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РОЗДІЛ № 1 

Загальні положення 
1.1. У вищому навчальному закладі та його структурних підрозділах діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування ДВНЗ «ХКТД». 

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і 

побуту, захисту прав і інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним 

закладом. 

1.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів ДВНЗ «ХКТД». Усі студенти, які 

навчаються у коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 

виборні та інші органи студентського самоврядування.  

1.3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в 

управлінні навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами 

безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого 

таємного голосування студентів.  

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, 

законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

коледжу та цим положенням. 

1.5. Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, 

культурно-просвітницької, спортивно-масової та іншої діяльності за участю студентів 

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний коледж". 

1.6. Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою 

директора коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та 

коштами. 

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, відділення, 

гуртожитку, коледжу. 

1.8. Органи студентського самоврядування діють на принципах : 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.  

 

РОЗДІЛ № 2 

Мета і завдання органів студентського самоврядування 
 2.1. Студентське самоврядування у коледжі функціонує з метою забезпечення виконання 

студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості 

студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника. 

2.2. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-

виховного процесу, спрямоване на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, 

зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. 

 2.3. Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально 

виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується 

ініціатива кожного за результатом своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських 

колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу. 

2.4. Завданнями органів студентського самоврядування в коледжі є: 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

- сприяння навчальній, наукові та творчій діяльності студентів; 



- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів освіти та молодіжними 

організаціями; 

- сприянню проведення серед студентів соціологічних досліджень; 

- створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами; 

- сприяння в організації проходження навчальної практики студентів. 

 

РОЗДІЛ № 3 
Структура і організація роботи органів студентського самоврядування 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) , на яких 

ухвалюється Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, 

визначається його структура і термін повноважень, порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, заслуховується звіт, 

обирається контрольно-ревізійна комісія з числа студентів для здійснення поточного контролю за 

станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.  

3.2. Студентське самоврядування ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

здійснюється на рівні академічної групи, відділення, курсу, гуртожитку, вищого навчального закладу.  

3.3. Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського 

самоврядування. 

3.4. Директор коледжу 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), про що 

укладається відповідна угода. 

3.5. Виконавчий орган студентського самоврядування має форму Студентської ради. 

3.6. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування  є академічна 

група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до ради студентського 

самоврядування відділення і на загальні збори (конференцію) студентів. 

3.6. Рада студентського самоврядування відділення формується з представників виконавчих 

органів академічних груп та гуртожитку і обирає своїх представників до ради студентського 

самоврядування ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну». 

3.7. З числа своїх членів обрана студентська рада коледжу обирає президента, його заступника 

(заступників) і секретаря. 

3.8. Президент студентської ради організовує роботу органів самоврядування,  на запрошення 

директора бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання 

діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя. 

3.9. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів 

самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень. 

3.10. При раді створюються департаменти за напрямами роботи: навчальний, виховний, 

навчально-виробничий, із соціальних питань і господарської роботи. 

3.11. У складі ради студентського самоврядування гуртожитку створюються відповідні 

департаменти за головними напрямками життєдіяльності: житлово-побутовий, культурно-виховний, 

санітарно-гігієнічний, спортивно-масової роботи, громадського порядку. 

3.12. Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць 

і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 обраних до його складу членів. 

Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання 

життєдіяльності студентів також у робочому порядку. 

3.13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується президентом 

або його заступником, секретарем. 

3.14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання 

життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського 

самоврядування. 

3.15. Ради студентського самоврядування відділень і гуртожитку у кінці навчального року на 

загальних зборах(конференцій) звітують про виконану роботу. 

3.16. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів 

(конференцій) є обов'язковим для виконання. 



3.17. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування 

обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського 

самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного 

голосування студентів. Для ініціювання такого голосування необхідно зібрати підписи не менш, як 

10% студентів ДВНЗ «ХКТД». 

3.18. Президент студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на 

посаді не більш, як два строки. 

3.19. З припиненням особою навчання у ДВНЗ «ХКТД» припиняється її участь в органі 

студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське 

самоврядування коледжу. 

