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І. Загальні положення 

 

1.1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», студентське самоврядування у Львівському медичному фаховому коледжі 

післядипломної освіти (далі – Коледж) є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування у коледжі.  

1.2. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів через 

виконавчий орган студентського самоврядування коледжу – Студентська рада (далі – 

СР) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів, а також брати 

участь в управлінні коледжем.  

1.3. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі 

здобувачів вищої освіти. Всі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права та 

можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування. 

1.4. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через 

представницькі та виконавчі органи студентського самоврядування. 

1.5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних 

засадах за ініціативою студентів. 

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, Законами України „Про вищу освіту”, «Про фахову передвищу 

освіту», Декларацією прав людини, Конвенцією прав дитини, указами Президента 

України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України, Статутом Коледжу, а також цим Положенням. 

1.7 Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і 

допомогою адміністрації і педагогів коледжу у вирішенні питань забезпечення 

документацією, приміщенням, обладнанням. 

1.8. Органи студентського самоврядування в Коледжі можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти та молодіжними 

організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характерів.  

1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних 

партій та рухів, громадських та релігійних організацій. 

 

ІІ. Мета і завдання студентського самоврядування 

 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації 

особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результат своєї праці тощо. 

2.2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення 

навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та 

культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та почуття 

патріотизму. 

2.3.  Основні завдання органів студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому чинним 

законодавством, статутом навчального закладу та цим Положенням; 



 

 

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування; 

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти; 

- захищають права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі; 

- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів 

(збори трудового колективу коледжу, Педагогічної ради тощо); 

- ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та 

банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої освіти, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

- мають право оголошувати акції протесту; 

- сприяють формуванню у студентів коледжу патріотичних почуттів, 

корпоративної культури, а також почуттів національної свідомості та гідності; 

- здійснюють контроль та координацію діяльності старостат академічних груп; 

- здійснюють контроль дотримання студентами дисципліни та Правил 

внутрішнього розпорядку коледжу; 

- організовують співробітництво зі студентськими організаціями інших 

навчальних закладів, представляють коледж у місцевих, регіональних, всеукраїнських і 

міжнародних молодіжних студентських організаціях; 

- займаються організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та 

спортивних студентських заходів; 

- сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та залученню студентів до 

вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 

- беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність  коледжу; 

- беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами; 

- беруть участь у вирішенні питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних 

стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку коледжу; 

- одержують від адміністрації коледжу об'єктивну і повну інформацію з питань, 

що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи; 

- виконують інші функції, передбачені чинним законодавством та цим 

Положенням. 

2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування в Коледжі 

приймаються рішення: 

- відрахування осіб, які навчаються в Коледжі, та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються в Коледжі за кошти фізичних та юридичних 

осіб, на навчання за кошти регіонального замовлення; 

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується 

осіб, які навчаються. 

 



 

 

 

 

ІІІ. Структура і організація роботи органів студентського 

самоврядування 

 

3.1. Найвищим органом студентського самоврядування в коледжі є Конференція 

(загальні збори) студентів. 

3.2. Виконавчим органом Конференції студентів коледжу є Студентська рада. 

3.3. Структурні підрозділи Студентської ради утворюються у відповідності до 

основних завдань та напрямів діяльності студентського самоврядування. 

3.4. Між роботою Конференції студентів коледжу, є відповідний виконавчий комітет 

(Студентська рада), який приймає рішення з усіх питань, крім тих, що віднесені до 

виключної компетенції Конференції студентів. 

3.5. Вирішення питань, що віднесені до виключної компетенції Конференції 

студентів, не може бути делеговано будь-якому іншому органу. 

3.6. Очолює Студентську раду коледжу голова. 

3.7. Очолює самоврядування на рівні курсу, спеціальності, академічної групи 

староста. 

 

ІV. Конференція студентів коледжу 

 

4.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція (загальні збори) 

студентів коледжу. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання 

студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського 

самоврядування. 

4.2. Конференція студентів коледжу: 

4.2.1. Заслуховує звіти та оцінює роботу голови студентського самоврядування. 

4.2.2. Заслуховує передвиборчі програми та затверджує кандидатури кандидатів на 

посаду голови студентського самоврядування, які були висунуті на Конференціях 

студентів коледжу. 

4.2.3. Затверджує Положення про студентське самоврядування в коледжі, вносить 

зміни та доповнення до нього. 

4.2.4. Визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського 

самоврядування коледжу. 

