
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про Раду студентського самоврядування 

Петрівського державного аграрного 

технікуму 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі 

створюється з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та 

захисту їх прав і сприяє гармонічному розвитку особистості студента, 

формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

 У своїй діяльності органи  студентського  самоврядування керуються 

чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти України, 

Міністерства аграрної політики України, управління освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації, одеської Ради директорів вищих 

навчальних закладів  І-ІІ  рівнів акредитації, Статутом технікуму. 

Органи студентського  самоврядування Петрівського державного 

аграрного технікуму  користуються всебічною підтримкою і допомогою 

власника або уповноваженого ним органу у вирішенні питань забезпечення 

приміщеннями, обладнанням, документацією за погодженням з керівником 

закладу. 

Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського  

самоврядування погоджується з керівником навчального вузу. 

Статутом технікуму передбачено укладання колективного договору 

між керівництвом навчального закладу, студентською профспілкою та 

органами студентського самоврядування. 

 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Студентське  самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 

гуртожитку, навчального закладу. Залежно від контингенту, типу та 

специфіки навчального закладу  студентське  самоврядування може 

здійснюватись і на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого 

структурного підрозділу. 

Найвищим органом студентського  самоврядування є загальні збори 

(конференції) студентів технікуму, на яких: затверджується Положення про 

студентське самоврядування; обирається Рада студентського  

самоврядування, визначення її  структури і термін повноважень, 

заслуховується її звіт. В разі невиконання обраною Радою студентського  

самоврядування своїх обов’язків  можуть бути скликані позачергові загальні 

збори (конференції) студентів технікуму для перевиборів. 

 

 

 



Основними завданнями органів студентського  самоврядування є: 

 Забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

 Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

 Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

  Сприяння у створенні необхідних умов проживання і відпочинку 

студентів 

 Створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за 

інтересами; 

 Організація співробітництва із студентами інших закладів освіти і 

молодіжними організаціями; 

 Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 

 Сприяння працевлаштуванню випускників; 

 Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

Робочим органом студентського самоврядування є Рада студентського  

самоврядування або інший орган (сенат, парламент, старостат, студентська 

навчальна ( наукова частина). 

Рада студентського  самоврядування може мати такі комісії, члени яких 

необов’язково входять до самої ради : 

*  учбово – виховна комісія; 

* культурно – масова комісія; 

* спортивна комісія; 

* трудова комісія; 

* житлово – побутова; 

* прес – центр; 

(кількість комісій та їх призначення визначається навчальним 

закладом) 

 

Права та обов’язки студентської ради 

Органи студентського  самоврядування мають 

право: 
 

► сприяти виконанню студентами своїх обов’язків; 

► захищати права та інтереси студентів; 

► сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

► створювати різноманітні студентські гуртки, товариства, 

об’єднання, клуби за інтересами, що не протирічить чинному законодавству; 

► сприяти працевлаштуванню випускників; 



► брати участь у засіданнях педагогічної ради, дисциплінарної комісії, 

Ради по попередженню правопорушень; 

► вносити пропозиції щодо поліпшення соціально – економічного 

становища студентів; 

► організовувати співробітництво із студентами інших вищих закладів 

освіти і молодіжними організаціями; 

► клопотатися перед адміністрацією технікуму про заохочення та 

стягнення студентів. 

 

Функції комісії 

Функції учбового – виховної комісії: 
 

© забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

© забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

© організація взаємодопомоги; 

© організація проведення консультацій та їх відвідування; 

© робота зі студентами по попередженню правопорушень ( вивчення 

Статуту, наказів Міністерства освіти і науки України, зустрічі з 

працівниками правоохоронних органів, участь у роботі клубу правових 

знань, участь в роботі Ради по попередженню правопорушень) та ін. 

 

Функції культурно – масової комісії 
 

→ організація та проведення вечорів та інших  масових заходів; 

→ організація  роботи гуртків художньої самодіяльності; 

→ організація відвідування музеїв, театрів, виставок; 

→ організація зустрічей з цікавими людьми, артистами, 

письменниками, ветеранами та ін.. 

→ створення умов відпочинку студентів у гуртожитку. 

 

Функції  спортивної  комісії 
 

☼ організація роботи спортивних секцій; 

☼ допомога викладачам в організації спортивних змагань, ігр та ін.; 

☼ проведення туринських походів та походів вихідного дня; 

☼ організація проведення Дня здоров’я та ін. 

 

 



Функції  трудової  комісії 
 

☼ сприяння працевлаштуванню випускників; 

☼ сприяння науковій, творчій діяльності студентів; 

☼ організація робіт з благоустрою навчальних корпусів та в 

гуртожитку. 

 

Функції  житлово – побутової  комісії 
 

 Проведення ремонтів приміщень гуртожитку та учбових корпусів; 

 Проведення оглядів – конкурсів кімнат та поверхів гуртожитку. 

 

Функції  прес – центру: 
 

 Організація проведення конкурсу стінних газет; 

 Організація та випуск комп’ютерної та радіо – газети; 

 Організація взаємодії з кореспондентами газет, радіо та телебачення  

 Проведення соціологічних досліджень серед студентів. 

 

Рада  студентського самоврядування зобов’язана:  

 
- Забезпечувати виконання студентами своїх обов’язків ; 

- Забезпечувати захист прав та інтересів студентів за їх зверненнями; 

- Пропагувати здоровий спосіб життя; 

- Доводити до відома студентів свої рішення, забезпечувати і 

контролювати їх виконання; 

- Координувати та контролювати роботу структурних підрозділів органів 

самоврядування; 

- Не менше 1 разу на рік звітувати про свою роботу на загальних зборах  

( конференціях) студентів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