3.20. Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладання договору між 

керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського 

самоврядування. 

 

РОЗДІЛ №4 

Студентська рада 
4.1. Студентська рада скликається кожного року в останній тиждень вересня для: 

заслуховування звіту Голови Студентської ради; 

розгляду та затвердження основних напрямів діяльності; 

внесення змін і доповнень в Положення «Про студентське самоврядування» в Державному 

вищому навчальному закладі «Харківський коледж текстилю та дизайну». 

4.2. Всі академічні групи обирають до Студентської ради по два делегата, з котрих кожен має 

право голосу. 

4.3. Головує на засіданні Студентської ради Голова Студентської ради. 

4.4. Засідання Студентської ради є правомірним за умови реєстрації не менше двох третин від 

загальної кількості делегатів. 

4.5. Рішення Студентської ради приймаються звичайно більшістю голосів відкритим 

голосуванням, зміни та доповнення до його Положення приймаються за умов, якщо за нього 

проголосувало 2/3 делегатів Студентської ради. 

4.6. Позачергове засідання Студентської ради скликається за рішенням голови Студентської 

ради відповідно до цього Положення. 

4.7.Підготовку до засідання Студентської ради здійснює виборча комісія відповідно до цього 

Положення. 

4.8.Вибори Голови Студентської ради проводяться в один тур. 

4.9. Обраним Головою Студентської ради вважається той студент, який набрав більшу кількість 

голосів. 

4.10. За погодженням зі Студентською радою коледжу приймаються рішення про: 

- відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за 

контрактом за кошти фізичних (юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються у коледжі за кошти фізичних (юридичних) осіб, на 

навчання за державним замовленням; 

- поселення осіб, що навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх з гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які 

навчаються; 

- діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у 

коледжі. 

4.11. Ради студентського самоврядування відділень та рада студентського самоврядування 

коледжу мають право: 

- звертатись до завідувачів відділень та адміністрації з пропозиціями і заявами, пов'язаними з 

вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування. 

- брати участь в процесі навчально-виховної роботи 

- координувати і здійснювати контроль за роботою департаментів: навчального, виховного, 

навчально-виробничого, із соціальних питань та господарської роботи. 

- обговорювати на своїх засіданнях успішність та дисципліну, питання їх стимулювання та 

стягнення, надає інформацію завідувачам відділень кожного місяця до 3-го числа. 



- розглядати  питання попереднього розділу випускників. 

- брати участь у роботі стипендіальної комісії. 

- брати участь в організації та проведенні культурно-масових заходів. 

- брати участь у складанні характеристик на студентів. 

- брати участь у профорієнтаційній роботі по залученню студентів на навчання в коледж. 

- брати участь у підготовці та проведенню третього трудового семестру. 

- виходити з пропозиціями до адміністрації з питань покращення навчально-виховної роботи, 

житлово-побутових умов студентів. 

- проводити спільно з педагогічним колективом роз'яснювальну, виховну та культурно-масову 

роботу серед студентів. 

- працювати  над виконанням правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку. 

- застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадянського впливу 

(товариські попередження, громадська догана, виселення з гуртожитку), а також порушувати питання 

перед адміністрацією коледжу про застосування до порушників заходів дисциплінарного впливу аж до 

виключення з коледжу або виселення з гуртожитку. 

- висувати на розгляд педагогічної ради коледжу пропозиції про нагородження студентів за високі 

результати у навчанні, громадському житті, суспільно-корисній праці, пропозиції та зауваження щодо 

організації навчально-виховного процесу. 

- проводити засідання студентської ради не менше одного разу на місяць. 

- звітувати про виконану роботу перед студентами коледжу, перед студентською радою. 

4.12. Рішення Ради самоврядування є обов'язковими для виконання студентами коледжу. 

 

РОЗДІЛ №5 

Голова Студентської ради. Права і обов'язки 
5.1. Голова Студентської ради очолює Студентську раду. 

5.2. Голова Студентської ради здійснює керівництво поточною роботою робочих органів 

студентського самоврядування, представляє органи студентського самоврядування в коледжі та за 

його межами. 