4.3. Конференцію студентів коледжу скликає рада студентського самоврядування за 

власним рішенням, або на вимогу не менше, ніж 10% студентів коледжу. 

4.4. Конференція студентів коледжу проводиться не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

4.5. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 

7 робочих днів до проведення Конференції. 

4.6. Засідання Конференції є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 

зареєстрованих делегатів від загальної кількості. 

4.7. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого таємного голосування. 

4.8. Конференція обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію 

Конференції. 



 

 

4.9. Реєстраційна комісія ради студентського самоврядування здійснює реєстрацію 

делегатів Конференції і видачу мандатів для голосування. 

4.10. Порядок утворення Реєстраційної комісії, її персональний і кількісний склад 

визначається радою студентського самоврядування коледжу. 

4.11. Лічильна комісія Конференції визначає кількість делегатів, що проголосували 

під час голосування. 

4.12. Результати роботи Реєстраційної та Лічильної комісій фіксуються у протоколі 

комісії, який підписується головою та секретарем відповідної комісії і невідкладно 

подається голові Конференції для фіксації результатів у протоколі Конференції. 

4.13. На Конференції можуть бути присутні студенти коледжу, представники 

адміністрації, представники громадських організацій, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, представники засобів масової інформації, запрошені гості. Всі 

учасники проходять реєстрацію. 

4.14. Право голосу мають делегати, обрані в порядку, встановленому цим 

Положенням, та члени ради студентського самоврядування коледжу, зареєстровані 

Реєстраційною комісією у встановленому порядку. 

4. 15. Рішення Конференції студентів коледжу з питань, що віднесені до її 

компетенції є обов'язковим для виконання всіма учасниками освітнього процесу.  

 

V. Рада студентського самоврядування коледжу 

 

5.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування коледжу є 

Студентська рада. 

5.2. До складу Студентської ради входять: 

- голова; 

- секретар; 

- заступник голови; 

- члени ради. 

5.3. Засідання Ради студентського самоврядування відбуваються один раз на два 

місяці. Позачергові засідання скликає голова за власним рішенням, або на вимогу не 

менше, ніж 1/3 членів Ради студентського самоврядування коледжу. 

5.4. Засідання Ради студентського самоврядування є правомочним за наявності не 

менше 1/2 її членів. 

5.5. Рішення Ради студентського самоврядування приймаються шляхом прямого 

голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради. 

5.6. Рішення Ради студентського самоврядування підписує голова та секретар. 

5.7. Рішення Ради студентського самоврядування коледжу є обов'язковим для 

виконання усіма учасниками освітнього процесу відповідного структурного підрозділу.  

5.8.Рада студентського самоврядування коледжу: 

- Організовує діяльність студентського самоврядування в коледжі. 

- Здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування. 

- Визначає позицію студентського самоврядування з актуальних питань 

студентського життя. 

- Представляє студентське самоврядування в органах управління коледжу. 

- Приймає рішення в межах своїх повноважень. 

- Скликає Конференцію студентів коледжу. 



 

 

- Заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування. 

- Звітує про свою роботу на Конференції студентів коледжу. 

 

VI. Голова Студентської ради та його функціональні обов'язки 

 

6.1. Голова студентської ради очолює студентську раду. 

6.2. Голова студентської ради здійснює керівництво поточною роботою робочих 

органів студентського самоврядування, представляє органи студентського 

самоврядування в коледжі та за його межами. 

6.3. Голова студентської ради обирається шляхом таємного голосування з числа 

студентів коледжу. 

6.4. Вибори голови студентської ради проводяться в один тур. 

6.5.Обраним головою студентської ради вважається той студент, який набрав більшу 

кількість голосів. 

6.6. Кандидатом на посаду голови студентської ради може бути будь-який 

студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву і передвиборну платформу на ім'я 

голови виборчої комісії. До заяви додаються списки з підписами 10% студентів коледжу 

на підтримку кандидата. Документи подаються не раніше, ніж за три тижні, і не пізніше, 

ніж за два тижні, до проведення виборів. 

6.7. Одна і та ж сама особа не може займати посаду голови студентської ради більше, 

ніж два строки підряд. 

6.8. Передвиборча агітація кандидата на посаду голови студентської ради 

починається з дня реєстрації кандидата виборчою комісією і закінчується за один день до 

виборів. 

6.9. Вибори голови студентської ради є рівними: делегати беруть участь у виборах на 

рівних засадах, кожен делегат має один голос. 

