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1. Загальні положення
1.1. Положення про студентське самоврядування у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України» (далі - Положення) регламентує порядок
створення і функціонування студентського самоврядування у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України» (далі – Коледж).
1.2. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Законів
України «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту», примірного
положення «Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України»
затвердженого
Наказом
Міністерства
освіти
і
науки
України
від
15.11.2007р. № 1010.
1.3. Студентське самоврядування у Коледжі є невід’ємною частиною
громадського самоврядування коледжу. Студентське самоврядування - це право і
можливість студентів коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх
прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем.
1.4. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу, у тому числі
неповнолітніх. Усі студенти коледжу, які у ньому навчаються, мають рівні права
щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до
його органів.
1.5. Студентське самоврядування здійснюється студентами
коледжу
безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування (студентську
раду – далі СР), що обирається у порядку, визначеному цим Положенням.
1.6. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних
виборних засадах за ініціативою студентів.
1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про фахову
передвищу освіту», чинним законодавством України, у т.ч. нормативно-правовими
актами Міністерства освіти та науки України, нормативною базою Коледжу та цим
Положенням.
1.8. Органи студентського самоврядування в Коледжі можуть співпрацювати з
органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, фахової
передвищої освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного
або релігійного характерів.
1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання
політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій.
1.10. Представники студентського самоврядування Коледжу мають право на
членство в складі Педагогічної ради (не менше як 10% - виборні представники з числа
осіб, що є членами СР Коледжу).
1.11. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх
компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи
введення в дію директором, іншими органами управління Коледжу.
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1.12. З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі
студентського самоврядування у порядку, передбаченому цим положенням.
2. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
2.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності;
- рівності права студентів коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
- академічної доброчесності.
2.2. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, відділень,
академічних груп, гуртожитку, академічних груп.
На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх
формування та термін повноважень визначаються цим Положенням.
Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється
на рівні академічної групи.
2.3. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом
«Про фахову передвищу освіту» та Положенням про Коледж;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі,
культурно - мистецькі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової
передвищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів;
6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних
органів;
7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитку та організації харчування;
9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим
їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового
плану) Коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його
матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та
відпочинку студентів;
10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
11) мають право оголошувати акції протесту;
12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації,
діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
13) виконують інші функції, передбачені Законом «Про фахову передвищу
освіту» та цим Положенням.
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2.4. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів
Коледжу (далі – Конференція), яка скликається не рідше одного разу на рік і виконує
наступні функції :
1) затверджують Положення про студентське самоврядування у Коледжі;
2) обирають керівника (голову СР Коледжу) та членів виконавчого органу
студентського самоврядування (СР у кількості 16 осіб) шляхом прямого таємного
голосування, дають оцінку їхній діяльності;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних
засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання. СР
публічно звітує про використання не рідше одного разу на рік;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення
поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування. До складу контрольно-ревізійної
комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського
самоврядування, студентської виборчої комісії;
6) формують студентську виборчу комісію з числа студентів Коледжу для
організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
7) обирають представників - студентів Коледжу на загальні збори
(конференцію) трудового колективу та до складу педагогічної ради Коледжу;
8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом «Про фахову
передвищу освіту» та цим Положенням.
2.5. Делегати на Конференцію з правом вирішального голосу обираються на
загальних зборах студентської групи шляхом прямого таємного голосування на строк,
визначений цим Положенням - один календарний рік, у кількості 10 відсотків від
кількості студентів академічної групи. Конференція є правомірною за наявності не
менше 2/3 від загальної кількості делегатів. Про дату, час, місце Конференції
оголошується не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати її проведення.
2.6. У період між Конференціями вищим органом студентського
самоврядування Коледжу є СР, яка обирається шляхом прямого таємного
голосування більшістю делегатів Конференції строком на один рік. До складу СР
обираються представники академічних груп, представники СР гуртожитку.
Максимальна кількість членів СР Коледжу становить 18 осіб (включно з
головою СР Коледжу та головою СР гуртожитку).
2.7. Очолює роботу СР Коледжу голова СР.
