
ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування 

Коледжу інформаційних систем і технологій  

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана» 

 

Розділ І. Загальні положення. 

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII (далі —ЗУ «Про вищу освіту») та Статуту Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»  

1.2. Студентське самоврядування Коледжу інформаційних систем і технологій 

КНЕУ (далі - студентське самоврядування) - це самостійна громадська діяльність 

студентів по реалізації функцій управління коледжем, які визначаються 

директором, заступниками директора, завідуючими відділеннями і здійснюється 

студентським активом коледжу. 

1.3. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-

виховної та культурно-освітньої роботи. Його діяльність спрямована на 

інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності у 

студентському середовищі, ініциативності та відповідальності за доручені справи, а 

також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів , набуття ними 

професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, керівника. 

1.4. Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному 

виконанню студентами своїх прав та обов’язків з одночасним захистом їх законних 

прав та інтересів, а також надання їм можливості та допомога у гармонійному, 

творчому та інтелектуальному розвитку. 

1.5. Студентське самоврядування діє на принципах: 

- законності; 

- демократизму та гласності; 

- колегіальності; 

- незалежності та самоврядування; 

- равноправності усіх її членів; 

- добровільної участі студентів у всіх видах діяльності студентської Ради; 

- вільного доступу студентів до інформації про діяльність студентської Ради;  

- співпраці з адміністрацією коледжу та громадськими організаціями. 

1.6. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об'єднань, 

політичних партій та рухів. 

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним 

законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, 

Положенням про Коледж та цим Положенням, не дублюють профспілкову 



організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та 

профспілкового комітету студентів коледжу 

1.8. Для здійснення своєї діяльності студентська Рада коледжу має право на власну 

офіційну назву, емблему та символи, які затверджуються у встановленому порядку, 

а також право на використання символіки коледжу. 

1.9. Мета, завдання, права та обов’язки студентської Ради визначається цим 

Положенням та узгоджується з адміністрацією коледжу. 

1.10. Керівництво коледжу сприяє і створює необхідні умови для ефективної 

діяльності та розвитку студентської Ради, а також не заважає роботі його органів. 

1.11. Рішення, які приймаються студентською Радою носять обов’язковий характер 

для студентів коледжу. 

 

Розділ ІІ. Організаційно-правові основи діяльності органів студентського 

самоврядування. 

2. Структура органів студентського самоврядування. 

2.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

відділення, Коледжу. 

2.2. Вищим представницьким органом студентського самоврядування Коледжу є 

Конференція студентів Коледжу. Вищим представницьким органом студентського 

самоврядування відділення є конференція студентів відповідного відділення. 

2.3. Очолює виконавчу гілку студентського самоврядування Коледжу Студентська 

рада Коледжу. Виконавчу гілку студентського самоврядування відділення очолює 

Студентська рада відділення. 

2.4. Органи студентського самоврядування всіх рівнів є виборними. 

3. Права та обов’язки членів органів студентського самоврядування. 

3.1. Члени органів студентського самоврядування мають право: 

1. брати участь у веденні справ органів студентського самоврядування в 

порядку, визначеному цим Положенням; 

2. вносити пропозиції щодо покращення діяльності органів студентського 

самоврядування; 

3. ставити питання про внесення змін до Положення про студентське 

самоврядування або про тлумачення окремих пунктів останнього; 

4. інші права, передбачені цим Положенням і які випливають з нього. 

3.2. Члени органів студентського самоврядування зобов’язані: 

1. захищати права та інтереси студентів; 

2. належним чином представляти інтереси студентів у відносинах з Коледжем; 

3. виконувати завдання, що покладені на відповідний орган студентського 

самоврядування цим Положенням і рішенням Конференції студентів; 

4. дотримуватися вимог законодавства та цього Положення; 

5. виконувати рішення і доручення органів студентського самоврядування 



Університету. 

3.3. Керівники органів студентського самоврядування, їх заступники і секретарі 

можуть перебувати на посаді не більш як два строки. 

4. Конференція студентів коледжу. 

4.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування Коледжу є 

Конференція студентів Коледжу. 

4.2. Чергова Конференція скликається студентською Радою один раз на рік. 

