1. Загальні положення
1.1. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України,
ЗаконуУкраїни «Про вищу освіту», Примірного положення про студентське
самоврядування у вищих навчальних закладах України, затвердженого
Міністерством освіти і науки України від 15.11.2007 р. N1010 та Положення
про студентське самоврядування ХКДУТ.
1.2. Положення регламентує порядок створення, функціонування,
структуру
самоврядування

і

повноваження
у

Харківському

виконавчих

органiв

студентського

коледжі

Держаного

університету

телекомунікацій (далі-Коледж).
1.3. Студентське самоврядування у Коледжі - це право і можливість
студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в
управлінні вищим навчальним закладом.
1.4. Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є
Студентська рада Коледжу, який сприяє гармонійному розвитку особистості
студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
1.5. У Студентській раді Коледжу беруть участь студенти, які
навчаються у Коледжі (далі – Студенти). Не можуть входити до складу
Студентської ради Коледжу делегати на Конференцію студентів Коледжу.
1.6. Студентська рада Коледжу створюється на добровільних засадах за
ініціативою Студентів і є складовою студентського
Коледжу. Склад студентської ради Коледжу

самоврядування

формується новообраним

Головою студентської ради Коледжу та подається на затвердження
Конференцією студентів Коледжу.
1.7. У своїй діяльності Студентська рада Коледжу керується:
законодавством

України,

рішеннями

спеціально

уповноваженого

центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного
центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий
навчальний заклад, Статутом та Положенням Коледжу, «Положенням про

студентське

самоврядування

Харківського

коледжу

Державного

унiверситету телекомунiцiй», даним Положенням.
1.8. Студентська рада Коледжу може співпрацювати з органами
студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними
організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
1.9. Адміністрація Коледжу

створює умови для забезпечення

діяльності та розвитку Студентської ради Коледжу.
1.10. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники
Студентської ради Коледжу мають право брати участь у роботі колегіальних
органів Коледжу.
1.11. Студентська рада здійснює свою діяльність в інтересах всього
студентства Коледжу.
2. Мета і завдання Студентської ради Коледжу
2.1. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів
студентів, забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом,
створення умов для самореалізації особистості студентів Коледжу і
формування

у

них

організаторських

навичок,

лідерських

якостей,

відповідальності за результат своєї праці, а також створення можливостей
для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства,
сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.
2.2. Основними завданнями Студентської ради Коледжу є:
-захист прав та інтересів Студентів
-сприяння виконання Студентами своїх обов'язків;
-сприяння навчальній та творчій діяльності Студентів;
-сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
-співробітництво з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів;
-сприяння формуванню у студентів Коледжу патріотичних почуттів,
поваги до України, а також почуттів національної свідомості;
-сприяння участі у вирішені питань обміну студентами;

-сприяння участі студентів, загальноукраїнських, міжрегіональних,
регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
-сприяння участі студентів у реалізації Державної молодіжної
політики;
-спільно

з

адміністрацією

сприяти

створенню

різноманітних

студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх
діяльності;
-спільно з адміністрацією сприяти забезпеченню інформаційної,
правової,

психологічної,

фінансової,

юридичної

та

іншої

допомоги

студентам;
-представництво у вирішенні студентськихпитань в структурних
підрозділах коледжу;
-співпраця з адміністрацією, наставниками (кураторами) академічних
груп, завідуючим гуртожитку.
2.3. Студентська Рада діє на принципах:
-добровільності, колегіальності, відкритості;
-виборності та звітності органів студентського самоврядування;
-рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
-незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і
релігійних організацій.
2.4. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність
Студентської ради Коледжу.
2.5. Адміністрація Коледжу сприяє створенню належних умов для
діяльності Студентської ради Коледжу (за наявності фінансування).
2.6. Адмiнiстрацiя коледжу може встановлювати до визначених у
Положенні додаткові функціональні обов'язки голови Студентської ради
Коледжу.