2.8. Повноваження голови СР:
- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності СР;
- може брати участь у роботі колегіальних та дорадчих органів Коледжу;
- подає адміністрації Коледжу пропозиції щодо відзначення та заохочення
студентів освіти, що активно працюють у СР або беруть активну участь у його
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заходах;
- забезпечує організацію та проведення Конференції;
- має право отримувати від адміністрації Коледжу інформацію, необхідну для
здійснення діяльності СР Коледжу.
2.9. Якщо голова або член СР не виконує своїх повноважень, то він
переобирається на вимогу 1/3 частини членів СР або 10% студентів Коледжу.
2.10. За необхідності виконання тимчасово виконуючого обов’язки голови СР
(але не більше ніж на 3 місяці), покладаються на члена СР, якого обрано більшістю
голосів членів СР.
2.11. Кандидат на посаду голови СР має відповідати наступним вимогам:
лідерські здібності; відсутність стягнень, зауважень, порушень; сумлінне навчання;
відсутність пропусків занять без поважної причини; активна участь у громадському
та культурному житті.
2.12. Реєстрація кандидатів на посаду голови СР Коледжу здійснюється
Виборчою комісією СР.
2.13. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови СР Коледжу є особиста
заява кандидата.
2.14. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції
студентів Коледжу.
2.15. Усі представники СР Коледжу розподіляються по секторах. В кожному
секторі обирається голова, на якого покладаються обов’язки планування роботи
сектору, контроль за її виконанням та звітування про виконану роботу.
Голова СР Коледжу спрямовує роботу секторів на досягнення мети і вирішення
завдань студентського самоврядування. До складу СР входять:
- Навчально-науковий сектор: бере участь у зборах СР; співпрацює з
адміністрацією, вживає заходів щодо студентів, які незадовільно навчаються або
порушують дисципліну; співпрацює з гуртками; вносить пропозиції щодо
покращення успішності та відвідування занять студентами Коледжу; надає допомогу
приймальній комісії у профорієнтаційній роботі серед молоді.
- Сектор з питань культурно-масової роботи та фізичного виховання, спорту та
здорового способу життя: організовує і проводить культурно-масову роботу в
Коледжі та гуртожитку; організовує змістовне дозвілля студентів; організовує та
проводить на рівні Коледжу різні культурно-масові заходи (свята, концерти,
конкурси, творчі виставки студентських робіт, вечори відпочинку, фестивалі
студентської творчості тощо); інформує про культурно-масові заходи, конкурси та
акції, що проводяться в Коледжі, в місті; пропагує здоровий спосіб життя; сприяє
ефективному функціонуванню спортивних секцій, створенню необхідних умов для
заняття спортом; бере участь у формуванні збірних команд груп, організації та
проведенні спартакіади і днів здоров’я, а також у визначенні найкращих спортсменів
Коледжу.
- Інформаційний сектор та з питань зовнішніх зв’язків: розповсюджує
інформацію серед студентів Коледжу щодо заходів коледжанського та міського
рівнів, актуальних питань студентського життя та молодіжної політики через
інформаційні стенди, Інтернет-ресурси, старостати; наповнює матеріалами сайт
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Коледжу через адміністратора сайту та сторінки Коледжу у соціальних мережах;
шукає та розповсюджує інформацію щодо соціальних проектів, грантів, програм
тощо, в яких можуть брати участь студенти Коледжу; поширює інформацію щодо
роботи в Коледжу серед ЗМІ міського рівня, налагоджує зв’язки та відповідає за
співпрацю із установами міського, регіонального та всеукраїнського рівнів з метою
організації та проведення спільних із студентами заходів та проєктів; співпрацює із
іншими закладами фахової передвищої освіти та закладами вищої освіти,
організовуючи спільні молодіжні заходи або програми, спрямовані на обмін
студентським досвідом; займається профорієнтаційною роботою.
- Сектор волонтерського руху: здійснює координування роботи волонтерів в
групах; здійснює збір коштів та інших матеріальних цінностей для благодійних цілей,
проводить благодійні акції у Коледжу та місті; надає звіт інформаційному сектору
задля подальшого його поширення.
2.16. До складу СР Коледжу входить голова СР гуртожитку. СР Коледжу тісно
співпрацює зі СР гуртожитку та проводять спільні засідання.