5.3. Голова Студентської ради обирається шляхом таємного голосування. 

5.4. Кандидатом на посаду Голови Студентської ради може бути будь-який студент Державного 

вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну», 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. 

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

строки підряд. 

5.6. Передвиборча агітація кандидата на посаду голови Студентської ради починається з дня 

реєстрації кандидата виборчою комісією і закінчується за один день до виборів. 

5.7. Вибори голови Студентської ради є рівними: делегати беруть участь у виборах на рівних 

засадах, кожен делегат має один голос. 

5.8. Голова Студентської ради: 

- призначає голів департаментів; 

- 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; 

- призначає заступників; 

- призначає на посаду та достроково припиняє повноваження членів виборчої комісії; 

- 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 комітетів; 

- утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх керівництво. 

5.9.  На голову студентської ради покладаються обов'язки: 

- організація робіт ради студентського самоврядування. 



- своєчасне складання планів роботи студентського самоврядування на рік, місяць обговорення 

їх на засіданнях ради. 

- проведення засідань ради студентського самоврядування. 

- контроль за виконанням кожним членом ради студентського самоврядування 

функціональних обов'язків 

- контроль за роботою департаментів. 

- звітування про роботу на загальних зборах не менше одного разу на семестр. 

- надання інформації адміністрації коледжу про виконану роботу. 

5.9. Постанови Голови Студентської ради є обов'язковими для всіх органів студентського 

самоврядування. 

5.10. Голова студентського ради здійснює контроль за діяльністю інших органів студентського 

самоврядування. 

5.11. Голова Студентської ради виконує свої обов'язки до вступу новообраного Голови 

Студентської ради. 

5.12. Повноваження Голови Студентської ради припиняються достроково у випадках: 

особистої заяви; 

відрахування з числа студентів Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 

текстилю та дизайну»; 

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

передбачених статтею 5.3. цього положення. 

5.13. 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 двома третинами від загальної кількості делегатів. 

5.14. 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. 

5.15. Голова ради студентського самоврядування відділення вищого навчального закладу має 

право брати участь у педагогічній раді коледжу при розгляді питань студентського життя. 

5.16. Голова ради студентського самоврядування коледжу є членом ради навчального закладу з 

виховної роботи. 

 

РОЗДІЛ № 6 

Виборча комісія 
6.1. Виборча комісія (далі - ВК) є постійно діючим органом студентського самоврядування, 

який відповідно до цього Положення забезпечує підготовку, організацію і проведення засідань 

Студентської ради, виборів голови Студентської ради та обрання представників для участі у 

виборах директора ДВНЗ «ХКТД» з числа студентів коледжу.  

6.2. ВК відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим Положенням 

принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав студентів. 

6.3. ВК здійснює свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, 

компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості 

прийнятих рішень, відкритості і гласності. 

6.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої 

повноваження самостійно, незалежно від інших органів. 

6.5. Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень, що передбачені 

цим положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х 

об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не допускається. 

6.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії 

мають право бути присутніми кандидати на посаду голови Студентської ради, представники 

адміністрації коледжу. 

6.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи. 

6.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми 

представники заінтересованих сторін. 



6.9. Рішення виборчої комісії публікуються в студентській газеті. 

6.10. Виборча комісія створюється студентським самоврядуванням із числа студентів, які 

досягли 18 річного віку, у кількості 5 осіб. 

6.11. Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа членів виборчої 

комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні. 

6.12. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна 

змінювати не більше, ніж на одну третину. 

6.13. Виборча комісія працює на постійній основі. 

6.14. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх 

засіданнях питань, що належить до її компетенції. 

6.15. Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар. 

6.16. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні 

комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього положення належить до 

компетенції комісії. 

6.17. Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності - заступником 

голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати 

засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії. 

6.18. Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання 

ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні. 

6.19. Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності 

не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова, а в разі його 

відсутності - заступник голови комісії або головуючий на засіданні. 

6.20. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в частинах другій і третій статті 

6.6. цього положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а 

у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або 

секретарем комісії 

6.21. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень 

приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від 

складу комісії та підписується кожним її членом. 

