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1. СТАТУС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ МИГІЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ МИКОЛАІВСЬКОГО 

НАУ 

1.1. Організація студентського самоврядування на рівні коледжу має 

такі статутні органи: конференція студентів коледжу, студентську раду 

коледжу, студентську раду відділень, студентську раду гуртожитку, 

студентський профспілковий комітет. 

1.2. Конференція студентів коледжу є вищим органом студентського 

самоврядування. 

1.3. Періодичність та порядок скликання конференції: 

• конференція скликається не рідше одного разу в навчальний рік; 

• конференція скликається за рішенням студентської ради; 

• конференція має юридичну силу, якщо в їх роботі бере участь не 

менше 2/3 членів, яких обрали на відділеннях; 

• члени на конференцію можуть обиратися на зборах студентських 

груп, або на студентських зборах відділень; 

• рішення конференції вважається прийнятим, коли за нього 

проголосувало більше половини присутніх членів; 

1.4. Повноваження конференції: 

• підтверджує повноваження членів конференції, має право 

висловлювати недовіру; 

• розглядає і затверджує положення про студентське самоврядування, 

вносить до нього зміни та доповнення; 

• обирає робочу президію та інші органи, необхідні для ведення 

конференції;  

• приймає рішення з найважливіших питань студентського життя; 

• обирає голову студентської ради коледжу; 

• затверджує склад студентської ради. 

 

2. СТУДЕНТСЬКА РАДА МИГІЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ  

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАУ 

2.1. Студентська рада Мигійського коледжу МНАУ (надалі - рада) є 

керівним органом самоврядування студентів коледжу. На раду 

покладаються функції керівного органу між студентськими зборами по 

виконанню даного положення і рішень зборів. Рада корегує поточну роботу 

голів рад відділень, здійснює зв'язки між ними, приймає рішення з поточних 

питань, відпрацьовує пропозиції і проекти рішень з тих питань, що входять до 

компетенції ради 

2.2. Мета організації ради як керівного органу - захист прав та інтересів 

студентів коледжу і забезпечення виконання ними своїх обов'язків. 

Досягнення мети організації здійснюється через студентське самоврядування, 

яке спрямоване на самоорганізацію студентських колективів при вирішенні 

завдань і проблем, що постають перед ними за період навчання в коледжі, 



сприяє гармонійному розвитку особистості студента та формуванню у нього 

навичок організатора, керівника. 

2.3. Основними завданнями студентської ради коледжу є: 

• забезпечення і захист прав та інтересів студентів, вирішення їх 

соціальних проблем; 

• забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

• участь студентів в управлінні навчальним закладом; 

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

• регулювання міжособистих відносин у межах етичних норм під час 

навчання та проживання в гуртожитках студентів; 

• створення різноманітних студентських гуртків, клубів за 

інтересами; 

• організація дозвілля та побуту студентів; 

• співпраця зі студентами інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями; 

• формування складу виборчої комісії членів студентської ради. 

2.4. Склад ради обирають студенти коледжу строком на два роки за 

винятком голови ради, який обирається на три роки. 

2.5. Членом ради може бути обраний будь-який студент коледжу. 

2.6. Рада припиняє повноваження будь-якого її члена (в тому числі і 

президента) у разі: 

• складення повноважень за особистою заявою; 

• невиконання членом колегії своїх обов’язків (двома третинами 

голосів членів ради); 

• припинення навчання в коледжі. 

 

3. СИСТЕМА ВИБОРІВ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ 

3.1. Членами ради є: голова студентської ради, голови рад відділень, 

голова ради гуртожитку. 

3.2. Голосування під час виборів голови студентської ради, голів рад 

відділень, голови ради гуртожитку є прямим та таємним. 

3.3. Право голосу мають усі студенти коледжу. 

3.4. Будь-який студент має право бути обраним до студентської ради. 

Склад ради становить 10 (десять) осіб. 

 

4. ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ КОЛЕДЖУ 

4.1. Рада проводить засідання членів під головуванням голови 

студентської ради або його заступника. 