2.17. СР співпрацює із профспілковим комітетом Коледжу та за потребою бере
участь у засіданнях профкому, де розглядаються питання щодо соціальноекономічного забезпечення студентів, захисту культурно-духовних інтересів, питань
побуту та ін.
2.18. СР співпрацює з адміністрацією Коледжу, цикловими комісіями, класними
керівниками академічних груп за напрямками роботи Секторів.
2.19. Заступник голови СР Коледжу у разі необхідності або за дорученням
голови виконує повноваження голови СР та допомагає голові в поточній роботі.
2.20. Секретар СР організовує контроль за виконанням рішень органів
самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про
виконання рішень.
2.21. Планові засідання СР проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.
Засідання веде голова СР або, за його дорученням, заступник.
2.22. Всі засідання є відкритими. Кожен студент Коледжу має право бути
присутнім на засіданнях СР і пропонувати на розгляд питання, що стосуються
інтересів студентів.
2.23. Позачергово засідання СР може бути скликане на вимогу 1/3 членів СР або
10% студентів освіти Коледжу. Засідання СР правомочне ухвалювати рішення за
умови присутності на засіданні не менше 2/3 членів СР. Рішення приймаються
більшістю голосів від кількості її членів, присутніх на засіданні. За наявності
однакової кількості голосів “за” і “проти”, голос голови СР рахується за два.
2.24. Кожне рішення фіксується протоколом, який підписується головою
(заступником голови), секретарем. У кінці кожного навчального року голова СР, а
також голови Секторів звітують на звітному засіданні та пропонують завдання на
наступний рік.
2.25. Загальні збори мешканців гуртожитку – є вищим органом студентського
самоврядування у гуртожитку, що в межах своїх повноважень має право на
визначення загальних засад функціонування студентського самоврядування у
гуртожитку і контролю за діяльністю СР гуртожитку. На загальних зборах мешканців
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гуртожитку обирається (шляхом прямого таємного голосування) голова СР
гуртожитку.
2.26. На загальних зборах мешканців гуртожитку голова СР гуртожитку
вносить пропозиції кандидатур студентів до складу СР гуртожитку, які обираються
шляхом прямого таємного голосування.
2.27. У складі СР гуртожитку створюються відповідні комісії за головними
напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культури і дозвілля, санітарногігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку.
2.28. СР гуртожитку працює у тісній співпраці з СР Коледжу, завідувачем
гуртожитку, заступником директора з виховної роботи та вихователем гуртожитку.
2.29. Повноваження СР гуртожитку:
- піклується про створення нормальних побутових умов;
- слідкує та контролює виконання мешканцями Правил внутрішнього
розпорядку студентського гуртожитку Коледжу;
- організовує дозвілля студентів у гуртожитку;
- здійснює планування та проведення культурно-масових заходів в гуртожитку;
- забезпечує умови для підготовки до навчальних занять та відпочинку студентів
тощо;
- організовує відповідну спортивно-масову роботу;
- проводить систематичний контроль за збереженням майна гуртожитку;
- бере участь в ремонтних роботах приміщень гуртожитку, благоустрою і
озеленення території гуртожитку.
2.30. СР гуртожитку звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців
гуртожитку, на засіданнях СР, Конференції.
3. Права і обов'язки органів студентського самоврядування
3.1. СР має право: отримувати від адміністрації консультативну підтримку та
інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; звертатися з пропозиціями,
заявами, клопотаннями до адміністрації Коледжу, профкому стосовно питань, що
належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених
питань; вести конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу щодо дій посадових
осіб, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів;
делегувати представників до обласної СР при Київській обласній державній
адміністрації; співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського
самоврядування інших закладів фахової передвищої та вищої освіти, координувати з
ними свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями,
діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
3.2. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування
Коледжу приймаються рішення про:
1) відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків,
передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону «Про фахову
передвищу освіту»);
2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування
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на інше;
3) поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із
гуртожитку;
4) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі;
5) затвердження Положення про організацію освітнього процесу у Коледжі.
Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без
погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання
орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.
