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1. Загальні положення 
1.1. Студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу 
«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 
університету фізичного виховання і спорту України» – це самостійна 
громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління коледжем, 
які визначаються директором. 
1.2. 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, ініціативності та відповідальності за 
доручені справи, стимулювання до покращення навчання та спортивної 
діяльності, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, 
набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, 
керівника. 
1.3. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному 
виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних 
прав та інтересів, а також надання їм можливості та допомоги у 
гармонійному, творчому та інтелектуальному розвитку. 
1.4. Студентське самоврядування діє на засадах  принципів добровільності, 
демократичності, законності та гласності. 
1.5. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, 
політичних партій та рухів. 
1.6. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в 
коледжі. Усі особи, які навчаються в коледжі, мають рівне право участі в 
студентському самоврядуванні. Студентське самоврядування забезпечує 



захист прав та інтересів осіб, які навчаються в коледжі, та їх участь в 
управлінні коледжем. Студентське самоврядування здійснюється особами, які 
навчаються в коледжі, безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування, що обираються шляхом голосування. 
1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти, науки, 
молоді і спорту України, Статутом університету, Положенням про 
студентське самоврядування та цим Положенням, не дублюють 
профспілкову організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою 
адміністрації та профспілкового комітету студентів коледжу. 
1.8. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

1) забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно 
організації навчального процесу; 

2) забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 
3) сприяння навчальній, спортивній та творчій діяльності студентів; 
4) сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 
5) створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, 

клубів за інтересами; 
6)  організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 
7) срприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 
8) срприяння працевлаштуванню випускників; 
9) участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 
10) виконання інших функцій передбачених Положенням про студентське 

самоврядування. 
1.9. За погодженням з органом студентського самоврядування в коледжі 

приймаються рішення про: 
1) відрахування осіб, які навчаються у коледжі та їх поновлення на 

навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини 
першої статті 44 Закону України «Про фахову передвищу освіту»); 

2) переведення осіб, які навчаються в коледжі за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
та юридичних осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються в коледжі за контрактом за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним 
замовленням; 

4) поселення осіб, які навчаються в коледжі, в гуртожиток і виселення з
 гуртожитку; 



5) затвердження рішень з питань студентського гуртожитку для 
проживання осіб, які навчаються в коледжі. 

1.10. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи. 
1.11.  Адміністрація закладу фахової передвищої освіти не має права 

втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім 
питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також 
із використанням бюджетних коштів та майна закладу фахової 
передвищої освіти). 

1.12. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 
компетенції та доведені до адміністрації, не потребують 
затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими 
органами управління закладу фахової передвищої освіти. 

1.13. Керівник закладу фахової передвищої освіти 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). 

 
2. Організаційно-правові основи діяльності органів студентського 
самоврядування 
2. Конференція студентів коледжу 
Порядок скликання, роботи та прийняття рішень Конференції 
2.1 Чергова Конференція скликається Студентським парламентом один раз 
на рік. 
2.2 Позачергова Конференція студентів скликається Студентським 
парламентом коледжу за власною ініціативою або на вимогу не менше як 
третини студентів денної форми навчання. 
2.3 Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено 
студентам коледжу не пізніше як за 10 днів до дня початку її роботи. 
2.4 Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних 
груп денної форми навчання із свого числа в кількості  трьох осіб від кожної 
академічної групи. 
2.5 Члени Студентського парламенту є делегатами Конференції без обрання 
студентами академічних груп, в яких вони навчаються. 
2.5 Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини від 
загального числа делегатів. 
2.6 Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі 
свого числа Президію Конференції в складі трьох осіб, які самостійно, 
шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Головуючого, 
його заступника та секретаря Конференції. 



2.7 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. 
2.8 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за 
винятком питань, пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього 
Положення, які приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції. 
 
3. Повноваження Конференції 
3.1 Виключно Конференція студентів коледжу вирішує такі питання: 
- ухвалення Положення про студентське самоврядування та Студентський 
парламент коледжу; 
-  ухвалення Положення про студентське самоврядування; 
-  обирання виконавчих органів студентського самоврядування; 
-  визначення структури, повноважень та порядку обрання виконавчих 
органів студентського самоврядування; 
-  обирання  представників   з   числа   студентів   коледжу   до   складу 