4.2. Планові засідання рада проводить один раз на місяць. 

4.3. Усі засідання ради є відкритими. Кожен студент або співробітник 

коледжу має право бути присутнім на засіданні ради і письмово пропонувати 

на розгляд ради питання, що стосуються інтересів студентської громади 

коледжу. 



4.4. Позачергове засідання ради може бути письмово скликане за 

рішенням голови ради студентського самоврядування, на вимогу 1/3 її членів 

або 10% студентів коледжу. 

4.5. Засідання ради правомірне ухвалювати рішення за умови 

присутності на засіданні 3/5 членів ради. 

4.6. Рішення ради приймаються більшістю голосів від кількості її 

членів, присутніх на засіданні.  

 

5. СТАТУС ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

5.1. Голова студентської ради є демократично обраним представником 

студентів коледжу. 

5.2. Голова студентської ради: 

• несе відповідальність за функціонування ради 

• головує на засіданнях ради; 

• призначає заступника ради; 

• вносить пропозиції щодо припинення повноважень члена ради, 

який не виконує своїх обов'язків. 

 

6. ЧЛЕНИ РАДИ 

6.1. Член ради представляє у раді інтереси всіх студентів коледжу і є 

підзвітним студентській громаді, членам ради. 

6.2. Член ради має право: 

• займати будь-яку позицію, що не суперечить цьому положенню; 

• вносити на розгляд ради питання, що стосуються інтересів 

студентів коледжу; 

• на вільне отримання інформації щодо діяльності всіх структур 

коледжу, яка стосується інтересів студентів коледжу; 

• за запрошенням брати участь у роботі педагогічної ради коледжу; 

• виконувати ту роботу, яку за рішенням ради йому доручили; 

• інші права, передбачені Положенням коледжу. 

6.3. Член ради зобов'язаний: 

• сприяти розвитку коледжу; 

• відстоювати інтереси студентів коледжу; 

• брати участь у засіданнях ради. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

НА РІВНІ ВІДДІЛЕННЯ 

7.1. Усі студенти коледжу є членами студентської громади і раз на два 

роки обирають своїх представників до студентської ради коледжу від 

відділення. 

7.2. Вищим органом студентської організації відділення є збори 

студентів, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. 

7.3. Повноваження зборів відділення студентів: 



• збори визначають основні напрямки роботи; 

• затверджує склад студентського самоврядування відділення; 

• обирає членів на студентську конференцію коледжу; 

• обирає голову студентського самоврядування відділення; 

• приймає рішення з найважливіших питань студентського життя 

відділення. 

 

 

8. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ВІДДІЛЕННЯ 

8.1. Виконавчими органами студентського самоврядування є голова 

студентської ради відділення, представники яких делеговані для роботи в 

зборах. 

8.2. За головою студентської ради відділення закріплюються певні 

напрями діяльності, здійснення якої вони організують через відповідних 

членів структур студентського самоврядування в групах. 

8.3. Основна функція голови студентської ради відділення - виконання 

поточної роботи, пов'язаної з виконанням завдань студентського 

самоврядування за певними напрямами. 

8.4. Члени ради відділення за своїми напрямами діяльності готують 

пропозиції для розгляду і затвердження на студентських зборах, конференції. 

8.5. Члени студентського самоврядування відділення мають 

повноваження за своїми напрямами контролювати діяльність студентського 

самоврядування в групах. 

 

9. СТУДЕНТСЬКА ГРУПА 

9.1. Керівним органом студентського колективу групи є староста групи 

і його заступники з основних напрямів роботи. Старосту обирають зборами 

академічної групи.  

9.2. Керівним органом студентів, які мешкають у гуртожитку є 

студентська рада гуртожитку, яка обирається на зборах мешканців цього 

гуртожитку. Порядок обрання, діяльність студради гуртожитку регламен-

тується окремим положенням. 

 

10. СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ 

Студентський профспілковий комітет є виконавчим органом 

студентської профспілкової організації коледжу і у своїй діяльності керується 

Положенням профспілок агропромислового комплексу України. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


