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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПАВЛОГРАДСЬКОГО ТЕХНІКУМУ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Структура студентського самоврядування функціонує відповідно до Конституції України,
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Загальної декларації прав людини, Конвенції
ООН про права дитини, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти,
Положення про діяльність технікуму, рішень Міністерства освіти і науки України. Студентське
самоврядування користується допомогою і підтримкою адміністрації навчального закладу та
профспілкового комітету, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням,
документацією тощо.
1 Загальні положення
1.1 Студентське самоврядування в технікумі - демократичне, добровільне, самодостатнє
творче об'єднання студентів.
1.2 Самоврядування у технікумі - це спосіб організації життя студентського колективу,
який реалізується в залученні студентів до планування, організації, контролю та підведення
підсумків навчальної, трудової, суспільно-корисної діяльності за допомогою педагогічного
колективу.
1.3 Вищим органом студентського самоврядування є студентська конференція. У період
між студентськими конференціями вищим виконавчим органом студентського самоврядування є
студентська рада. Студентську раду очолює голова ради, який є членом Педагогічної ради
технікуму.
1.4 Виконавчими органами студентського самоврядування є:
– актив студентської академічної групи;
– старостат відділення;
– рада відділення;
– рада гуртожитку.
1.5 Органи самоврядування базуються на демократичних засадах: всі студенти можуть
бути обраними й обирати своїх представників до органів студентського самоврядування.
1.6 Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування,
узгоджується з керівництвом навчального закладу.
1.7 Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань,
політичних партій та рухів.
2 Основні напрями діяльності
2.1 Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків як студента і громадянина.
2.2 Сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності та дозвіллю студентів.
2.3 Створення в кожній студентські академічній групі повноважного органу студентського
самоврядування, атмосфери толерантності й колегіальності.
2.4 Морально-етичне, екологічне та естетичне виховання студентської молоді.
2.5 Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчинення студентами
правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків тощо.
2.6 Участь в охороні громадського порядку.
2.7 Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних
норм.
2.8 Організація культурно-освітньої та туристсько-спортивної роботи.

2.9 Залучення студентів до безпосередньої участі в реалізації держаної молодіжної
політики.
3 Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
3.1 Студентське самоврядування технікуму здійснюється на рівні академічної групи,
відділення, курсу, спеціальності, гуртожитку.
3.2 Вищим органом студентського самоврядування в технікумі є конференція студентів,
на якій затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий
орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.
3.3 Виконавчими органами студентського самоврядування є студентські ради, що
функціонують на рівні навчального закладу, відділення, групи, гуртожитку.
3.4 Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є
академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до
ради студентського самоврядування технікуму.
3.5 Старостат створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямами
діяльності студентського самоврядування.
3.6 Старостат виконує роль координатора студентського самоврядування в технікумі,
допомагає класним керівникам груп втілювати нові форми та методи виховної роботи, визначає
її основні напрями.
3.7 Засідання старостату проводяться щомісяця. Засідання вважається правоважним, якщо
на ньому присутні не менше двох третин обраних до його складу членів.
3.8 До старостату входять старости кожної студентської академічної групи. При цьому
старостат обирає зі свого складу голову студентської ради відділення.
Старостою студентської академічної групи може бути один з кращих за успішністю
студент, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і
повагою в групі, має позитивний вплив на колектив та володіє організаторськими здібностями.
3.10 Староста призначається наказом директора технікуму за поданням завідувача
відділення за погодженням з класним керівником (куратором) студентської академічної групи.
3.11 До студентської ради відділення входять представники з кожної академічної групи,
старости груп, з числа яких обирають двох заступників, голову контрольної комісії, секретаря.
3.12 Контрольна комісія здійснює розпорядчі та контролюючі функції, проводить
перевірки й ревізії діяльності студентської ради та не рідше одного разу на рік доповідає про
результати перевірки зборам колективу студентів.
3.13 Контрольна комісія обирається на Конференції колективу студентів у кількості трьох
осіб. Щорічно один член комісії поновлюється.
3.14 Контрольна комісія підзвітна лише зборам колективу студентів.
3.15 В разі необхідності контрольна комісія може за власною ініціативою скликати
Конференцію колективу студентів.
3.16 Студентська рада є важливим елементом удосконалення навчально-виховного
процесу, спрямованим на зростання у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та
відповідальності за доручену справу.
3.17 Головні завдання студентської ради - піднесення державної та суспільної вагомості
навчання у вищому навчальному закладі, посилення його авторитету та престижу, вдосконалення
професійної підготовки майбутніх фахівців, сприяння сумлінному виконанню студентами своїх
обов'язків.
3.18 Голова ради організовує роботу органів студентського самоврядування, на
запрошення адміністрації бере участь у засіданнях педагогічної ради технікуму, де
обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання
студентського життя.
3.19 Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів
студентського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про
виконання рішень.
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3.20 При раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчальна, культурномасова, спортивно-оздоровча, санітарно-трудова, дисципліни та порядку, редакційна колегія.
3.21 Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на
місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу
членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів його членів. Він вирішує питання
життєдіяльності студентів також у робочому порядку.
3.22 Кожне засідання ради студентського самоврядування фіксується протоколом, що
підписується головою або його заступником та секретарем.
3.23 Рішення ради студентського самоврядування і студентської Конференції є
обов'язковим для виконання.
4 Основні завдання органів студентського самоврядування
4.1 Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
4.2 Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій
та творчій діяльності студентів.
4.3 Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів,
створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами.