стипендіальної комісії коледжу. 
- делегування  представників студентства до органів управління Коледжем. 
- внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування 
та Студентський парламент коледжу; 
- заслуховування звіту голови Студентського парламенту про діяльність 
Студентського парламенту за відповідний період; 
-  оцінка діяльності Студентського парламенту за відповідний період; 
-  обрання Студентського парламенту; 
-  висловлення недовіри Студентському парламенту; 
-  скасування рішень Студентського парламенту. 
3.2 До повноважень Конференції студентів коледжу належить також 
вирішення таких питань: 
-  скасування рішень Ради гуртожитку; 
-   заслуховування звітів керівних органів відділів, активів академічних груп 
інших студентських самоврядних структур, що діють в коледжі, за 
відповідний період; 
- оцінка діяльності відділів, академічних груп  та інших студентських 
самоврядних структур, що діють в коледжі, за відповідний період; 
- звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження, 
преміювання, оголошення подяки студентам коледжу, що беруть активну 
участь в роботі органів студентського самоврядування; 



-  звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам 
коледжу, що ігнорують та порушують рішення органів студентського 
самоврядування коледжу; 
- звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження, 
преміювання, оголошення подяки членам Студентського парламенту. 
 
4. Студентський парламент коледжу 
Склад і строк повноважень Студентського парламенту коледжу 
4.1 Загальний склад Студентського парламенту визначає Конференція 
студентів коледжу шляхом обрання до складу Студентського парламенту 
кандидатів у члени Студентського парламенту. 
4.2 Студенти кожної академічної групи денної форми навчання мають право 
не пізніше як за п'ять днів до проведення Конференції, на якій буде 
обиратися Студентський парламент, висунути одного кандидата до 
Студентського парламенту від своєї академічної групи. Кандидати до 
Студентського парламенту висуваються на відповідних зборах академічних 
груп з числа студентів, які в них навчаються. 
4.3 Студенти коледжу денної форми навчання до проведення Конференції 
мають право самостійно висунути свою кандидатуру для обрання до складу 
Студентського парламенту. Такі особи набувають статусу кандидатів після 
затвердження їх кандидатур на засіданні Студентського парламенту. 
4.4 Строк повноважень Студентського парламенту, обраної на черговій 
Конференції, становить 1 рік. Строк повноважень Студентського парламенту, 
обраної на позачерговій Конференції, діє до найближчої чергової 
Конференції. 
4.5 Повноваження Студентського парламенту попереднього скликання 
припиняються з моменту початку першого засідання Студентського 
парламенту нового скликання. 
4.6 Повноваження члена Студентського парламенту припиняються разом з 
припиненням повноважень Студентського парламенту. 
4.7 Повноваження члена Студентського парламенту припиняються 
достроково за рішенням Студентського парламенту у випадках: 
-   складення повноважень за його особистою заявою; 
-  систематичного (два і більше випадків) невиконання обов'язків члена 
Студентського парламенту; 
-   по хворобі; 
-   незадовільного навчання; 
-   порушення Правил внутрішнього розпорядку  коледжу. 
 
 



5. Повноваження Студентського парламенту 
5.1 В період між Конференціями до повноважень Студентського парламенту 
належить вирішення питань, передбачених п.п. 3.2 цього Положення. 
5.2 До повноважень Студентського парламенту також належить: 
-  представництво студентів у відносинах з адміністрацією , цикловими 
комісіями , науково-педагогічними працівниками, у Педагогічній раді 
коледжу; 
-  створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, 
клубів за інтересами; 
-  організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних 
закладів і молодіжними організаціями; 
-    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 
-  безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; 
- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, 
фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 
-   залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час ; 
-   координація діяльності старостату, студентської профспілкової організації; 
-  контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне 
реагування на їх порушення; 
-   участь у розподілі стипендіального фонду; 
-   залучення студентів до участі в художній самодіяльності; 
-   присвоєння почесного звання "Почесний член Студентського парламенту"; 
-  проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор команд "КВК" (Клубу 
веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів, тижнів 
циклових комісій тощо; 
- участь разом із Радою гуртожитку та студентською профспілковою 
організацією у поселенні студентів до гуртожитку та їх виселенні; 
-   пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами 
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління. 
 