6.10. Голова студентської ради: 

 бере участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для 

вирішення питання, що стосуються інтересів студентів; 

 забезпечує підготовку звітів про виконану роботу; 

 приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування; 

 вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів коледжу з 

питань студентського життя; 

 бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв'язків; 

 затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок 

роботи секторів. 

6.11. Позачергове засідання студентської ради скликається за рішенням голови 

студентської ради відповідно до цього Положення. 

6.12. Постанови голови студентської ради є обов'язковими для всіх органів 

студентського самоврядування. 

6.13. Голова студентського ради здійснює контроль за діяльністю інших органів 

студентського самоврядування. 

6.14. Голова студентської ради виконує свої обов'язки до вступу новообраного 

голови студентської ради. 

6.15. Повноваження голови студентської ради припиняються достроково у випадках: 

 особистої заяви; 



 

 

 відрахування з числа студентів  коледжу; 

 неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я; 

6.16. Голова студентської ради може бути усунений з посади рішенням студентської 

ради. Рішення про усунення голови студентської ради з посади приймається на засіданні 

студентської ради не менше, ніж 2/3 від загальної кількості делегатів. 

6.17. Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовіру до голови 

студентської ради у випадку, якщо до заяви додаються підписи 10% студентів коледжу. 

Студентська рада для з'ясування обставин, які є причиною вираження недовіри до голови 

студентської ради, утворює тимчасову комісію, яка у п'ятиденний строк встановлює 

причини подання заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової комісії і 

виноситься рішення про позачергове засідання студентської ради з питань усунення 

голови студентської ради з посади. 

 

VII. Секретар та заступник голови Ради студентського 

 самоврядування коледжу та їх функціональні обов'язки 

 

7. 1. Секретар Ради студентського самоврядування обирається студентами терміном 

на один рік. 

7.1.2.Секретар Ради студентського самоврядування: 

 веде протоколи засідань; 

 готує проекти всіх документів відповідної ради студентського самоврядування; 

 організовує роботу секретаріату; 

 здійснює інші обов'язки, визначені відповідною Конференцією студентів та радою 

студентського самоврядування, в межах діючого законодавства. 

7.2. Заступник голови Ради студентського самоврядування: 

 здійснює повноваження голови Ради студентського самоврядування за відсутності 

голови Ради студентського самоврядування; 

 здійснює інші повноваження, згідно з розподілом обов'язків; 

 здійснює інші обов'язки, визначені Конференцією студентів та Радою 

студентського самоврядування, в межах діючого законодавства. 

 

VIII. Старостат відділення 

 

8.1. Старостат відділення є органом студентського самоврядування на відділенні. 

8.2. Членом старостату відділення є кожний староста академічної групи відділення. 

8.3. Старостат відділення збирається на засідання кожного тижня для визначення 

напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентської ради та плану роботи 

студентської ради коледжу і старостату відділення. 

8.4. В другий тиждень вересня старостат відділення обирає старосту відділення. 

8.5. У відповідності до Положення старостат відділення має право достроково 

припинити повноваження старости відділення. 

8.6. Староста відділення організовує самоврядування студентів на рівні академічних 

груп та всього відділення. 

8.7. Староста відділення співпрацює з завідуючим відділенням і представляє 

інтереси студентів відділення  в студентській раді коледжу. 

8.8. Староста відділення: 



 

 

 контролює присутність студентів на всіх видах навчальних занять, з'ясовує 

причину відсутності студентів та подає завідуючому відділеннями відповідні дані;  

 організовує виконання наказів та розпоряджень директора коледжу та завідуючого 

відділенням; 

 підтримує навчальну та трудову дисципліну студентів. 

8.9. Розпорядження старости курсу в межах його повноважень обов'язкові для 

виконання студентами курсу. 

8.10. Староста курсу може бути звільнений від виконання своїх обов'язків: 

 за особистою заявою; 

 якщо за це проголосувало більше половини членів старостату відділенням. 

8.11.Староста академічної групи обирається відкритим голосуванням на зборах 

студентів групи. 

8.12. Староста групи представляє інтереси студентів групи на старостатах відділень 

та співпрацює зі старостою відділення. 

8.13. Староста групи: 

 організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку 

навчального процесу; 

 повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять; 

 несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та 

семінарів; 

 контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження 

директора коледжу. 

8.14. Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами групи. 

8.15. Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків: 

 за особистою заявою; 

 зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи. 