6.22. Виборча комісія: 

- організовує підготовку і проведення виборів Голови Студентської ради; 

- забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу; 

- вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього 

положення з питань виборів голови Студентської ради; 

- публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші матеріали про свою 

діяльність; 

- встановлює форми виборчих списків делегатів Студентської ради, зразки виборчих скриньок 

для голосування, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів; 

- заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, пов'язаних з 

підготовкою і проведенням виборів Голови Студентської ради; 

- проводить реєстрацію кандидатів на посаду Голови Студентської ради, відповідно до 

положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата на посаду голови 

Студентської ради, надання виборчих документі; 

- затверджує результати виборів Голови Студентської ради, оголошує в засобах масової 

інформації повідомлення про результати виборів Голови Студентської ради. 

6.23. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання. 

Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею 

своїх повноважень. 

6.24. Голова комісії: 

- здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу; 

- забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд; 

- скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання 

засідання, веде засідання комісії і вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури штабів 

секретаріату комісії; 

- призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату комісії; 



- представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та 

адміністрацією коледжу. 

6.25. Голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації 

діяльності секретаріату комісії. 

6.26. У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх функцій і 

повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції і повноваження голови 

комісії, передбачені статтею 6.24 цього положення. 

6.27. Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення 

діяльності комісії та відповідно до регламенту комісії здійснює інші повноваження. 

6.28. Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язані не вчиняти будь-яких дій, що 

ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та 

незалежності. 

6.29. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим 

комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу 

засідання комісії. 

6.30. Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження 

відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов'язків між ними, а також виконують 

окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії. 

6.31. Члени комісії мають право: 

 проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів делегатів до 

Студентської ради; 

- давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами студентського 

самоврядування; 

- виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що належать до її 

повноважень; 

- ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку денного та отримувати 

відповіді по суті; 

- знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються на 

засіданнях комісії. 

6.32. Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не пов'язаною з 

діяльністю комісії. 

6.33. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є незалежними. 

6.34. Незалежність членів комісії забезпечується: 

- особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень; 

- забороною втручання у діяльність комісії. 

- 6.35. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Голови 

студентської ради у разі: 

- порушення ним встановлених цим положенням норм; 

- відрахування із числа студентів; 

- за особистою заявою члена комісії; 

- за невиконання покладених обов'язків. 

6.36. Голова студентської ради в зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії 

призначає у місячний строк іншу особу. 

6.37. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього положення є 

посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керують цим положенням. 

6.38. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов'язаних 

з виконанням ним завдань комісії, є обов'язковим для всіх органів студентського самоврядування. 

6.39. Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням 

Студентської ради. 

6.40. Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований цим 

повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови затверджується комісією 

більшістю від її складу. Регламент комісії не може суперечити вимогам цього положення. 

6.41. Секретаріат комісії виконує організаційну, юридичну, аналітичну, інформаційно-довідкову 

та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення комісією повноважень, 

передбачених цим положенням. 

6.42. Вибори представників із числа студентів коледжу для участі у виборах директора ДВНЗ 



«ХКТД» здійснюється згідно положення «Про порядок обрання представників для участі у виборах 

директора ДВНЗ «ХКТД» з числа студентів коледжу» 

6.43. Брати участь у виборах директора  коледжу мають право виборні представники з числа 

студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів – не менше 15% осіб, які 

мають право брати участь у виборах. 

6.44. Участь у виборах представників мають право брати студенти, які досягли 18-річного віку. 

6.45. Кандидатів у представники для участі у виборах директора ДВНЗ «ХКТД» обирає 

студентське самоврядування із числа активу навчальних груп відкритим голосуванням на своєму 

засіданні. 

Підготовка до виборів 

6.46. Виборча комісія створюється студентським самоврядуванням із числа студентів, які 

досягли 18 річного віку. 

6.47. Дата, час та місце виборів визначається комісією шляхом оприлюднення (дошка 

оголошення, веб-сайт коледжу). 