4.2.1. Позачергова Конференція студентів скликається студентською Радою 

коледжу за власною ініціативою або на вимогу не менше як 10% студентів денної 

форми навчання. 

4.3. Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено 

студентам коледжу не пізніш як за 10 днів до дня початку її роботи. 

4.4. Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних груп 

денної форми навчання із свого числа в кількості двох особ від кожної академічної 

групи. 

4.4.1. Голова Судентської ради є делегатом до Конференції студентів Коледжу за 

посадою. 

4.4.2. Не  можуть  бути  делегатами на Конференції  студентів Коледжу, студенти, 

що займають керівні посади в профспілкових організаціях на відділеннях та в 

Коледжі. 

4.4.3. Делегати Конференції студентів Коледжу мають право: 

1. обирати і бути обраними на посади головуючого та секретаря Конференції; 

2. вільно висловлювати та відстоювати свою думку і погляди; 

3. брати участь в обговореннях питань та у голосуваннях; 

4. виступати з пропозиціями та запереченнями стосовно розглядуваних питань; 

4.5. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини від 

загального числа делегатів. 

4.6.  Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого 

числа президію Конференції в складі двох осіб, які самостійно, розподіляють між 

собою повноваження головуючого та секретаря Конференції. 

4.6.1. Головуючим не може бути обрано голову студентської Ради Коледжу. 

4.7. Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів делегати зі 

свого числа обирають лічильну комісію в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом 

голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря 

комісії. 

4.8. З питань, що вирішуються Конференцією, рішення приймаються простою 

більшістю голосів, присутніх на ній делегатів. 

4.9. Конференція студентів Коледжу: 

1. ухвалює Положення про студентське самоврядування Коледжу, зміни та 

доповнення до нього; 



2. визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів органів студентського самоврядування; 

3. обирає голову студентської Ради коледжу; 

4. здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського 

самоврядування Коледжу; 

5. скасовує рішення студентської Ради; 

6. заслуховування звіту голови студентської Ради про діяльність студентської 

Ради за відповідний період; 

7. звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження, 

преміювання, оголошення подяки студентам коледжу, що беруть активну 

участь в роботі органів студентського самоврядування; 

8. звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам 

коледжу, що ігнорують та порушують рішення органів студентського 

самоврядування коледжу; 

9. здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції. 

4.10. Рішення Конференції студентів Коледжу є обов'язковим для виконання всіма 

студентами та органами студентського самоврядування Коледжу, а також мають 

бути дотримані адміністрацією Коледжу та іншими посадовими особами Коледжу. 

5. Студентська Рада коледжу. 

5.1. Студентська рада Коледжу представляє інтереси всіх студентів Коледжу. 

5.2. Студентську раду Коледжу очолює голова, який обирається на Конференції 

студентів Коледжу. 

5.3. Студентська рада Коледжу складається з голови Студентської ради Коледжу, 

його заступників, секретаря, голів студентських рад відділень. 

5.4. Студентська Рада Коледжу проводить свою роботу у формі засідань. Засідання 

відбуваються один раз на місяць. 

5.5. Засідання Студентської Ради Коледжу є правомочним за присутності більше 

половини від загального складу членів Студентської Ради Коледжу. 

5.6. Студентська Рада Коледжу: 

1. забезпечує реалізацію основних напрямків діяльності та розвитку 

студентської Ради; 

2. координує та спрямовує діяльність Студентських Рад відділень; 

3. затверджує акти, що регулюють діяльність Студентської ради Коледжу, та 

Студентської ради відділень; 

4. представляє студентів у відносинах з адміністрацією, педагогічними і 

науково-педагогічними працівниками, у Педагогічній раді коледжу; 

5. забезпечує інформаційну, правову, психологічну, фінансову допомогу 

студентам (спільно з відповідними службами); 

6. залучує студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 



7. координує діяльність старостату; 

8. пропагандує здорового спосіб життя, запобігає вчиненню студентами 

правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління. 

9. скликає чергову та позачергову Конференцію студентів Коледжу; 

10. виносить на розгляд Конференції студентів Коледжу питання, що вимагають 

її розгляду. 

5.7. Рішення на засіданні Студентської ради Коледжу приймаються простою 

більшістю голосів, через процедуру відкритого голосування. 

