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 Конференція органів студентського самоврядування від імені студентів 

коледжу, висловлюючи суверенну волю студентів, дбаючи про забезпечення 

прав і свобод людини — студента та гідних умов її життя, піклуючись про 

зміцнення Студентського самоврядування в коледжі, прагнучи розвинути і 

зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед 

власною совістю, попереднім. Нинішнім та майбутнім поколінням студентів, 

приймає цей Статут — основний закон Студентського самоврядування 

медичного коледжу. 

 

1. Загальні засади 

 

1.Діяльність органів студентського самоврядування Костопільського медичного 

коледжу регламентується нормативно — правовими актами: Конституцією 

України, Законами України     “ Про освіту”, “ Про громадські організації”. 

2. Студентське самоврядування є добровільне об'єднання студентів. 

3. Органи студентського самоврядування підтримують дружні відносини та 

співпрацюють  з різними громадськими об'єднаннями на принципах 

взаємоповаги і незалежності; співпрацюють з викладачами і батьками. 

 

II.  Мета і завдання органів судентського самоврядування 

 

1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу. 

2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків. 

3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів. 

4. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 

студентів. 

5. Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за 

інтересами. 

6. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями. 

7. Сприяння різнобічному  розвитку , самовдосконаленню, самореалізації 

студентів. 

8. Забезпечення  захисту прав та інтересів студентів. 

9. Забезпечення та  узгодження інтересів студентів та викладачів. 

 

 



III. Органи управління  

студентського самоврядування,  

їх права та обов'язки 

 

1. Студентська Рада коледжу є вищим виконавчим органом студентського 

самоврядування. 

2. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. 

3. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку 

особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього 

організатора, керівника. 

4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, рішенням спеціального уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий 

навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу. 

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів вищого навчального закладу, які: 

 ухвалюють Положення про студентське самоврядування; 

 обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

заслуховують їх звіти; 

 визначають структуру, повноваження та порядок обрання 

виконавчих органів студентського самоврядування. 

6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, 

студентської групи та  гуртожитку вищого навчального закладу. 
 

 

IV. Структура та основі завдання студентської Ради  коледжу 
 

    1. Студентська Рада утворює такі комісії: 

 Навчально — виховна; 

 Соціологічно — інформаційна; 

 Спортивно — оздоровча; 

 Культурно-масова; 

 Волонтерська 

2. Засідання студентської Ради філії проводяться згідно плану роботи, 

затвердженого головою Ради не рідше 1 разу на місяць. 

3. Керівництво Радою здійснює голова, а у випадку його відсутності — 

заступник. 

4. Основні завдання Ради: 

 вносити пропозиції до адміністрації філії щодо питань організації 

навчально — виховного процесу; 

 проводити інформаційно — просвітницьку, культурно — масову, 

 фізкультурно — оздоровчу роботу серед студентської молоді; 

 організувати дозвілля студентів, сприяти розвитку студентської 

художньої самодіяльності; 



 підтримувати дисципліну і порядок серед студентів, слідкувати за 

виконанням обов'язків  студентів; 

 представляти та  захищати інтереси студентів перед адміністрацією 

коледжу; 

 сприяти створенню різноманітних студентських клубів, гуртків, 

об'єднань, товариств; 

 сприяти проведенню серед студентів соціологічних досліджень та 

волонтерської роботи ; 

 проводити роботу по встановленню більш тісних контактів з 

громадськими, молодіжними організаціями міста та  навчальними 

закладами району та області. 
 

5. Члени Ради мають право: 

 мати своє представництво на засіданнях педагогічної Ради коледжу; 

 обговорювати на засіданнях Ради питання організації навчально — 

виховного процесу; 

 заслуховувати невстигаючих студентів і студентів схильних до 

порушення трудової та виконавчої дисципліни; 

 обговорювати питання санітарно — житлових та побутових умов, 

виходити з пропозиціями до адміністрації навчального закладу 

щодо їх поліпшення; 

 вносити свої пропозиції про заохочення та стягнення щодо 

студентів; 

 заслуховувати звіти про роботу студради гуртожитку, старостату, 

профкомітету; 

10. Рішення студентської Ради є обов'язковим для виконання  усіма 

студентами. 
 

V. Прикінцеві положення 
 

1. Статут набуває чинності з дня його прийняття. 

2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі медичного коледжу. 
 