6.48. Список обраних кандидатів оформляється протоколом засідання студентського 

самоврядування та передається виборчій комісії. 

6.49. Голосування здійснюється студентами коледжу, які досягли 18 річного віку згідно списку 

наданого кадровою службою, підписаного керівником коледжу та скріпленого печаткою коледжу. 

Проведення виробів 

6.50. При проведенні голосування щодо обрання претендентів спостерігачами виступають члени 

студентського самоврядування та за бажанням претенденти на посаду керівника ДВНЗ «ХКТД» та 

їх спостерігачі. 

6.51. Після проведення виборів голова комісії та його заступник відкривають опечатану 

скриньку та викладають бюлетені на стіл для підрахунку. 

6.52. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь з них взяли більше 50 відсотків 

загальної кількості студентів, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і 

голосує особисто. 

6.53. Комісія в присутності спостерігачів  оприлюднює результати голосування за кількістю 

голосів за кожного претендента де проставлена відмітка у бюлетені «плюс» або «мінус». 

6.54. Представниками, які обрані для участі у виборах керівника ДВНЗ «ХКТД»  вважаються 

претенденти, які набрали більше 50 відсотків «плюс». 

6.55. Протокол обраних представників студентів складається комісією з двох примірниках, 

підписується всіма членами комісії, копії надаються всім спостерігачам та за бажанням 

претендентів на посаду керівника ДВНЗ «ХКТД». Два примірника протоколу надається 

організаційному комітету. 

6.56. Документація пов’язана з проведенням виборів, зберігається в ДВНЗ «ХКТД» протягом 

п’яти років.  

 

РОЗДІЛ № 7 

Права і обов'язки членів органів студентського  

самоврядування ДВНЗ «ХКТД» 
7.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:  

- брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Статутом ДВНЗ «ХКТД». 

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального та навчально-

виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення побуту. 

- проводити організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи. 

-  брати участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти 

- захищати права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі. 

- делегувати своїх представників до робочих консультативно-дорадчих органів. 

- приймати акти, що регламентують організацію та діяльність органів студентського 

самоврядування. 

- забезпечувати  виконання студентами своїх обов'язків. 

- сприяти  у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів. 

- створювати  різноманітні студентські гуртки, товариства, об'єднання, клуби за інтересами. 

-  організовувати  співробітництва зі студентами вищих навчальних закладів і молодіжними 



організаціями. 

- сприяти працевлаштуванню випускників. 

- брати участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

- брати безпосередню участь студентів у реалізації державної молодіжної політики. 

- забезпечувати інформаційно-молодіжну, правову, психологічну, фінансову допомогу 

студентам (спільно з відповідними службами). 

- залучати  студентів до художньої самодіяльності. 

- проводити вечори відпочинку, конкурси, КВК (Клуб веселих та кмітливих), посвяти в студенти, 

випускні вечори, дні спеціальності тощо. 

- брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів  у 

гуртожитку,  у поселенні студентів у гуртожиток та у виселенні їх. 

- розпоряджатися коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках 

органів студентського самоврядування. 

- вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. 

- вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що 

стосуються побуту та відпочинку студентів. 

- разом із завідувачами відділень, департаментами, вихователем гуртожитку, організовувати 

належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитку. 

- брати активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в 

необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна коледжу. 

- організовувати чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитку. 

- брати активну участь в роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, економії 

електроенергії. 

- разом з педагогічними працівниками, вихователями створювати умови для самостійної підготовки 

(навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля. 

- пропагувати здоровий спосіб життя, запобігати вчиненню студентами правопорушень та вживанню 

ними алкоголю, наркотиків, палінню. 

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування; 

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать 

до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань; 

 - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського 

самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють 

досягнення цілей організації. 

7.2.Члени студентського самоврядування зобов’язані: 

-  чітко дотримуватися цього положення; 

-  виконувати рішення та вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети 

і вирішення завдань організації; 

-  сприяти всебічному розвитку Державного вищого навчального закладу «Харківський 

коледж текстилю та дизайну», представляти і захищати інтереси студентів; 

-  виконувати покладені на них обов’язки передбачені цим Положенням; 

7.3. Одна і та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського 

самоврядування коледжу.  