6. Права та обов'язки членів Студентського парламенту 
6.1 Член Студентського парламенту має права та обов’язки, якими наділені 
студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та 
відповідно до Положення коледжу. 
6.2 Крім викладеного, член Студентського парламенту має право: 
-   бути обраним головою Студентського парламенту; 
- бути обраним керівником структурного підрозділу Студентського 
парламенту; 
-  вільно викладати свої погляди як з питань роботи будь-якого структурного 
підрозділу, так і усієї Студентського парламенту в цілому; 



-  бути членом товариств, клубів, інших студентських самоврядних структур, 
що діють в коледжі; 
- претендувати за активну громадську діяльність на нагородження, 
оголошення подяки, отримання премій, стипендій тощо; 
-  опротестовувати рішення Студентського парламенту, звернувшись з 
поданням до Конференції студентів коледжу. 
6.3 Член Студентського парламенту зобов'язаний: 
-  дотримуватись вимог Статуту коледжу та цього Положення; 
-  брати участь у засіданнях Студентського парламенту; 
-  брати участь в голосуванні; 
-  брати активну участь в організації та проведенні заходів Студентського 
парламенту; 
-  дбати про зміцнення авторитету Студентського парламенту та коледжу; 
-  сумлінно виконувати доручення Студентського парламенту; 
-  інформувати студентів про діяльність Студентського парламенту; 
- приймати пропозиції та зауваження від студентів коледжу з приводу роботи 
органів студентського самоврядування; 
- залучати студентів коледжу до реалізації завдань діяльності органів 
студентського самоврядування. 
 
7. Керівні органи Студентського парламенту 
7.1 На першому засіданні Студентського парламенту нового скликання члени 
Студентського парламенту зі свого числа обирають Голову Студентського 
парламенту, Головуючих відділів, секретаря та відповідального за 
матеріально-технічне забезпечення. 
7.2 Голова Студентського парламенту обирається шляхом відкритого 
голосування. 
7.3 Головуючі відділами, секретар та відповідальний за матеріально-технічне 
забезпечення обираються шляхом відкритого голосування. 
7.4 Головуючі  відділами є заступниками Голови Студентського парламенту. 
7.5 Голова Студентського парламенту: 
-  представляє Студентський парламент у взаємовідносинах з адміністрацією 
коледжу; 
-  представляє інтереси студентів у Педагогічній раді коледжу; 
- представляє Студентський парламент коледжу у взаємовідносинах з 
товариствами, клубами та іншими студентськими самоврядними 
структурами, що діють в коледжі, з органами студентського самоврядування 
інших навчальних закладів; 



-  представляє студентське самоврядування коледжу у взаємовідносинах з 
органами державної влади та місцевого самоврядування, у Всеукраїнській, 
обласній та міській студентських радах; 
-  керує Студентським парламентом, несе персональну відповідальність 
перед студентами коледжу за реалізацію покладених на неї завдань; 
- дає вказівки обов'язкові для виконання членами Студентського парламенту; 
-  головує на засіданнях Студентського парламенту; 
-  підписує рішення Студентського парламенту; 
-  вносить на розгляд Студентського парламенту кандидатури Головуючих 
відділами, секретаря та відповідального за матеріально-технічне 
забезпечення; 
-  звітує на Конференції студентів коледжу про діяльність Студентського 
парламенту за відповідний період; 
-  вносить на розгляд Конференції список кандидатів до Студентського 
парламенту; 
-  вносить на розгляд Студентського парламенту кандидатури для присвоєння 
звання "Почесний член Студентського парламенту"; 
- інформує членів Студентського парламенту про накази директора, 
розпорядження адміністрації,  рішення  Педагогічної ради, що стосуються 
студентського самоврядування в коледжі. 
7.6 У випадку тимчасової відсутності Голови Студентського парламенту, 
виконання його повноважень за рішенням Студентського парламенту 
покладається на одного з заступників. 

7.7 Головуючі відділів: 
-  керують роботою  відділів та несуть персональну відповідальність за їх 
роботу перед Студентським парламентом; 
- звітують перед Студентським парламентом за роботу  відділів за 
відповідний період; 
- дають вказівки, обов'язкові для виконання членами Студентського 
парламенту, що входять до відповідного відділу. 
7.8 Секретар 
-  здійснює ведення документації Студентського парламенту та відповідає за 
її збереження; 
- інформує членів Студентського парламенту про місце, час і порядок 
денний засідань Студентського парламенту. 
7.9 Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення: 
- відповідає за збереження та підтримку в належному стані приміщення та 
майна, переданого у користування Студентській раді; 



- дає вказівки обов'язкові для виконання членами Студентського парламенту 
з приводу використання приміщення та майна, переданого у користування 
Студентській раді. 

