків,
тобто з його ініціативи.
5.7.2. Дані обов’язки не перешкоджають освітньому процесу члена
студентської ради відділень.
5.8. Членство у студентській раді відділення припиняється:
5.8.1. При виключенні зі складу студентської ради відділення за
невиконання покладених на даного члена обов’язків.
5.8.2. За власним бажанням ( письмова заява на ім’я голови студентської
ради).
5.9. Права членів студентської ради відділень:
5.9.1. Бути присутнім на зборах студентської ради відділень та брати
участь у їх діяльності.
5.9.2. Брати участь у заходах студентської ради відділень.
5.9.3. Вільно висловлювати свої думки з приводу діяльності студентської
ради коледжу, студентської ради відділень.
5.9.4. Вільно виходити зі складу студентської ради відділення.
5.10. Голова студентської ради відділення представляє студентську раду
відділення в стосунках з адміністрацією коледжу, головою студентської ради
коледжу, має право підписувати документи від імені студентської ради
відділення, робити заяви від імені студентської ради відділення, головує на
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засіданнях студентської ради відділення, організовує роботу' студентської ради
відділення, делегує частину своїх повноважень заступнику.
5.11.
Заступник голови студентської ради відділення виконує обов'язки
голови студентської ради відділення за його відсутності і виконує обов'язки,
покладені на нього головою.
Розділ 6. Майно та кошти студентської ради
6.1. Директор коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності органів студентського самоврядування.
6.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти
студентської первинної профспілкової організації.
6.3. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їх завдань і повноважень.
Розділ 7. Зміни та доповнення
7.1. Усі зміни й доповнення до Положення про студентське
самоврядування вносяться рішенням зборів студентської ради, прийнятим
простою більшістю голосів.
Заступник директора з
виховної роботи
Юрисконсульт
Голова сту дентської
первинної профспілкової
організації
Голова сту дентської ради

8

