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ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування Політехнічного технікуму КІСумДУ

Розділ І. Загальні положення
1.1. Студентське самоврядування Політехнічного технікуму КІСумДУ (далі, студентське самоврядування) - це самостійна громадська діяльність студентів по
реалізації функцій управління технікумом, за якої студентство має право самостійно
вирішувати питання внутрішнього управління по соціальному захисту студентів і
допомагати в їхній самореалізації, а також мати свої керівні органи.
1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчальновиховної

та

культурно-освітньої

роботи.

Його

діяльність

спрямована

на

інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності у
студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи,
стимулювання до покращення навчання та спортивної діяльності, а також сприяння
гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними професійного досвіду,
якостей та навичок лідера, організатора, керівника.
1.3.Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному виконанню
студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а
також надання їм можливості та допомога у гармонійному, творчому та
інтелектуальному розвитку.

1.4.

У

Політехнічному

технікумі

КІСумДУ

студентське

самоврядування

здійснюється Молодіжною спілкою студентів ПТ КІСумДУ (МСС ПТ КІ СумДУ)
1.4. МСС ПТ КІ СумДУ діє на засадах принципів добровільності, демократичності,
законності та гласності.
1.5. МСС ПТ КІ СумДУ є незалежною від релігійних об’єднань, політичних партій
та рухів.
1.6. У своїй діяльності МСС ПТ КІ СумДУ керуються чинним законодавством
України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням технікуму та
цим Положенням, не дублює профспілкову організацію студентів, користується
допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів
технікуму.
1.7. Вищим органом студентського самоврядування технікуму є Конференція
студентів ПТ КІСумДУ. Виконавчим органом МСС ПТ КІ СумДУ є Парламент,
який складається з Президента, секретаря, віце-президентів з окремих напрямків
роботи та студентських завідуючих відділеннями.

Розділ II. Організаційно-правові основи діяльності
Конференції студентів ПТ КІСумДУ
2.1 Чергова Конференція скликається Парламентом один раз на рік.
2.2 Позачергова Конференція студентів скликається Парламентом за власною
ініціативою або на вимогу не менше як третини студентів денної форми навчання.
2.3 Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено студентам
технікуму не пізніш як за 10 днів до дня початку її роботи.
2.4 Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних груп
денної форми навчання із свого числа в кількості семи осіб від кожної академічної
групи.
2.5 Члени Парламенту є делегатами Конференції без обрання студентами
академічних груп, в яких вони навчаються.
2.6 Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини від
загального числа делегатів.
2.7 Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого числа
Президію Конференції в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування

розподіляють між собою повноваження Головуючого, його заступника та секретаря
Конференції.
2.8 Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів делегати зі
свого числа обирають Лічильну комісію в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом
голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря
комісії.
2.9 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за винятком
питань, пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього Положення, які.
приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.
2.10 Виключно Конференція студентів технікуму вирішує такі питання:
- заслуховування звіту Президента про діяльність Парламенту за відповідний
період;
- оцінка діяльності Парламенту за відповідний період;
визначення напрямків діяльності МСС ПТ КІ СумДУ та обговорення плану
роботи на наступний період;
- обрання Президента та членів Парламенту (1 раз на 2 роки);
- висловлення недовіри Парламенту;

-
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- скасування рішень Парламенту.
2.11 До повноважень Конференції студентів технікуму належить також вирішення
таких питань:
- скасування рішень Ради гуртожитку;
- заслуховування звітів керівних органів відділерь, активів академічних груп інших
студентських самоврядних структур, що діють в технікумі, за відповідний період;
- оцінка діяльності відділень, академічних груп та інших студентських самоврядних
структур, що діють в технікумі, за відповідний період;
- звернення до адміністрації технікуму з поданням про нагородження, преміювання,
*
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оголошення подяки студентам технікуму, що беруть активну участь в роботі
органів студентського самоврядування;
- звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам
технікуму,

що

ігнорують

самоврядування технікуму;

та

порушують

рішення

органів

студентського

- звернення до адміністрації технікуму з поданням про нагородження, преміювання,
оголошення подяки членам Парламенту;
-звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани членам Парламенту;

Розділ III. Організаційно-правові основи діяльності
Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ
3.1 На Конференції студентів ПТ КІСумДУ члени Конференції зі свого числа
обирають Президента Парламенту, віце-президентів, секретаря та відповідального
за матеріально-технічне забезпечення.
3.2 Президент Парламенту обирається шляхом таємного голосування.
3.3