3. Структура виконавчих органiв студентського самоврядування
3.1. Виконавчi органи студентського самоврядування створюються на
рівні студентських академічних груп, гуртожитку та Коледжу в цілому.
3.2. Виконавчими органами студентського самоврядування Коледжу є:
-Студентська рада Коледжу;
-Студентська рада гуртожитку.
4. Структура Студентської ради Коледжу
4.1. Членами Студентської ради можуть бути усі студенти Коледжу.
4.2. Членами Студентської ради Коледжу є:
-Голова Студентської ради;
-Заступник Голови Студентської ради;
-Секретар Студентської ради;
-Завідувачі секторів;
-Інші члени Студентської ради.
4.3. Голова Студентської ради, його заступник, секретар, завідувачі
секторів можуть перебувати на посаді не більш як два строки.
5. Голова Студентської ради Коледжу
5.1. Очолює роботу Студентської ради Коледжу Голова Студентської
ради Коледжу.
5.2. Порядок

проведення виборів, повноваження та підстави

припинення повноважень Голови Студентської ради Коледжу регулюється
Положенням про студентське самоврядування ХКДУТ.
6. Організація діяльності Студентської ради Коледжу
6.1.Студентська рада Коледжу здійснює наступні повноваження:
-проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;
-спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у
навчальній роботі;

-сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо,
співпрацює з ними;
-встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями
України;
-координує діяльність студентської ради гуртожитку;
-виносить рішення про проведення студентських виборів;
-приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та
програм;
-сприяє організації та проведенню конференцій, просвітницьких,
наукових, літературно-мистецьких та інші заходів;
-сприяє організації та проведення заходів, спрямованих на фізичний
розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;
-займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
-звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;
-займається організацією проведення Конференції;
-формує напрямки Студентської ради за відповідними сектором
діяльності;
-розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;
-здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних
ресурсів студентського самоврядування;
-допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та
ініціатив, залучає їх до активної участі у діяльності Коледжу;
-беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього

процесу,

призначення

стипендій,

організаціїдозвілля,

оздоровлення, побуту;
-беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
освіти;
-беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитку;

-може випускати власне студентське видання в електронному або
друкованому вигляді;
-вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому
числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
-виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням
студентського самоврядування, закріплені цим Положенням.
6.2. За погодженням зі Студентською радою Коледжу, в порядку,
визначеним цим Положенням, приймаються рішення:
-відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання;
-переведення

осіб,

які

навчаються

в

Коледжі

за

державним

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб;
-переведення осіб, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
-делегування представників від студентів у виборах директора
Коледжу;
6.3. Засідання Студентської ради Коледжу проводяться і вважаються
чинними, якщо на ньому присутні не менше двох третин від числа обраних
до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
6.4. Засідання Студентської ради Коледжу веде голова або, за його
дорученням, заступник. Хід засідання фіксується

протоколом, який

підписується головою (заступником) та секретарем.
6.5. Рішення студентської ради Коледжу в межах своїх повноважень
доводяться до відома адміністрації Коледжу.
6.6. Рішення Студентської ради є обов’язковими для виконання усіма
студентами Коледжу та гуртожитку.

7. Сектори Студентської ради Коледжу
7.1.У коледжi функцiонують такi сектори:
-Навчальний сектор;
-Культурно-масовий сектор;
-Спортивний сектор;
-Інформаційний сектор;
-Науковий сектор;
-Виховний сектор.
Кожним сектором керує завiдувач.
7.2. Завідувачі секторів и напрямків реалізують наступні завдання:
-розробляють проекти діяльності та відповідні рішення з цих питань
виносять на засідання Студентської ради;
-в межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують
заходи, направлені на задоволення потреб студентів Коледжу;
-представляють закріплений за ним сектору відносинах з іншими
органами студентського самоврядування;
-визначають основні напрямки роботи;
-виступають на засіданнях Студентської ради Коледжу з доповідями з
питань роботи сектору;
-здійснюють інші повноваження, які не суперечать цьому Положенню в
межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції
студентів та інших зацікавлених осіб;
7.3. Навчальний сектор:
-організовує роботу та індивідуальні бесіди зі студентами, які не
проявляють бажання до навчання та порушують дисципліну;
-тісно співпрацює з навчальним відділом;
-готує обґрунтування щодо відрахування студентів в разі їх не згоди;
-доводить до відома Голові Студентської ради питання конфліктного
характеру між студентами та викладачами для вирішення на рівні
адміністрації Коледжу;

