
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
Комунальний заклад вищої освіти  

«КАМ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» 
 
 
 

 

УХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 
Конференцією Ради Наказом  директора 

студентського співуправління Кам’янського медичного коледжу 

протокол №1 від 22.05.2019 р. від  27.06.2019 р.  № 157а-0 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РАДУ СТУДЕНТСЬКОГО СПІВУПРАВЛІННЯ 

КАМ’ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

розглянуто і схвалено на засіданні 

педагогічної ради Кам’янського 

медичного коледжу 
протокол №  13  від 27.06.2019 р. 
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І. Загальні положення 

 

1. Це Положення регламентує порядок функціонування студентського самоврядування 
у Кам’янському медичному коледжі.  

2. Студентське самоврядування – Рада студентського співуправління (далі - Рада 

співуправління) Комунального закладу вищої освіти «Кам’янський медичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледжу) є гарантованим державою правом 

студентів Коледжу (далі - студентів) самостійно або через представницькі органи вирішувати 

питання, віднесені до їх повноважень.  
3. У Раді співуправління беруть участь студенти, які навчаються в Коледжі; кожен 

студент має право обирати й бути обраним до Ради співуправління.  
4. Рада співуправління створена на добровільних виборних засадах за ініціативою 

студентів і є складовою громадського самоврядування Коледжу.  
5. У своїй діяльності Рада співуправління керується чинним законодавством України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Статутом Коледжу та цим Положенням, користується допомогою і підтримкою адміністрації 
та профспілкового комітету Коледжу.  

6. Перелік повноважень Ради співуправління визначається цим Положенням та 

узгоджується з керівництвом Коледжу.  
7. Рада співуправління може співпрацювати з управлінням молоді та спорту міської 

ради, Молодіжною радою міста, органами студентського самоврядування інших закладів 
освіти та громадськими організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного 

характеру.  
8. Рада співуправління є вільною від втручання політичних партій та рухів, 

громадських і релігійних організацій.  
9. Керівництво Коледжу зобов’язане створювати належні умови для забезпечення 

діяльності та розвитку Ради співуправління.  
 

ІІ. Мета і завдання Ради студентського співуправління 

 

1. Метою Ради співуправління є створення умов для самореалізації особистості 

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

за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради співуправління спрямована на удосконалення 

освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури 

студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.  
2. Представники  Ради студентського співуправління:  
- беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому чинним 
законодавством та Статутом Коледжу; 
- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля та побуту;  
- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 
- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;  
- захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Коледжі;  
- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів Коледжу; 
- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;  
- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання 
студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;  
- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з питань, 
що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
- мають право оголошувати акції протесту;  
- виконують інші функції відповідно до чинного законодавства. 

 



ІІІ. Структура та організація роботи Ради співуправління 

 

1. Робота Ради співуправління здійснюється на рівні Коледжу та його структурних 
підрозділів.  

2. На всіх рівнях Рада співуправління є виборним органом. Органи Ради студентського 
співуправління в Коледжі обираються терміном на один рік.  

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, 
Коледжу. Первинна структурна одиниця Ради співуправління створюється на рівні 

студентської групи.  
3. Вищим органом Ради співуправління є Конференція студентів Коледжу, яка 

проводиться не рідше 1 разу на рік, у травні. Позачергова конференція скликається на вимогу 
10 відсотків студентів Коледжу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про 
Раду співуправління.  

4.  Голова Ради співуправління:  
– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Ради 

співуправління; 
– представляє інтереси студентської громади;  

– входить до складу дорадчих органів Коледжу та може брати участь у роботі інших 
структурних підрозділів Коледжу; 

– забезпечує організацію проведення Конференції студентів; 

– ініціює проведення позачергових засідань або Конференції;  
– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про Раду співуправління. 

5.  Секретар Ради співуправління веде протоколи засідань.  
6. Голова та секретар Ради співуправління відповідають за збереження документації.   
7. При Раді співуправління діють сектори та структурні підрозділи відповідно до 

напрямків роботи: 
- представник у Молодіжній раді м. Кам’янське; 
- студентська рада гуртожитку; 
- волонтерський загін; 
- інформаційно-технічний сектор;  

- культурно-масовий сектор; 
- сектор науки; 
- спортивний сектор.  
8. Засідання Ради співуправління проводяться щомісяця і вважаються чинними, якщо 

на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рада 

співуправління приймає рішення простою більшістю голосів.  
9. Засідання Ради співуправління веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід 

засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.  
10.  Керівники Ради співуправління підконтрольні та підзвітні конференції Ради 

співуправління. Вони узгоджують свою діяльність із структурними підрозділами Коледжу.  
11. Рішення Ради співуправління в межах її повноважень доводяться до відома 

адміністрації Коледжу.  
12. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність Ради співуправління. 

 
 
 

ІV. Права й обов'язки Ради співуправління 

 

1. Рада співуправління має право:  
– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну 

для виконання своїх завдань;  
– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації Коледжу 

стосовно питань, що належать до кола їх повноважень, та отримувати відповіді на поставлені 

питання;  



– вести конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу щодо дій керівників 
структурних підрозділів, якщо вони порушують права студентів;  

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві 
освіти і науки України. 

2.  Рада співуправління зобов’язана:  
– забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню 

студентами своїх обов’язків; 

– порушувати проблеми студентів перед адміністрацією Коледжу;  
– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в Коледжі; 
– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про Раду 

співуправління та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях усіх рівнів.  
3. Права й обов'язки адміністрації Коледжу щодо взаємодії з органами студентського 

самоврядування. 

4.  Адміністрація Коледжу має право:  
– отримувати інформацію про діяльність Ради співуправління (плани, звіти, копії 

протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);  
– скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання Радою 

співуправління Статуту Коледжу та Положення про Раду співуправління;  
– брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводить 

Рада співуправління (конференціях, засіданнях тощо). 

5.  Адміністрація Коледжу зобов’язана:  
– створити умови, необхідні для ефективної діяльності Ради співуправління: 

забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, Інтернетом 
тощо;  

– інформувати Раду співуправління про важливі рішення, які стосуються 
життєдіяльності студентів Коледжу;  

– надавати інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку 
студентського самоврядування в Коледжі. 