8.16. Збори студентів академічної групи проводяться за потребою, але не рідше ніж 

раз на місяць. 

8.17. Головує на зборах староста групи. 

8.18. У період з 5 по 15 вересня збори групи, студенти простою більшістю голосів 

обирають старосту групи. 

 

IX. Організація і проведення виборів 

 

9.1. Організація і проведення виборів на всі посади в органи студентського 

самоврядування та виборів представників з числа студентів до всіх дорадчих, 

консультативних інших органів коледжу здійснюється Центральною виборчою комісією. 

9.2. Центральна виборча комісія (Далі - ЦВК) - це постійно діючий орган, що 

утворюється радою студентського самоврядування коледжу, діє на підставі цього 

положення і приймає рішення щодо всіх питань, пов’язаних із організацією і 

проведенням виборів до органів студентського самоврядування та представників з числа 

студентів до всіх дорадчих, консультативних інших органів коледжу. 

9.3. Рішення ЦВК з питань, що віднесені до її компетенції, в тому числі з питань 

визначення переможців виборів, які нею проводяться, є остаточними, якщо не було 

подано до ЦВК апеляції. Якщо на рішення ЦВК подано апеляцію, то її рішення є 



 

 

остаточним після розгляду апеляції на черговому засіданні ЦВК. Після розгляду апеляції 

рішення ЦВК оскарженню не підлягає. 

9.4. Кількісний і персональний склад ЦВК визначається радою студентського 

самоврядування на засіданні, що оформлюється протоколом. 

9.5. Підрахунок голосів на виборах, організація і проведення яких покладена на 

ЦВК, здійснюють Лічильні комісії, утворені ЦВК. 

9.6. Порядок утворення, кількість та персональний і кількісний склад комісій 

визначається ЦВК. 

9.7. До складу Лічильних комісій не можуть входити особи, що балотуються. 

 

X. Права і обов'язки органів студентського самоврядування 

 

10.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

- отримувати від адміністрації Коледжу консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань; 

- звертатися з пропозиціями, клопотаннями до адміністрації Коледжу та органів 

студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до повноважень 

цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань. 

10.2.  Органи студентського самоврядування зобов'язані: 

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню 

студентами своїх обов'язків; 

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією Коледжу; 

- звітувати перед студентською громадою групи, курсу, відділення, гуртожитку 

Коледжу про свою діяльність; 

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

- координувати свою діяльність в Коледжі з іншими студентськими об'єднаннями, 

осередками тощо; 

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про 

студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на Конференції 

студентів. 

 

XI. Права та обов'язки адміністрації Львівського медичного 

фахового коледжу післядипломної освіти щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування 

 

11.1. Адміністрація Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти 

має право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування 

Коледжу; 

- іціювати позачергові збори, курсу, відділень чи Конференції студентів у випадку 

порушення органами студентського самоврядування Статуту Коледжу та даного Положення; 

- брати участь через заступників директора, завідувачів відділень та кураторів груп у 

заходах, ініційованими органами студентського самоврядування. 

11.2. Обов'язки: 

- адміністрація Коледжу має створити необхідні умови для ефективної діяльності 

органів студентського самоврядування; 



 

 

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які 

стосуються життєдіяльності студентів Коледжу; 

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 

матеріальну та інші види підтримки для розвитку органів студентського самоврядування в 

Коледжі. 

 

XII. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 

 

12.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування закладів вищої освіти інших країн, міжнародними 

організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах 

визначених повноважень; 

12.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має 

відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу; 

12.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу Коледжу, Галичини та України. 

 

XIІІ. Реорганізація 

 

 13.1. У випадку невиконання обов’язків, які висвітлені в Положенні про студентське 

самоврядування у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти 

органи студентського самоврядування реорганізуються та оновлюються. 

 

 

XIV. Додаткові положення 

 

14.1 Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними 

після їх ухвалення на Конференції студентів коледжу. 

14.2. Пропозиції про зміни і доповнення до даного Положення повинні вноситись у 

письмовому вигляді на ім'я голови ради студентського самоврядування не пізніше, ніж за 

5 робочих днів до проведення Конференції. Усі подані в установленому порядку 

пропозиції про зміни і доповнення до цього Положення розглядаються і рекомендуються 

зборами ради студентського самоврядування. 

14.3. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації 

самоврядування в коледжі, рада студентського самоврядування може приймати окремі 

положення, що не суперечать даному Положенню, про що інформувати зацікавлених осіб 

листами. 
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