-вносить свої пропозиції Голові Студентської ради щодо підвищення
ефективності освітнього процесу Коледжу;
-контролює дисципліну Студентів та вносить пропозиції щодо
викорінення порушень дисципліни.
7.4. Культурно-масовий сектор:
-проводить заходи з метою заохочення Студентів до участі у культурно
-масовій роботі;
-підтримує зв’язок з культорганізатором та навчальним відділом,
користується їх всебічною підтримкою;
-бере активну участь в організації заходів культурно
-масового характерув Коледжі;
-вносить свої пропозиції Голові Студентськоїради щодо створення,
гуртків при Коледжі;
-співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями у
сфері культурно-масової роботи;
-вносить свої пропозиції Голові Студентськоїради щодо організації
подорожі та екскурсії;
-інформує Студентську раду Коледжу про культурні заходи та
підтримує їх організацію;
-організовує конференції, круглі столи, святкування державних і
міжнародних свят та інші заходи.
7.5. Спортивний сектор здійснює:
-підтримує зв’язок з керівником фізичного виховання та навчальним
відділом, користується їх всебічною підтримкою;
-організацію та участь у спортивних змаганнях;
-пропаганду здорового способу життя;
-інформує Студентську раду Коледжу про спортивні змагання та
підтримує їх організацію;
-знаходить та доводить до відома Студентської ради Коледжу
інформацію про студентські та молодіжні організації;
-співпрацює з фельдшером Коледжу;

-вносить

пропозиції,

за

бажанням

студентів,

щодо

створення

спортивних гуртків, секцій;
-вносить пропозиції та допомагає в організації заходіввідпочинку.
7.6. Інформаційний сектор здійснює:
-своєчасне надання інформації на інформаційну дошку та на
сайтіКоледжу;
-підготовку оголошень як інформаційного характеру;
-поширення інформації про діяльність Студентської ради Коледжу
серед Студентів;
-веде рубрики радіогазет;
-співпрацює з усіма членами Студентської ради Коледжу.
7.7. Науковий сектор:
-забезпечує постійну співпрацю зі студентами, викладачами, які
займаються науковою та дослідницькою діяльністю;
-проводить заходи щодо заохочення Студентів до участі у студентських
наукових конференціях як у самому Коледжі , так і за його межами;
-тісно співпрацює з навчальним відділом з метою збільшення
можливостей
для наукового зростання Студентів Коледжу;
-співпрацює

із

викладачами

та

студентами,

що

займаються

дослідницькою
діяльністю у інших вищих навчальних закладах;
-інформує Студентську раду Коледжу про конференції та підтримує їх
організацію;
-доводить до відома Голові Студентської ради свої пропозиції щодо
нагородження студентів, які зайняли призові місця на обласних, місцевих
олімпіадах та показали високі результати.
7.8. Виховний сектор:
-проводить заходи з метою заохочення Студентів до участі у виховній роботі;
-організовує
середовищі;

профілактику

негативних

явищ

у

молодіжному

-сприяє організації семінарів, тренінгів та зустрічей;
-інформує Студентську раду Коледжу про виховні заходи та підтримує
їх організацію;
-співпрацює з психологом та соціальним педагогом Коледжу.
7.9. Підставами припинення керівництва сектором в Студентській
раді є:
-добровільне складання повноважень;
-відсутність завідувача сектору без поважних причин більш, ніж на
трьох засіданнях Студентської ради Коледжу;
-невиконання або неналежне виконання своїх повноважень завідувачем
сектору;
-втрата статусу студента Коледжу.
8. Студентська виборча комісія Коледжу
8.1. Студентська виборча комісія Коледжу є постійним робочим
органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів
Голови студентської ради Коледжу.
8.2. Студентська виборча комісія обирається Конференцією студентів
Коледжу строком на один рік у порядку, встановленому цим Положенням.
До складу Студентської виборчої комісії Коледжу не можуть входити
делегати на Конференцію студентів Коледжу, члени виконавчих органів
студентського самоврядування.
8.3. Студентська виборча комісія Коледжу:
8.3.1. здійснює загальне керівництво виборами Голови студентської
ради Коледжу;
8.3.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах Голови
студентської ради Коледжу;
8.3.3. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої
документації;
8.3.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для
голосування;