5.8. Рішення Ради студентського самоврядування Коледжу оформлюються у формі 

протоколу і підписуються головою та секретарем. 

6.Голова студентської Ради коледжу 

6.1. Керівництво студентської Ради коледжу здійснює голова студентської Ради 

коледжу, який обирається Конференцією студентів Коледжу. 

6.2. Голова студентської Ради коледжу обирається строком на один рік, з правом 

бути переобраним не визначену кількість раз. 

6.3. За неможливості або відсутності голови студентської Ради коледжу його 

повноваження як голови покладаються на особу, якій доручено здійснювати такі 

повноваження. 

6.4. Голова студентської Ради коледжу: 

1. виступає від імені студентів Коледжу, та представляє їхні інтереси перед 

адміністрацією Коледжу, органами державної влади та місцевого 

самоврядування , їхніми посадовими особами, органами студентського 

самоврядування інших вищих навчальних закладів, громадськими та 

студентськими організаціями, тощо; 

2. є членом педагогічної ради коледжу; 

3. координує та керує роботу студентської Ради коледжу; 

4. вносить на затвердження студентської Ради коледжу подання на призначення 

заступників, голів комісій та секретаря Студентської ради; 

5. дає доручення членам студентської Ради коледжу та Виконавчому комітету 

студентської Ради коледжу; 

6. підписує акти студентської Ради коледжу та протоколи засідань; 

7. підписує договори про співробітництво між студентською Радою та 

студентськими чи громадськими організаціями; 

8. скликає позачергову Конференцію студентів Коледжу на вимогу 2/3 членів 

студентської Ради коледжу. 

9. затверджує план роботи студентської Ради на навчальний рік; 

10. здійснює інші повноваження, в межах своєї компетенції. 

7. Виконавчий комітет студентської Ради 

7.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування є 

Виконавчий комітет студентської Ради. 



7.2. До складу Виконавчого комітету студентської Ради входять голова 

студентської Ради, заступники голови, голови комісій, що  призначаються строком 

на один рік за поданням голови студентської Ради коледжу. 

7.3. Виконавчий комітет студентської Ради здійснює свою діяльність на постійній 

основі у формі засідань. 

7.4. Засідання виконавчого комітету студентської Ради відбуваються за 

необхідності, але не менше ніж один раз на місяць. 

7.5. Виконавчий комітет студентської Ради формує наступні комісії: 

Комісія з питань підвищення якості освіти: 

● ініціює заходи, направлені на підвищення якості освіти в Коледжі та 

запровадження новітніх освітніх технологій; 

● бере участь в реалізації програми інноваційного розвитку Коледжу; 

● рекомендує запровадження додаткових начальних курсів та програм для 

різнобічного розвитку студентів; 

● розробляє та організовує заходи, направлені на посилення студентської 

науки; 

● спільно проводить тренінги, форуми, круглі столи, направлені на 

вдосконалення організації навчального процесу. 

● сприяє створенню доброзичливих і партнерських взаємовідносин між 

студентами та викладачами; 

● бере участь у вирішенні конфліктів, що виникають в процесі навчальної 

діяльності; 

● здійснює заходи, направлені на створення умов для індивідуальної 

самореалізації та особистісного зростання в освітньому середовищі. 

Комісія з соціального захисту студентів та волонтерства: 

●  ініціює, організовує та проводить заходи, спрямовані на благодійність; 

● може проводити діяльність спільно із благодійними організаціями, які не 

мають зв’язків із політичними та релігійними організаціями; 

● вносить пропозиції для адміністрації Коледжу щодо організації навчально-

виховного процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і 

культурних потреб студентів Коледжу. 

Комісія з культурно-масової роботи та організації досуга: 

●  організовує проведення конкурсів, квестів, концертів та інших заходів у 

межах діяльності, визначеної цим Положенням; 

● здійснює заходи, спрямовані на підвищення патріотизму студентів Коледжу; 

● організовує заходи, направлені на профорієнтаційну діяльність студентів та 

абітурієнтів Коледжу; 

● здійснює заходи, направлені на створення умов для індивідуальної 



самореалізації та особистісного зростання студентів Коледжу; 

● організовує заходи, спрямовані на підвищення і зміцнення здоров'я студентів. 