3.3. СР зобов’язана: забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів
Коледжу, сприяти виконанню своїх обов’язків; організовувати дозвілля студентів;
допомагати адміністрації Коледжу організовувати студентський колектив на
навчання; порушувати проблеми студентів перед адміністрацією Коледжу; звітувати
про свою діяльність; впроваджувати власну діяльність у межах чинного
законодавства, виконувати вимоги Положення про Коледж, Правила внутрішнього
розпорядку Коледжу, цього Положення; узгоджувати в установленому порядку зміни
та доповнення до нього та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях
колегіальних та дорадчих органів Коледжу.
4. Права і обов'язки адміністрації Коледжу щодо взаємодії з органами
студентського самоврядування
4.1. Адміністрація закладу освіти має право:
− отримувати інформацію про діяльність СР (плани, звіти, копії протоколів
засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
− скликати позачергову Конференцію у випадках недотримання органами
студентського самоврядування Положення про Коледж та даного Положення;
− брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що
проводять органи студентського самоврядування (Конференціях, засіданнях тощо);
− виносити пропозиції щодо виключення студентів із складу СР у разі порушень
Правил внутрішнього розпорядку Коледжу та гуртожитку.
4.2. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників
освітнього процесу, а також із використанням коштів та майна Коледжу).
Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх
компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи
введення в дію директором Коледжу.
4.3. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
4.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання
їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними
кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.
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5. Виборча комісія
5.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування,
який відповідно до цього Положення забезпечує організацію підготовки і проведення
виборів голови СР.
5.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення
передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу, реалізацію
виборчих прав студентів.
5.3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності,
незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду
і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.
5.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування,
який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.
5.5. Виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені цим положенням. Втручання будь–яких органів,
посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у вирішенні питань, що
належать до повноважень комісії, не допускається.
5.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях
виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду голови СР
Коледжу, голови СР гуртожитку, представники адміністрації Коледжу.
5.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші
особи.
5.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути
присутніми представники заінтересованих сторін.
5.9. Рішення виборчої комісії публікуються на сайті Коледжу.
5.10. До складу виборчої комісії входять 4 члени: 2 – призначає СР, 2 –
призначає адміністрація Коледжу;
5.11. Голова виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар
виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого
голосування на її першому засіданні.
5.12. Після формування виборчої комісії її персональний склад протягом року
можна змінювати не більше, ніж на одну третину.
6. Засади утворення та функціонування студентського дослідницького
товариства
6.1. Студентське дослідницьке товариство (далі - СДТ) - добровільна
студентська організація, метою якої є розширення й поглиблення знань студентів із
профільних дисциплін, розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки,
технологій і техніки, розвиток і підтримка обдарованих студентів, задоволення їхніх
потреб у професійному та суспільному самовизначенні, сприяння розвитку інтелекту,
самовдосконалення особистості студента у процесі науково-дослідницької
діяльності, виявлення напряму спеціалізації кожного студента, учасника товариства,
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розвитку його, інтересів та здібностей.
6.2. СДТ може бути створене у Коледжі за наявності не менше 10 осіб, які
виявили бажання (подали заяву до СР Коледжу) здійснювати дослідницьку роботу з
однієї профільної дисципліни.
6.3. Студентська рада (за наявності охочих бути членами СДТ) ініціює перед
адміністрацією Коледжу створення СДТ, залучаючи до цього провідних викладачів,
затверджує Положення про функціонування студентського дослідницького
товариства.
7. Участь студентів у виборах директора Коледжу
7.1. Участь студентів у виборах директора Коледжу регламентується Законом
України «Про фахову передвищу освіту», Наказом Міністерства освіти і науки
України від 23.02.2021 р. № 251 («Деякі питання реалізації статті 42 Закону України
«Про фахову передвищу освіту»).
8. Участь студентів у виборах ректора НУБіП України
8.1. Участь студентів Коледжу у виборах ректора університету регламентується
Законом України «Про вищу освіту», Положенням «Про порядок проведення виборів
ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України»,
Положенням «Про порядок обрання представників із числа студентів, що мають
право брати участь у виборах ректора Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
9. Прикінцеві положення
9.1. Це Положення, зміни і доповнення стають правомірними після ухвалення
Конференцією студентів Коледжу.
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