 

РОЗДІЛ №8 

Структура студентського самоврядування. 
8.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори, делегати яких обираються 

пропорційно від кожної навчальної групи терміном на один рік (Студентська рада). 

8.2. Загальні збори виконують функції: 

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування ДВНЗ «ХКТД», визначають структуру, 

повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів 

студентського самоврядування; 

- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського 

самоврядування, дають їм відповідну оцінку;  

- затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування, підтримки 

студентських ініціатив на конкурсних засадах;  

- затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять 



до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання; 

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за 

станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування  

8.3. Основними органами студентського самоврядування є: 

Студентська рада гуртожитку; 

Старостат відділення; 

Виборча комісія  

8.4. Робочі органи студентського самоврядування – департаменти.  

 

РОЗДІЛ № 9 

Старостат відділення 
9.1. Старостат відділення є органом студентського самоврядування на відділенні. 

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

9.3. Старостат відділення збирається на засідання не менше кожного тижня для визначення 

напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентської ради. 

9.4. В другий тиждень вересня старостат відділення обирає старостат курсу. 

9.5. Староста курсу організовує самоврядування студентів на рівні академічних груп та всього 

курсу. 

9.6. Староста курсу обирається старостатом відділення 

9.7. Староста курсу співпрацює з завідуючим відділення і представляє інтереси студентів курсу 

в студентському деканаті відділення. 

9.8. Староста курсу: 

сприяє виконання студентами навчального плану та графіку навчального  процесу; 

організовує отримання та розподіл серед студентів підручників та навчальних посібників; 

контролює присутність студентів на всіх видах учбових занять, з'ясовує причину відсутності 

студентів та подає до завідуючого відділення відповідні дані; 

організовує виконання наказів та розпоряджень директора коледжу та завідуючого відділення; 

підтримує учбову дисципліну студентів; 

вносить пропозиції завідуючому відділення щодо проведення консультацій, своєчасно оповіщає 

студентів про зміни у розкладі. 

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

студентами курсу. 

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

за особистою заявою; 

якщо за це проголосувало більше половини членів старостату відділення. 

9.11. Сектори є робочими органами студентського самоврядування на відділенні. 

9.12. Створення секторів, їх структури, персонального самоврядування на відділенні. 

9.13. Староста академічної групи обирається зборами студентів груп. 

9.14. Староста групи представляє інтереси студентів групи на курсових старостатах, навчальних 

кафедрах, співпрацює із старостою курсу. 

9.15. 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; 

організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників; 

контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора 

коледжу. 

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

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

за особистою заявою; 

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

9.18. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на тиждень. 

9.19. Головує на зборах староста групи. 

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

старосту групи та двох делегатів до Студентської ради. 

9.21. Делегатом на засіданні Студентської ради може бути будь-який студент групи. 



 

РОЗДІЛ № 10 

Обов'язки голів департаментів студентського самоврядування  

10.1. Департамент з навчальної роботи: 

-  здійснює контроль за навчальним процесом. 

-  здійснює контроль за відвідуванням, навчальною дисципліною. 

-  надає допомогу в підготовці та проведенні виховних годин, годин цікавої інформації, бесід, 

зборів, диспутів. 

-  надає допомогу студентам в підвищенні якості знань. 

10.2. Діяльність голови департаменту з навчальної роботи здійснюється під керівництвом 

заступника директора з навчальної роботи. 

10.3. Департамент з виховної роботи: 

- організує роботу по оформленню навчальних кабінетів і аудиторій; 

- організує чергування по коледжу і в групах; 

- забезпечує відвідування студентами занять і навчальної практики; 

- організує та проводить суботники; 

- наглядає за організацією виконання обов'язків студентів протягом третього трудового 

семестру; 

- організує і проводить вечори, дискотеки, клуби за інтересами, диспути, культпоходи; 

- залучає студентів до секцій культурно-естетичного виховання; 

-  організує спортивні змагання та вечори відпочинку; 

-  організує туристичні походи з вивчення рідного краю; 

-  оформляє стінні газети; 

-  випускає щомісячну студентську газету; 

-  залучає студентів для оформлення та збирання матеріалів для студентської газети; 

10.4. Діяльність голови департаменту з виховної роботи здійснюється під керівництвом 

заступника директора з виховної роботи. 