8. Організація діяльності студентської Ради 

8.1. Представників групи до студентської Ради обирає колектив академічної групи. 

Представник академічної групи до студентської Ради на 1-му курсі обирається 

колективом групи. 

8.2. Студентська Рада відділення формується з представників до студентської Ради 

академічних груп відповідних відділень. Голова студентської Ради відділення 

обирається на Конференції студентів відділення. 

8.3. Голови студентської Ради відділення входять до студентсьокої Ради коледжу за 

посадою. 

9. Порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах 

ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

9.1. Цей розділ  визначає порядок та процедуру обрання представників з числа 

студентів для участі у виборах ректора Університету (далі – Представники). 

9.2. Представники обираються студентами денної форми навчання Коледжу 

шляхом прямих таємних виборів. Усі студенти денної форми навчання, які 

навчаються в Коледжі, мають рівні права, можуть обиратися та бути обраними до 

числа Представників. Обрані Представники зберігають свої повноваження 

протягом однієї виборчої кампанії. 

9.3. Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» кількість 

виборних Представників із числа студентів Коледжу складає не менше 15 

відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету. 

9.4. Загальна кількість Представників з числа студентів Коледжу визначається 

Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету. 

9.5. Кандидати у Представники можуть бути висунуті зборами академічної групи, 

Конференцією студентів Коледжу, а також шляхом самовисування. Особи, які 

самостійно виявили ініціативу балотуватися до складу Представників, мають 

подати відповідну заяву до студентської Ради Коледжу не пізніше, ніж за один день 

до початку Конференції студентів Коледжу. 

9.6. Для проведення засідання Конференції студентів Коледжу Конференцією 

обираються головуючий та секретар Конференції студентів Коледжу. Засідання 

Конференції студентів Коледжу протоколюється. Протокол засідання Конференції 

студентів Коледжу підписується головуючим та секретарем. 

9.7. Для проведення виборів Представників Конференцією студентів Коледжу 

обирається виборча комісія студентів Коледжу шляхом прямого відкритого 

голосування у кількості не менше 5 осіб. Конференція студентів Коледжу шляхом 

прямого відкритого голосування затверджує персональний склад виборчої комісії 

студентів Коледжу. Конференцією студентів Коледжу шляхом прямого відкритого 



голосування обираються кандидатури у Представники та приймається рішення про 

включення цих кандидатур до бюлетеня для таємного голосування з виборів 

Представників. Конференція студентів Коледжу шляхом прямого відкритого 

голосування визначає час та місце проведення виборів Представників, затверджує 

форму бюлетеню для таємного голосування та форму протоколу про результати 

обрання Представників від студентів Коледжу. 

9.8. Виборча комісія студентів Коледжу на першому засіданні обирає зі свого 

складу голову та секретаря, про що складається відповідний протокол, підписаний 

головою та секретарем виборчої комісії. 

9.9. Вибори Представників проводяться в Коледжі шляхом прямого таємного 

голосування не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати виборів ректора 

Університету. 

9.10. Виборча комісія студентів Коледжу отримує від відділення не пізніше, ніж за 

три дні до дати проведення виборів в Коледжі списки студентів денної форми 

навчання відділень Коледжу та формує список осіб, які мають право брати участь у 

виборах Представників від Коледжу. 

9.11. Виборча комісія студентів Коледжу виготовляє бюлетені для голосування у 

кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у голосуванні 

та включені до відповідного списку. 

9.12. Вибори Представників відбуваються в Коледжі у спеціально виділених для 

цього приміщеннях Коледжу з 9.00 до 19.00 години.   

Інформація про дату, час і місце голосування оприлюднюється виборчою 

комісією Коледжу не пізніше, ніж за три дні до проведення виборів Представників 

через інформаційні ресурси Коледжу та органів студентського самоврядування 

Коледжу (дошки оголошень , сторінки відділень на веб-сайті Коледжу, сторінки 

студентського самоврядування у соціальних мережах тощо). 