Віце-президенти,

секретар

та

відповідальний

за

матеріально-технічне

забезпечення обираються шляхом відкритого голосування.
3.4 Завідуючі відділеннями є заступниками Президента Парламенту.
3.5 Президент Парламенту:
- представляє Парламент у взаємовідносинах з адміністрацією технікуму;
- представляє інтереси студентів у Педагогічній раді технікуму;
- представляє Парламент у взаємовідносинах з товариствами, клубами та іншими
студентськими самоврядними структурами, що діють в технікумі, з органами
студентського самоврядування інших навчальних закладів;
представляє студентське самоврядування технікуму у взаємовідносинах з
органами державної влади та місцевого самоврядування, у Всеукраїнській, обласній
та міській студентських радах;
керує Парламентом, несе персональну відповідальність перед студентами
технікуму за реалізацію покладених на нього завдань;
- дає вказівки обов'язкові для виконання членами Парламенту;
- головує на засіданнях Парламенту;
- підписує рішення Парламенту;
звітує на Конференції студентів технікуму про діяльність Парламенту за
відповідний період;
- вносить на розгляд Конференції список кандидатів до Парламенту;
вносить на розгляд Студентської ради кандидатури для присвоєння звання
"Почесний член Парламенту";

- інформує членів Парламенту про накази директора, розпорядження адміністрації,
рішення

Педагогічної ради, що стосуються студентського самоврядування’ в

технікумі.
3.6

У випадку тимчасової відсутності Президента Парламенту, виконання його

повноважень за рішенням Парламенту покладається на одного з віце-президентів.
Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення:
- відповідає за збереження та підтримку в належному стані приміщення та майна,
переданого у користування Парламенту;
дає вказівки обов'язкові для виконання членами Парламенту з приводу
використання приміщення та майна, переданого у користування Парламенту.

4. Права та обов’язки членів Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ
4.1. Члени Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ мають право:
- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно
організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань
життєдіяльності студентів закладу і звертатися до адміністрації з пропозиціями
щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
- брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з закладу;
- обговорюють з адміністрацією ПТ КІ СумДУ питання, щодо навчання та
побуту студентів;
4.2.Члени Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ зобов’язані:
- сприяти всебічному розвитку закладу;
- представляти та захищати інтереси студентів; звертатись з пропозиціями та
зауваженнями до адміністрації закладу шляхом написання службової записки
директору технікуму;
- брати участь у адміністративній нараді при директорі технікуму;
- виконувати покладені на них обов’язки;
- сприяти залученню студентської молоді до суспільно-корисної праці;
- звітувати про проведену роботу на Конференції студентів ПТ КІ СумДУ.

5 Функції членів Парламенту
5.1 Президент Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ відповідає за:
- внесення пропозиції щодо розподілу обов’язків між членами Парламенту та
порушення питань щодо виключення студента з Парламенту у разі невиконання
своїх обов’язків;
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- забезпечення діяльності молодіжного Парламенту;
- забезпечення планування роботи та підготовку звітів про її виконання;
внесення пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів закладу з
питань, що турбують студентство;
- організація діяльністі студентського парламенту з іншими навчальними
закладами з метою проведення спільних заходів;
- затвердження регламенту та інших нормативних документів закладу, що
встановлюють порядок виконання встановлених функцій студентських віцепрезидентів, узгоджувати їх з директором ПТ КІ СумДУ, систематично проводити
старостати;
- розширення, за необхідності, структури

студентського самоврядування,

призначення їх керівництва з погодження директора технікуму;
- організацію та контроль функціонування “Скриньки довіри’.’;
- організацію проведення моніторингу серед студентів з метою самоаналізу
діяльності студентського парламенту.
5.2Секретар Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ відповідає за:
- ведення протоколів засідань;
- ведення облік прийнятих рішень та своєчасного їх виконання;
- контроль документообігу;
- збереження документації Парламенту МСС;
- доведення до членів Парламенту необхідну інформацію (місце, час і порядок
денний засідань Парламенту).
5.3

Віце-президент з питань масової інформації Парламенту МСС ПТ КІ

СумДУ відповідає за:
організацію випуску газети МСС ПТ КІ СумДУ;
складення графіку випуску стінних газет відділень та гуртожитку, надання
допомоги в їх створенні;

