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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення регламентує порядок створення та функціонування органу 

студентського самоврядування у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського 
національного медичного університету (далі - Коледж).

1.2. Органом студентського самоврядування Коледжу є Студентська рада (далі - 
Рада).

1.3. Студентська рада є колегіальним органом, що створений з метою забезпечення 
захисту прав та інтересів студентської молоді фахового медичного коледжу ІФНМУ та є 
частиною студентського самоврядування Івано-Франківського національного медичного 
університету.

1.4. Студентське самоврядування Коледжу у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Законами України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами 
України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, науки та науково- 
технічної діяльності, громадянської діяльності, нормативно-правовими актами 
центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти, а також 
Статутом ІФНМУ.

1.5. Студентська рада Коледжу діє на принципах:
добровільності, колегіальності, відкритості; 
свободи діяльності та творчості; 
виборності та звітності; 
гласності та відкритості;
рівності прав студентів закладу фахової передвищої освіти на участь у 
студентському самоврядуванні;
колегіальності;
незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 
академічної доброчесності.

1.6. Студентська рада в своїй діяльності керується цим Положенням, згідно якого 
формує:

- свою організаційну структуру;
- представницькі органи, їхній кількісний склад;
- порядок обрання членів і керівників;
- порядок і терміни звітності та інформування студентів про поточну діяльність;
- періодичність скликання загальних зборів (конференцій)
- підстави для скликання позачергових зборів;
- права та обов’язки членів.
1.7. Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються загальними зборами 

(Конференцією) студентів Коледжу та обговорюються на засіданні педагогічної ради 
Коледжу.

1.8. Для реалізації цілей та завдань Студентська рада може співпрацювати з органами 
державної влади та місцевого самоврядування, закладами вищої та фахової передвищої 
освіти, науковими установами й організаціями, а також об’єднаннями громадян, діяльність 
яких не суперечить принципам діяльності Студентській раді і діючому законодавству.

1.9. Студентська рада може мати власну символіку, бланк із власними реквізитами, 
штампи, членські квитки та інші засоби ідентифікації, форми яких затверджуються 
відповідно до цього Положення.
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2. СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

2.1. Вищим органом студентського самоврядування в Коледжі є загальні збори - 
Конференція студентів Коледжу.

2.2. Конференція студентів Коледжу:
- затверджує положення про студентське самоврядування Коледжу;
- обирає керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, 

дають оцінку їхній діяльності;
- формує студентські виборчі комісії з числа студентів закладу для організації та 

проведення виборів до органів студентського самоврядування коледжу та Університету
- здійснюють інші повноваження, передбачені Законом «Про фахову передвищу 

освіту» та цим положенням.
2.3. Конференція студентів вважається правомочною, якщо на ній присутні не 

менш як 2/3 загальної кількості членів. Рішення конференції приймаються простою 
більшістю голосів присутніх.

2.4. Конференція скликається не рідше 1 разу на рік або за ініціативи 
Студентської ради коледжу.

2.5. Загальний склад делегатів становить не менше 10 відсотків кількості 
студентів денної форми навчання у закладі. Делегати обираються в межах академічних груп 
за принципом математичної більшості.

2.6. Мандат делегатів дійсний 1 рік з часу обрання їх для участі в Конференції.
2.7. Організацію виборів делегатів здійснюють старости академічних груп та їх 

заступники. Результати виборів оформляються протоколом, який передають для зберігання 
в дирекцію Коледжу.

2.8. Студентська рада Коледжу скадається з Голови, заступників голови та 
секретаря, які обираються на Конференції терміном на 2 роки.