4.4 Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і
молодіжними організаціями.
4.5 Сприяння працевлаштуванню випускників.
4.6 Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
4.7 Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги
студентам (спільно з відповідними службами).
4.8 Репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів.
4.9 Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час.
4.10 Координація діяльності старостату.
4.11 Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування
на їх порушення.
4.12 Залучення студентів до художньої самодіяльності.
4.13 Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб веселих і кмітливих), посвяти
в студенти, випускних вечорів, тижнів циклових комісій, ювілеїв навчального закладу.
4.14 Разом з відділом навчальної роботи, господарською службою технікуму,
комендантом гуртожитку організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у
гуртожитках.
4.15 Активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в
необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу, організація
змагання за зразкові кімнати гуртожитку, економії електроенергії та ін.
4.16 Організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в
гуртожитку.
4.17 Координація роботи з викладачами, класними керівниками груп студентів.
4.18 Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнопалінню та ін.
5 Права членів студентського самоврядування
5.1 Члени студентського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені
студенти вищих навчальних закладів України згідно з наказом МОН від 03.04.2001 № 166 (ст.38)
та відповідно до Положення про діяльність технікуму.
5.2 Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:
5.2.1 Обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування.
5.2.2 Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що
належать до компетенції цього органу, та отримувати відповідь по суті питань.
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5.3 Рада студентського самоврядування має право звертатися до адміністрації технікуму з
пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами
діяльності самоврядування.
5.4 Члени старостату мають право:
5.4.1 Представляти інтереси студентів й здійснювати зв'язок з адміністрацією навчального
закладу, викладацьким складом та батьківською громадою.
5.4.2 Брати участь в обговоренні та вносити конструктивні пропозиції щодо організації
навчально-виховного процесу, форм і якості навчання, дозвілля студентів.
5.4.3 Створювати консультативну службу з кращих студентів для індивідуальної допомоги
товаришам у навчанні.
5.4.4 Рекомендувати адміністрації навчального закладу кращих студентів для заохочення.
5.5 Голова ради студентського самоврядування має право брати участь у засіданнях
педагогічної ради закладу при розгляді питань студентського життя.
5.6 Голова ради студентського самоврядування технікуму є членом ради з профілактики
правопорушень.
6 Обов'язки членів студентського самоврядування
6.1 Дотримуватися Положення про діяльність технікуму, розпоряджень адміністрації з
питань організації навально-виховного процесу.
6.2 Допомагати впровадженню сучасних освітніх технологій у навчально-виховний
процес
6.3 Вимагати дотримання етичних норм поведінки і моралі у студентському середовищі,
між студентами і викладачами, батьками і викладацьким складом.
6.4 Особистим прикладом та настановами утверджувати повагу до принципів
загальнолюдських чеснот.
6.5 Бути патріотом свого навчального закладу.
6.6 Староста призначається як представник студентського самоврядування для
організаційного забезпечення навчального процесу в студентській академічній групі, управління
студентським колективом групи при залучення її до всіх офіційних заходів.
6.7 Обов'язки старости студентської академічної групи:
6.7.1 Своєчасно інформувати студентів про розпорядження, що доводяться до групи, або
окремих студентів через старост від адміністрації, завідувача відділення, викладачів стосовно
навчально-виховного процесу.
6.7.2 Щоденно вести рапортичку групи.
6.7.3 Контролювати причини відсутності студентів на заняттях.
6.7.4 Своєчасно інформувати класного керівника (куратора) групи про стан навчальної
дисципліни в групі.
7 Заключні положення
7.1 Зміни та доповнення до цього положення набувають чинності після прийняття їх
загальною Конференцією студентів і затвердження радою студентського самоврядування.
7.2 Адміністрація технікуму може приймати рішення у зв'язку з порушенням цього
Положення.
8 Комісії ради студентського самоврядування та їх функції
8.1 Навчальна:
– контроль успішності та якості навчання студентів за підсумками атестації та семестру;
– проведення олімпіад, конкурсів, брейн-рингів тощо;
– участь в роботі стипендіальної комісії;
– контроль за підготовкою домашніх завдань студентів у гуртожитку.
8.2 Дисципліни та порядку:
– контроль за відвідуванням занять;
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– участь в роботі комісії з профілактики правопорушень;
– участь в роботі старостату;
– контроль за чергуванням та підтримка внутрішнього розпорядку технікуму,
проживання у гуртожитку;
– облік, збереження підручників, зв'язок з керівником бібліотеки.
8.3 Санітарно-трудова:
– контроль за чергуванням груп в технікумі;
– контроль та оцінювання санітарно-гігієнічного стану кабінетів, майстерні, лабораторій
та гуртожитку технікуму;
– турбота про зовнішній вигляд студентів;
– контроль за проведенням трудового десанту на закріпленій території;
– контроль за дисципліною і порядком у їдальні.
8.4 Комісія "Редакційна колегія":
– випуск "блискавок", стінних газет, художніх плакатів тощо;
– робота міських кореспондентів;
– участь в профагітаційній роботі технікуму.
8.5 Культурно-масова:
– участь в організації вільного часу студентів;
– організація загально-технікумівських вечорів відпочинку, тематичних конференцій,
конкурсів;
– участь в підготовці міських студентських заходів;
– організація вечорів відпочинку у гуртожитку.
8.6 Спортивно-оздоровча:
– участь в організації спортивних змагань, естафет, конкурсів.
Розглянуто та схвалено на студентській конференції Павлоградського технікуму
Державного ВНЗ «НГУ».
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