9.13. Приміщення для голосування має бути обладнане достатньою кількістю 

скриньок для таємного голосування. Скриньки для голосування мають бути 

прозорі, опломбовані стрічкою із підписами членів виборчої комісії  студентів 

Коледжу і під час голосування перебувати у полі зору членів виборчої комісії 

студентів Коледжу.  

9.14. Члени виборчої комісії студентів Коледжу на основі списку осіб, які мають 

право брати участь у голосуванні, видають бюлетені кожній особі, що голосує, при 

пред’явленні ним документа, що посвідчує особу (згідно статті 13 Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус») або 

студентського квитка чи залікової книжки. Особа, яка голосує, отримує бюлетень 

для голосування і ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають 

право брати участь у голосуванні. 



9.15. Бюлетень для голосування заповнюється студентом, який бере участь у 

голосуванні, особисто. 

9.16. У бюлетені для голосування особа, що голосує, робить позначку,  

передбачену формою бюлетеню, що засвідчує його волевиявлення, після чого 

опускає заповнений бюлетень у скриньку.  

9.17. Обраними Представниками вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу 

кількість голосів студентів Коледжу, які взяли участь у голосуванні. 

9.18. Після завершення голосування у приміщенні для голосування мають право 

перебувати тільки члени виборчої комісії Коледжу. Підрахунок голосів 

починається у приміщенні для голосування одразу після закінчення голосування, 

проводиться без перерви і завершується складанням  протоколу про результати 

голосування. Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, який 

складається у двох ідентичних примірниках, кожен з яких підписують голова, 

секретар та члени виборчої комісії Коледжу.  

9.19. При відкритті скриньки члени виборчої комісії викладають її вміст на стіл, за 

яким розміщуються члени виборчої комісії студентів Коледжу.  

9.20. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та 

кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Підрахунок голосів 

здійснюється відкрито і гласно.  

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним якщо:  

- у бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти;  

- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.  

 У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, питання 

вирішується шляхом прямого відкритого голосування членів виборчої комісії 

студентів Коледжу.  

9.21. За результатами голосування виборча комісія студентів Коледжу оформляє 

протокол у двох ідентичних примірниках, один з яких невідкладно передає до 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету.  

9.22. Після проведення виборів Представників в Коледжі виборчі комісії студентів 

Коледжу передають протокол про результати голосування з виборів Представників 

Коледжу, бюлетені, запаковані у конверти, підписані усіма членами виборчої 

комісії Голові студентської Ради Коледжу для формування єдиного списку 

Представників. 

9.23. Голова студентської Ради Коледжу передає сформований єдиний список 

Представників та усю виборчу документацію Організаційному комітетові з 

проведення виборів ректора Університету не пізніше ніж за чотирнадцять днів до 

дати виборів ректора Університету. 

10. Права та обов’язки адміністраціії коледжу щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування. 

10.1. Керівництво, інші посадові особи коледжу мають права та обов’язки: 



1. подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та заохочення 

Студентів, які активно працюють у студентській Раді або беруть активну 

участь у його заходах; 

2. отримувати інформацію про діяльність студентської Ради(плани, звіти, копії 

протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність); 

3. через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у заходах, що 

проводяться студентскьою Радою(загальні збори, засідання представницьких 

органів тощо); 

4. щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо 

змісту та фінансування річних заходів, пов'язаних з діяльністю студентської 

Ради, всебічно допомагати у їхній реалізації; 

5. вчасно та у повному обсязі інформувати студентську Раду про рішення, що 

стосуються життєдіяльності Студентів коледжу; 

6. погоджувати з представницьким органом студентської Ради рішення щодо: 

відрахування, поновлення, переведення студентів, які навчаються в коледжі; 

7. надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та інші види 

нематеріальної підтримки для розвитку студентської Ради в коледжі. 

11. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

11.1. Студентська Рада коледжу, для реалізації своїх завдань та ефективності 

діяльності забезпечуються приміщенням, технічним обладнанням, меблями та 

засобами зв'язку, в тому числі інтернет-звязком. 

11.2. Питання матеріально-технічного забезпечення студентського самоврядування 

покладається на Адміністрацію коледжу. 

12. Внесення змін і доповнень 

12.1. Процедура внесення змін і доповнень до цього Положення здійснюється 

Конференцією студентської Ради коледжу. 

 

 

 

 

 

 