організацію конкурсів стінних газет до свят;
- систематичне висвітлення роботи закладу на сайті закладу, в соціальних
мережах та міських та обласних засобах масової інформації;
- сприяння організації конкурсів у соціальних мережах, опитування на сайті
тощо.
5.4 Віце-президент з питань спорту та туризму МСС ПТ КІ, СумДУ
відповідає за:
- проведення спортивних змагань серед студентів технікуму;
- організацію заходів по пропаганді та поширенню здорового способу життя;
- внесення пропозицій щодо розвитку груп, гуртків та секцій з метою залучення
студентів до активного спортивного життя;
- сприяння організації „Дня здоров’я” для першокурсників технікуму;
- співпрацю з кафедрами фізичного виховання щодо підтримки та розвитку
спортивної роботи в закладі.
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5.5 Віце-президент з академічних питань Парламенту МСС ПТ Щ СумДУ
відповідає за:
- аналіз результатів щомісячної атестації студентів спільно з академічним
сектором студентського активу групи та внесення пропозицій щодо розгляду
проблемних ситуацій на засіданнях студентського Парламенту, ради профілактики,’
адміністративні наради;
- співпрацю з завідувачами відділень та заступником директора з навчальної
роботи щодо застосування до судентів заохочень та дисциплінарних стягнень;
- участь у вирішенні на рівні керівництва закладу питань конфліктного
характеру між студентами та викладачами;
- внесення пропозицій заступнику директора з навчальної роботи щодо
вдосконалення розкладу занять;
- забезпечення спільно зі старостами контролю за відвідуванням занять
студентами технікуму та дотримання ними навчальної дисципліни;
*

- внесення пропозицій до керівництва закладу щодо підвищення ефективності
навчального процесу;
проведення роботи зі студентами, які порушують правила внутрішнього
розпорядку технікуму в рамках студентського активу;

5.6 Віце-президент з питань сім’ї та культури Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ
відповідає за:
- проведення заходів з метою заохочення студентів до-участі у культурномасовій та виховній роботі;
- активну участь в організації заходів культурно-масового характеру;

■.

- вносення пропозицій до керівництва закладу щодо створення, скасування або
зміни напрямків діяльності гуртків ПТ КІ СумДУ;
- співпрацю з іншими громадськими молодіжними організаціями у сфері
культурно-масової роботи;
- співпрацю з Студентською Радою гуртожитку у сфері культурно-масової
діяльності;
вносення пропозицій щодо участі студентів технікуму в заходах міського
рівня та заходах інших навчальних закладів.
5.7

Студентські завідуючі відділенням Парламенту МСС ПТ КІ СумДУ

відповідають за:
- відвідування старостатів та інших організаційних зборів;
- своєчасніть донесення інформації групам свого відділення, що одержана на
загальних організаційних зборах, розпоряджень адміністрації закладу, повідомлень
та оголошень;
тісну

співпрацю

із

завідуючими

відділеннями

технікуму

з

метою
*

вдосконалення навчального процесу;
-

участь у вирішенні питань конфліктного характеру між студентами та

викладачами;
вносення

.
належним

чином

оформлених

пропозицій

до

Президента

Парламенту щодо підвищення ефективності навчального та виховного процессу; *
вчасність та достовірність

скарг та пропозицій від студентів щодо

покращення навчального та виховного процесу до Президента та інших членів
Парламенту;
участь в проведенні заходів відділення та організацію висвітлення цих заходів
та інших подій на сайті технікуму та в соціальних мережах.

5.8.Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення відповідає за:
за збереження та підтримку в належному стані приміщення та майна,'
переданого у користування Парламенту;
надання вказівок, обов'язкових для виконання членами Парламенту з приводу
використання приміщення та майна, переданого у користування Парламенту.

Розділ VI. Матеріальна і фінансова основа студентського самоврядування
6.1 Матеріально-технічне забезпечення органів студентського самоврядування
приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами здійснюється за рахунок
технікуму.

Розділ VII. Відповідальність органів студентського самоврядування та їх
представників
7.1 Делегати Конференції, які порушують порядок під час Конференції або
ігнорують зауваження Головуючого, підлягають, за рішенням Конференції,
позбавленню права голосу та видаленню з залу Конференції.
7.2 Делегати Конференції та члени Парламенту у випадку пошкодження ними
майна, переданого у користування органам студентського самоврядування,
відшкодовують його вартість.
▼

*

Розділ VIII. Особливі положення
8.1. Дане Положення діє з дня його затвердження загальними зборами працівників
технікуму.
8.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу з дня
затвердження їх загальними зборами працівників технікуму.

Президент МСС ПТ КІ СумДУ
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