10.5. Департамент з навчально-виробничої роботи: 

- надає допомогу у формуванні членів гуртків технічної та художньої творчості з усіх 

дисциплін. 

- надає допомогу при проведенні загальноколезьких та обласних виставок технічної творчості. 

- надає допомогу у здійсненні поточних ремонтів кабінетів, лабораторій та майстерень, їх 

поточному оздобленні. 

- надає допомогу у громадському контролі за відвідуванням практик студентами коледжу 

згідно з графіком навчального процесу. 

- залучає студентів до профорієнтаційної роботи з метою складання банку потенційних 

абітурієнтів. 

- надає допомогу при працевлаштуванні студентів. 

10.6. Діяльність голови департаменту з навчально–виробничої роботи здійснюється під 

керівництвом заступника директора з навчально–виробничої роботи. 

10.7. Департамент з соціальних питань і господарської роботи: 

- визначає відповідальних і періодично заслуховує їх роботу по підтриманню місць загального 

користування (туалети, коридори) в задовільному санітарному стані. 

- розробляє і вводить в дію через рішення конференції студентської ради систему штрафів та 

заохочень студентів за порушення дисципліни (паління на території коледжу і гуртожитку, 

вживання алкогольних напоїв та інше). 

- контролює стан житлових кімнат у гуртожитку, передбачивши систему заохочень та 

покарань студентів-мешканців гуртожитку за неналежний їх стан. 

- бере участь у формуванні трудових загонів. 

10.8. Департаменти є робочими органами студентського самоврядування ДВНЗ «Харківський 

коледж текстилю та дизайну»  

10.9. Голова департаменту:  

- керує поточною роботою;  

- призначає та звільняє з посади працівників (секторів). 

10.10. Працівником комітету може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та 

подав заяву до голови відповідного комітету.  



 

РОЗДІЛ №11 

Забезпечення діяльності органів студентського самоврядування 
11.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування: 

- частини позабюджетних коштів коледжу за рішенням директора коледжу; 

- коштів, отриманих як благодійна допомога, добровільних пожертвувань та безповоротної 

фінансової допомоги. 

11.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і 

здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.  

11.3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та 

виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.  

 

РОЗДІЛ №12 

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 

 12.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського 

самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими 

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 Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та 

дизайну». 

 

РОЗДІЛ №13 

Додаткові положення 
13.1. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після затвердження на 

засіданні Студентської ради та погодження їх з директором Державного вищого навчального 

закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну». 

 

РОЗДІЛ №14 

Особливі положення 
14.1. Установча Конференція та вибори до органів студентського самоврядування в 

Державному вищому навчальному закладі «Харківський коледж текстилю та дизайну» проводяться 

протягом одного місяця з дня погодження директором Державного вищого навчального закладу 

«Харківський коледж текстилю та дизайну» даного Положення.  

14.2. Перші вибори делегатів на Установчу Конференцію проводяться протягом семи днів з дня 

погодження директором коледжу цього Положення. 

14.3. Голова Студентської ради, обраний на Установчій Конференції виконує свої обов'язки до 

засідання Студентської ради, якщо повноваження її не будуть припинені достроково у відповідності 

ст. 5.12. цього Положення. 

14.4. Після затвердження цього Положення Установчою Конференцією обираються протягом 

двох тижнів старости академічних груп, створюється виборча комісія, формуються департаменти та 

сектори, студентські старостати відділень. 

14.5. Організацією та підготовкою до Установчої Конференції, проведенням виборів голови 

Студентської ради займається оргкомітет по підготовці та проведенню Установчої Конференції. 

14.6. Головує на Установчій Конференції до обрання голови Студентської ради уповноважений 

член оргкомітету. 

 


