
 



I. Загальні положення 

 

Вищим органом студентської ради коледжу є загальні збори (конференція), які 

проводяться раз у два роки. Між зборами (конференцією) вищим робочим органом є 

студентська рада, яка обирається делегатами конференції відкритим (таємним) 

голосуванням за кількісний та якісний склад. Засідання студентської ради проводять 

щомісячно та за необхідністю. 

Керівними органами студентської ради є голова та два заступники: 

 організаційної роботи; 

 виховної роботи 

До складу вищого робочого органу студентсьої ради можуть бути обрані 

студенти, які зарекомендували себе з позитивної сторони при роботі зі 

студентською молоддю в звітному періоді та обрані зборами (конференцією) до її  

складу. 

 До складу вищого робочого органу студради коледжу (виконавчого комітету 

студради) входять голова студентської ради, заступники та голови комісій. 

 Крім того, на першому засіданні призначається голови комісій та їх 

заступники: 

 навчально-виховної; 

 культурно-просвітницької; 

 краєзнавчо-пізнавальної; 

 соціального захисту. 

Голови комісій самостійно підбирають з числа членів студрад від академічних 

груп у свої комісії актив, з яким будуть працювати на протязі звітного періоду. 

 

II. Мета: 

 

 В основі роботи студентської ради коледжу є шляхи удосконалення виховної, 

національно-патріотичної роботи, підвищення вимогливості до навчання, організації 

та проведення загальних заходів, екскурсій, туристичних походів, диспутів, 

тематичних вечорів тощо. 

Студентська рада коледжу співпрацює з старостами академічних груп  

гуртожитку , керівниками груп, завідувачами відділень, адміністрацією, керівниками 

структурних підрозділів за напрямами роботи комісій. 

Членом студентської ради гірничо-економічного фахового коледжу може стати  

кожен студент, який обраний в її склад і хоче приймати участь у громадському житті 

колективу, академічної групи, і є студентом стаціонарної форми навчання, 

користується повагою серед студентської молоді та викладачів. 

 

III. Права члена студради: 

 

 входити в робочі органи коледжу, який ставить відповідні вимоги перед 

вищими інстанціями; 

 відстоювати права студентів перед дирекцією коледжу та адміністрацією; 



 клопотати про соціальний захист студентів в умовах економічної 

нестабільності; 

 бути обраним в керівні органи самоврядування академічної групи коледжу; 

 вносити пропозиції щодо морального та матеріального заохочення студентів 

перед адміністрацією та дирекцією коледжу; 

 слухати питання будь-якої академічної групи на засіданні студентської ради 

коледжу, старостаті відділення; 

 пропонувати для консультацій керівнику групи з проблемних питань, юриста 

коледжу та Центру соціальної служби для молоді, представників відділу сім’ї, 

молоді та туризму міста, ради з правового виховання коледжу; 

 організовувати екскурсії, туристичні походи, попередньо готуючи необхідні 

документи спільно із заступником директора з виховної роботи, 

відповідальним за роботу зі студентською молоддю; 

 спільно з студентським профкомом організовувати спортивні змагання, 

змагання, турніри,  тощо; 

 здійснювати контроль за годинами самопідготовки в гуртожитку, належною 

підготовкою засідань та зборів мешканців спільно з студентським профкомом, 

дирекцією; 

 приймати участь в роботі педагогічної ради ( не менше 10% педрати); 

 приймати участь у зборах трудового колективу (не менш 15%-студенти); 

 робота в комісіях з питань відрахування та поновлення на навчання; 

 участь у комісіях з переведення на державну форму навчання студентів; 

 впливати на поселення студентів або виселення їх з гуртожитку разом з 

студрадою гуртожитку; 

 впливати на рішення студрати гуртожитку з питань студентського 

самоврядування; 

 приймати участь в роботі стипендіальної комісії коледжу; 

 оперативно вивчати та контролювати стан соціального захисту студентів, 

сприяти першочерговому матеріальному забезпеченню найбільш незахищеної 

категорії молоді; 

 приймати участь в тижнях (декадах) студентського самоврядування в коледжі; 

 інформувати свої академічні групи про зміст нарад, прийнятих рішень з 

питань студентського життя. 

 

IV. Обов’язки члена студради: 

 

 сумлінно відноситися до навчання, відвідування, консультацій та додаткових 

занять; 

 з почуттям відповідальності ставитися до виконання свого доручення, 

розважливо підходити до вирішення питань студентського самоврядування 

даного Статуту; 

 дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку коледжу та вимагати їх 

виконання студентами; 



 систематично підвищувати свій освітній, професійний, національний та 

духовний рівень; 

 активно приймати участь в роботі студентської ради коледжу (відвідувати 

наради, навчання активу); 

 направляти свої зусилля на розширення студентської активності, розвиток 

змагання за звання «Краща група коледжу», «Кращий керівник групи», 

«Краща кімната гуртожитку», на впровадження естафети добрих справ серед 

студентських груп з нагоди Шевченківських днів, ювілею коледжу тощо; 

 співпрацювати з молодіжними організаціями міста, області, які в своїй основі 

мають засади Незалежної Української держави, християнської моралі; 

 складати звіт про виконану роботу перед студентами своєї групи (не рідше 2-х 

разів у рік); 

 бути відданим справі національного та духовного відродження України; 

 бути поза будь-якими політичними партіями, угрупуваннями, разом із тим 

підтримуючи їх на свій власний розсуд. 

 правдиво, об’єктивно інформувати про стан справ в групі на засіданнях 

студради, володіти повною навчальною та виховною характеристикою у ній; 

 проявляти ініціативу щодо скерування в академічну групу комісії студради за 

напрямами їх ррботи. 

 уміти надавати кваліфіковану допомогу студентам групи з питань їх 

внутрішнього життя; 

 своєчасно інформувати актив групи про нові ініціативи, акції в коледжі та 

вживати всіх заходів для участі студентів в них. 

  

V. Умови діяльності: 

 

 кожне засідання студентської ради повинно бути зафіксоване окремим 

протоколом, який підписується головою та секретарем студради; 

 для проведення відповідних заходів студентській раді коледжу виділяється 

приміщення та технічні засоби; 

 Куратором студентської ради є заступник директора з виховної роботи. 

 

VI. Джерела надходження і порядок використання коштів: 

 

 фінансування діяльності студентської ради може здійснюватися за рахунок: 

- коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності 

студентської ради в межах дії Статуту коледжу; 

- спонсорських надходжень; 

- добровільних внесків студентів; 

- відрахувань за виконану конкретну роботу; 

- цільових кошті, спрямованих на діяльність органів студентської ради 

ЧГЕФК; 

 кошти мають витрачатися прозоро, згідно цільових програм, для ведення 

організаційної роботи за виконання статутних завдань. 



 

VII. Зміни та доповнення до Статуту студентської рад ЧГЕФК 

вносяться: 

 

 головою студради; 

 куратором студентської ради на підставі змін та доповнень до діючих законів 

та затверджуються Конференцією Червоноградського гірничо-економічного 

фахового коледжу. 

 

VIII. Порядок припинення діяльності студради: 

 

 при ліквідації навчального закладу; 

 за ініціативою та рішенням студентської конференції. 

 

 