2.9. Студентська рада Коледжу:
- бере участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом «Про фахову 

передвищу освіту» та установчими документами Коледжу:
- бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування:
- проводить організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, 

культурно-мистецькі та інші заходи;
- бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої 

освіти;
- захищає права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
- делегує своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;
- ухвалює акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
- бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів у гуртожитку та організації харчування;
- вносить пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
- має право об'єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких 

не має політичного або релігійного спрямування;
- виконує інші функції, передбачені Законом «Про фахову передвищу освіту» та цим 

Положенням.
2.10. Студентська рада Коледжу збирається згідно плану роботи або не рідше 

одного разу на квартал. Рішення є правомірним за присутності 2/3 усіх членів Студентської 
ради. Головує на засіданні Голова Студентської ради Коледжу, а за його відсутності один 
із заступників. Рішення Студентської ради вважаються прийнятим, якщо за них
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проголосували більше половини членів Студентської ради, які брали участь у засіданні. 
Рішення Студентської ради підписують головуючий на засіданні та секретар.

2.11. Голова Студентської ради Коледжу:
- дотримується чинного законодавства;
- виконує рішення Конференції студентів Коледжу;
- виконує рішення Студентської ради:
- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед конференцією;
- здійснює організаційне керівництво органами студентського самоврядування;
- розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради;
- головує на засіданнях Студентської ради;
- захищає права та гідність студентів;
- контролює відвідування студентами занять;
- контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку Коледжу та 

студентського гуртожитку;
- є організатором культурно-масових заходів та заходів національного виховання, 

різних акцій, проектів тощо;
- належно представляє студентський колектив Коледжу в інших навчальних закладах 

та громадських організаціях;
- звітує адміністрації Коледжу та надає пропозиції щодо вдосконалення освітнього 

процесу;
- має право ініціювати зміни, щодо покращення навчання та дозвілля студентів;
- є представником фахового медичного коледжу ІФНМУ в органі студентського 

самоврядування ІФНМУ (Студентському парламенті).
Повноваження Голови припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;
- з ініціативи 51% учасників Конференції при наявності їх підписів;
- в разі закінчення навчання в Коледжі.

2.8. Секретар органу студентського самоврядування;
веде протокол засідань Студентської ради;
разом із Головою Студентської ради підписує від імені Студентської ради усі види 

угод, протоколи засідань та інші документи;
2.9. Повноваження Секретаря припиняються достроково у разі:

особистої заяви;
з ініціативи 51% учасників Конференції при наявності їх підписів;
в разі закінчення навчання в Коледжі.

2.10. Перший заступник голови органу студентського самоврядування:
здійснює повноваження Голови Студентської ради у разі його відсутності;
є представником в студентському профспілковому комітеті ІФНМУ та здійснює 

інші повноваження за дорученням Голови Студентської ради та Голови студентського 
профспілкового комітету.

2.11. Другий заступник голови відповідає за напрям наукової діяльності студентів. 
Представляє Студентську раду в Студентському науковому товаристві ІФНМУ (СНТ) та 
інших наукових студентських об’єднаннях. За дорученням Голови може виконувати його 
обов’язки.

2.12. Третій заступник відповідальний за координацію співпраці зі старостами 
Коледжу та за дозвілля студентів.

2.13 Повноваження заступників Голови припиняються достроково у разі:
- особистої заяви про відставку;
- з ініціативи 51% учасників Конференції при наявності їх підписів;
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- в разі закінчення навчання в Коледжі.
3. Напрями діяльності та повноваження органів студентського самоврядування
3.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності;
3) рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні:
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій:
5) академічної доброчесності.
3.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені на 

діяльність Студентської ради законодавством України та є складовою фінансової системи 
Студентського парламенту ІФНМУ а також кошти або майно, які надходять безоплатно або 
у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань.

3.3. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 
студентського самоврядування.
3.3. 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).

3.4. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу 
приймаються рішення про:

відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків, 
передбачених пунктами 1-3. 7 частини першої статті 44 Закону «Про фахову передвищу 
освіту»);

переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування на 
інше;

поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із 
гуртожитку;

діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі; 
затвердження Положення про організацію освітнього процесу у Коледжі.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
4.2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення мають 

право вносити студенти, які навчаються в Коледжі.
4.3. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви на ім’я Голови Студентської 

ради Коледжу з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін та доповнень до 
Положення.

4.4. Конференція розглядає проект Положення або пропозиції щодо внесення змін до 
нього та подає їх на погодження Педагогічної ради Коледжу та ректора Університету.
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