8.3.5. реєструє кандидатів на посаду Голови студентської ради
Коледжу;
8.3.6. безпосередньо забезпечує виборчий процес;
8.3.7. встановлює та оголошує результати виборів;
8.3.8. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом,
не врегульованих відповідними актами.
8.4. Засідання студентської виборчої комісії
8.4.1. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її
засідання. Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи
заступником голови у міру потреби.
Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії
обираються нею на першому засідання після затвердження нового складу
комісії.
8.4.2. Засідання студентської виборчої комісії вважається правомочним
за умови участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії.
8.4.3. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. За
погодженням з

Головою студентської виборчої комісії

право бути

присутніми на засіданні комісії мають члени студентської ради
адміністрація

Коледжу, які можуть

та

вносити питання на розгляд

студентської виборчої комісії.
8.4.4. Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом
прямого відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки).
8.4.5. Засідання студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення
протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої
комісії. Протокол засідання студентської виборчої комісії складається
протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим
на засіданні та секретарем.

9. Відносини Студентської ради з адміністрацією Коледжу
9.1. Адміністрація Коледжу має право:
-отримувати інформацію про діяльність Студентської ради коледжу
(плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну
діяльність);
-

скликати

позачергову

Конференцію

студентів

у

випадках

невиконання або неналежного виконання Головою, членами студентської
ради коледжу, іншими представниками студентського самоврядування своїх
повноважень,

недотримання ними

Статуту та Правил внутрішнього

розпорядку Коледжу, Положення про студентське самоврядування, цього
Положення,

вчинення діяння, спрямованого на порушення існуючих у

суспільстві моральних норм, і дискредитацію своїх повноважень;
- проводити консультації зі Студентською радою Коледжу з питань
життєдіяльності студентів;
- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у
заходах,

що

проводять

органи

Студентського

(Конференціях, засіданнях Студентської ради коледжу,

самоврядування
Студентської

виборчої комісії).
9.2. Адміністрація та інші посадові особи Коледжу зобов’язані:
- всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності
Студентської ради коледжу;
- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну,
матеріальну та інші види підтримки для розвитку Студентської ради
Коледжу;
- інформувати Студентську раду Коледжу про рішення, що стосуються
життєдіяльності студентів Коледжу.
9.3. Погоджувати із Студентською Радою Коледжу рішення щодо:
- відрахування студентів та поновлення на навчання осіб, які навчались
у Коледжі;
- переведення на навчання відповідно до укладених угод з фізичними
та юридичними особами студентів, які навчались за державним замовленням;

-переведення на навчання за державним замовленням студентів, які
навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та юридичними
особами.
9.4.Студентська рада Коледжу має право:
- вносити на розгляд директору, заступникам директора подання
щодо

матеріально-технічного

забезпечення

діяльності

студентського

самоврядування, запрошувати представників адміністрації на заходи, що
проводяться під егідою студентського самоврядування;
- проводити різноманітні заходи спільно з адміністрацією.
9.5. Студентська рада Коледжу повідомляє директора та адміністрацію
про дату, час та місце проведення Конференції.
9.6. Студентська рада Коледжу за необхідністю інформує директора
про результати проведених заходів органами студентського самоврядування.
10. Студентське самоврядування гуртожитку Коледжу.
10.1. Студентське самоврядування гуртожитку Коледжу (далі –
Студентська рада гуртожитку) –це діяльність студентів Коледжу, які
проживають у гуртожитку Коледжу, з реалізації функцій управління
гуртожитку і здійснюється студентами –мешканцями гуртожиткуКоледжу.
10.2. У студентському гуртожитку Коледжу функціонує Студентська
рада гуртожитку.
10.3.

Студентська

рада

гуртожитку

є

виконавчим

органом

студентського самоврядування гуртожитку і діє відповідно до мети і завдань,
що стоять перед студентським самоврядуванням Коледжу.
10.4. Студентська рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення
виконання студентами своїх обов’язківта захисту їх прав і сприяє
гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців
гуртожитку та формуванню їх спільних ініціатив.
10.5. Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією
гуртожитку.