 
8. Структура та організація роботи Студентського парламенту 
8.1 Структуру Студентського парламенту складають: 
-   Відділ навчально-виховної роботи та дослідницької роботи 
-   Відділ дозвільно-розвивальної роботи 
-   Відділ спорту та оздоровлення 
-   Культурно-масовий відділ 
-   Відділ інформації та зв’язків з громадскістю 
-   Побутовий відділ 
-   Відділ соціального захисту 
8.2 Організація діяльності Студентського парламенту здійснюється у формах: 
-  засідання Студентського парламенту – відкриті, на яких мають право бути 
присутні студенти коледжу, які не є членами Студентського парламенту, 
представники адміністрації коледжу, та закриті, на яких мають право бути 
присутні виключно члени Студентського парламенту; планові, які 
проводяться у третій четвер кожного місяця, та позапланові, які скликаються 
Головою Студентського парламенту за власною ініціативою або на вимогу не 
менш як 10 членів Студентського парламенту. 
-  засідання керівного складу: Голова Студентського парламенту, Головуючі 
відділами, секретар, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення. 
-    засідання відділів. 
8.3 Засідання Студентського парламенту є правомовним, якщо на ньому 
присутні не менше половини її членів. 
 
Розділ IІІ. Студентська рада гуртожитку  

9. Студентська рада гуртожитку  
9.1 Студентська рада гуртожитку є громадською організацією самовряду-
вання і створення для залучення мешканців до проведення виховної 
культурно-масової роботи, виконання наказу директора коледжу фізичного 
виховання про поселення студентів та дотримання ними норм і правил 
внутрішнього розпорядку, надання практичної допомоги адміністрації, 
керівництву гуртожитку в покращенні житлових умов, побутового 
обслуговування і проведення відгонку студентів. 
9.2  Студентська рада гуртожитку обирається на загальних зборах мешканців 
гуртожитку терміном на один рік. Кількісний склад її визначається зборами 



залежно від кількості мешканців гуртожитку (11-19 чол.) з урахуванням 
обсягу роботи та інших особливостей. 
9.3 Студентська рада гуртожитку обирає із свого складу голову, його 
заступників, розподіляє обов’язки між членами ради. Рада створює сектори: 
інформаційний, культурно-масовий і побутовий. На кожному блоці 
обираються старости блоку. 
9.4. Проводить роботу з контролю за виконанням студентами правил 
внутрішнього розпорядку, дисципліни, культури поведінки, бережливого 
відношення до майна. 
9.5.  Приймає участь  і спрямовує роботу з організації та проведення  огляду-
конкурсу на кращу кімнату, блок. 
9.6.  Організовує перевірки дотримання мешканцями гуртожитку санітарних 
правил, правил безпеки при користуванні електричними приладами, 
обладнанням, меблями та іншим інвентарем житлових приміщень. 
9.7.  Разом з працівниками медпункту організовує роботу з пропаганди знань 
із санітарії і загальної гігієни, пропаганди здорового способу життя. 
9.8.  Проводить роботу серед студентів з бережливого відношення до майна 
гуртожитку, залучає до роботи з озелененням і благоустрою території 
гуртожитку, ремонту кімнат. 
9.9.  Разом з профкомом студентів коледжу фізичного виховання бере участь 
у розробці правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку і активно сприяє їх 
дотриманню. 
9.10. Організовує змістовне дозвілля, піклується про створення умов для 
самостійної роботи тощо. 

РозділVІ. Матеріальна і фінансова основа студентського 
самоврядування 
10.  Матеріально-технічне забезпечення 
10.1.  Матеріально-технічне забезпечення органів студентського 
самоврядування приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами 
здійснюється за рахунок коледжу. 
10.2.  Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 
Педагогічною радою коледжу, в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів 
спеціального фонду коледжу. 
10.3. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 
1%  прожиткового мінімуму, встановленого законом. Кошти органів 
студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і 
повноважень відповідно до затверджених ними  кошторисів. 
Не менше як 30 відсотків коштів витрачаються на підтримку спортивної, 
культурно-масової, оздоровчої діяльності осіб, які навчаються в Коледжі. 



10.4. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 
використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік. 
 
Розділ V.  Відповідальність органів студентського самоврядування та їх 
представників 
10. Відповідальність делегатів Конференції та членів Студентського 
парламенту. 
10.1  Делегати Конференції, які порушують порядок під час Конференції або 
ігнорують зауваження Головуючого, підлягають, за рішенням Конференції, 
позбавленню права голосу та видаленню з залу Конференції. 
10.2 Делегати Конференції та члени Студентського парламенту у випадку 
пошкодження ними майна, переданого у користування органам 
студентського самоврядування, відшкодовують його вартість. 
 
 
 
Погоджено: 
 
Заступник директора з виховної роботи                                Світлана ВОЗНЮК 
 
Голова студентського профкому                                             Христина КУДРЯ 
 
Голова студентського парламенту                                         Марія ТКАЧУК 