10.6. Студентська рада гуртожитку підконтрольна та звітує про свою
діяльність Студентській раді Коледжу.
10.7. Студентська рада гуртожитку забезпечує дотримання «Правил
внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку ХКДУТ».
10.8. Основними завданнями Студентської ради гуртожитку є
вирішення питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов,
стимулювання
активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та
формування здорового способу життя тощо.
10.9. Членами студентської ради гуртожитку можуть бути мешканці
гуртожитку Коледжу.
10.10. Структура студентської ради гуртожитку
10.10.1. Членами студентської ради гуртожитку є:
-Голова студентської ради гуртожитку;
-Заступник Голови студентської ради гуртожитку;
-інші члени ради.
10.11. Голова студентської ради та його заступник можуть перебувати
на посаді не більш, як два строки.
10.12. Організація роботи студентської ради гуртожитку
10.12.1. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу у формі
засідань, які скликаються Головою студентської ради гуртожитку або в разі
його відсутності Заступником.
10.13.Студентська рада гуртожитку здійснює наступні повноваження:
-спільно з адміністрацією контролює і проводить поселення і виселення
студентів із гуртожитку;
-спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу з виявлення та
попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за
гуртожиток;
-перевіряє дотримання студентами з адміністрацією гуртожитку
санітарних норм, правил безпеки при користуванні електричними, газовими

та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем згідно з
типовими нормами;
-контролює

додержання

мешканцями

«Правил

внутрішнього

розпорядку у студентському гуртожитку», проводить роз’яснювальну роботу
з метою попередження порушень «Правил внутрішнього розпорядку у
студентському гуртожитку»;
-сприяє охороні громадського порядку у гуртожитку та на його
території;
-бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року;
-забезпечує захист прав та інтересів студентів, їх потреб у сфері
навчання, побуту, тощо;
-здійснює допомогу в організації навчально-виховної роботи у
гуртожитку і сприяє її проведенню;
-допомагає адміністрації гуртожитку в організації побуту студентів у
гуртожитку і здійснює заходи, спрямовані на його поліпшення;
-бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;
-пропагує здоровий спосіб життя мешканців гуртожитку;
-скликає загальні збори мешканців гуртожитку для звіту про свою
діяльність тавирішення важливих питань самоврядування гуртожитку.
10.14. Засідання студентської ради гуртожитку вважаються чинними,
якщо на них присутні не менше половини складу членів. Члени засідання
приймають рішення простою більшістю голосів.
10.15. Засідання студентської ради гуртожитку веде Голова або, за його
дорученням, Заступник. Хід засідання Студентської ради гуртожитку
фіксується протоколом, який підписується головуючим і заступником.
11. Міжнародна діяльність Студентської ради Коледжу
11.1. Студентський рада Коледжу може співпрацювати з органами
студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн,
міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого
виконання своїх завдань у межах визначених повноважень .

11.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня
має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу.
11.3. Міжнародна діяльність Студентської ради Коледжу має сприяти
формуванню позитивного іміджу Коледжу.
12.Забезпечення діяльності Студентської ради Коледжу
12.1.

Фінансування

діяльності

Студентської

ради

Коледжу

здійснюється за рахунок:
-цільових коштів Коледжу, спрямованих на основну діяльність
студентського самоврядування згідно з чинним законодавством;
-спонсорських коштів;
-добровільних пожертвувань.
13. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до Положення
13.1. Положення набуває чинності з моменту його ухвалення на
Конференції та діє до прийняття нового Положення «Про
студентського

самоврядування

Харківського

коледжу

органи

Держаного

університету телекомунікацій».
13.2. Дія цього Положення поширюється на всіх студентів Коледжу не
залежно від їх членства в Студентській раді Коледжу.
13.3. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення вносяться у
письмовому вигляді на ім’я Голови Студентської ради Коледжу не пізніше
як за одну добу до початку Конференції.
13.4. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу
одразу після ухвалення Конференцією студентів Коледжу.
13.5. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення можуть
вносити:
-голова Студентської ради Коледжу;
-члени Студентської ради Коледжу;
-адміністрація Коледжу.

