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Розділ І
Загальні положення
Стаття 1
Офіційною назвою органу студентського самоврядування ХКТК НТУ «ХПІ»
є ОСС (О – Органи, С – Студентського, С – Самоврядування).
Стаття 2
ОСС – самостійне, добровільне, демократичне об'єднання студентів ХКТК
НТУ «ХПІ»
Стаття 3
Дія даного статуту поширюється на всіх студентів коледжу, незалежно від
групи, віку, виконуваних ними доручень.
Стаття 4
У своїй діяльності ОСС керується нормативно – правовими актами:
Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією
ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські
організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», Положенням
про коледж, даним статутом.
Стаття 5
ОСС пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими
об'єднаннями на принципах взаємоповаги й незалежності, співпрацює з
педагогами й батьками.
Стаття 6
ОСС може мати свою символіку, засоби масової інформації.
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Стаття 7
ОСС може мати електронний документообіг та використовувати задля цього
будь-які Інтернет-сервіси та додатки.
Стаття 8
Метою та завданнями діяльності органів студентського самоврядування є:
● всебічний розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі,
своїм ровесникам, своїй родині, народу України;
● забезпечення й захист прав та інтересів студентів коледжу на основі
статуту навчального закладу, поширення серед студентів інформації
про шляхи захисту своїх прав та свобод;
● створення умов для самореалізації студентів, залучення їх до участі в
прийнятті рішень на рівні групи та коледжу;
● формування почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі
кожного у вирішенні важливих справ життя коледжу, оволодіння
наукою управління;
● сприяння всебічній реалізації студентами своїх інтересів, здібностей,
прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
● формування навичок самоврядування, соціальної активності і
соціальної відповідальності в процесі практичної громадської
діяльності;
● об’єднання студентів коледжу для добрих, корисних, цікавих справ,
розвитку їх творчих здібностей;
● сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню студентів
ХКТК НТУ «ХПІ».
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Розділ ІІ
Студентське самоврядування у навчальному закладі
Стаття 9
Органи студентського самоврядування використовують різноманітні форми
роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу студентів,
батьків та педагогів. Голова ОСС безпосередньо взаємодіє з адміністрацією,
батьківським комітетом коледжу.
Стаття 10
Діяльність ОСС ґрунтується на засадах:
● самостійності студентського самоврядування у межах своїх
повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності
коледжу;
● відповідальність органів студентського самоврядування перед
студентами, педагогами та батьками;
● наділення лідерів студентського самоврядування повноваженнями та
обов'язками, які затверджуються студентською конференцією;
● різноманітності форм організації студентського самоврядування.
Стаття 11
ОСС має двоступеневу структуру – самоврядування студентів та
самоврядування в групах (старости), дві частини якої тісно пов'язані між
собою та працюють за спільно узгодженими програмами та планами.
Стаття 12
Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є конференція
студентів, яка скликається не менше, як один раз на рік.
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Стаття 13
Конференція студентів складається з однакової кількості представників від
усіх навчальних груп.
Стаття 14
Конференція студентів є правомірною при наявності не менше 75% загальної
кількості представників усіх навчальних груп. Рішення приймаються
простою більшістю голосів присутніх.
Стаття 15
Конференція студентів має такі повноваження:
● затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі
документи і рішення;
● приймає рішення, що стосуються діяльності ОСС і є обов'язковими для
виконання;
● приймає рішення, які спрямовані на покращення навчально –
виховного процесу в коледжі, і носять рекомендаційний характер;
● приймає рішення щодо продовження діяльності поточного складу
ОСС.
Стаття 16
На період між конференціями студентів керівництво студентським
самоврядуванням коледжу здійснюється президентом ОСС.
Стаття 17
Шляхи активізації роботи студентського самоврядування:
● проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню
тенденцій розвитку самоврядування;
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● творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;
● використання інтерактивних форм роботи;
● введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

Розділ III
Права студентів ХКТК НТУ «ХПІ» щодо розвитку студентського
самоврядування
Стаття 18
Студенти коледжу мають право на розвиток студентського самоврядування в
коледжі відповідно до чинних законів України.
Стаття 19
Участь студентів в ОСС гарантується правом:
● обирати й бути обраними у виборні органи та на посади органів
студентського самоврядування;
● отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність
органів студентського самоврядування від виборних осіб;
● рівних прав та можливостей у роботі органів студентського
самоврядування.
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Розділ IV
Структура студентського самоврядування ХКТК НТУ «ХПІ»
Стаття 20
Студентське самоврядування складається з:
● президента (голови) ОСС;
● заступників президента;
● секретаря ОСС;
● відділів ОСС;
● студентського колективу ОСС;
● самоврядування груп (старости).
Стаття 21
Президент ОСС може мати декілька заступників, кожен з яких має свої права
та обов’язки.
Стаття 22
Президент та його заступники – законодавчий орган студентського
самоврядування, робота якого спрямована на розвиток студентської
ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності із задоволенням своїх
потреб та інтересів.
Стаття 23
Відділи ОСС та студентський колектив ОСС – виконавчий орган
студентського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток
студентської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності із
задоволенням своїх потреб та інтересів.
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Стаття 24
Відділи ОСС та студентський колектив ОСС підпорядковуються президенту
ОСС та його заступникам.
Стаття 25
Склад студентського колективу ОСС обирається шляхом проведення
анкетування студентів та обрання з них найкращих претендентів.
Стаття 26
До складу ОСС входять студенти з середнім балом не нижче 6 балів - I курси,
3 балів- II-IV курси.
Стаття 27
Члени ОСС можуть мати посвідчення ОСС, яке завірено підписами керівника
навчального закладу та президента ОСС.
Стаття 28
Засідання ОСС проводяться не рідше одного разу щомісяця. При виникненні
проблем, які потребують негайного вирішення, члени ОСС збираються на
позачергове засідання.
Стаття 29
Повноваження всіх членів ОСС припиняються з моменту завершення
наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу ОСС.
Стаття 30
Повноваження членів ОСС можуть бути припинені у разі:
● складання повноважень за особистою заявою;
● переходу до іншого навчального закладу;

8

● відкликання колективом групи свого представника зі складу ОСС;
● у разі рішення керівництва ОСС за поведінку, яка шкодить іміджу
коледжу, та в разі невиконання своїх службових обов'язків та доручень.

Розділ V
Права та обов'язки президента ОСС
Стаття 31
Президент ОСС, який є представником усіх студентів у взаємовідносинах з
іншими структурами коледжу та його адміністрацією, діє як офіційний
представник на заходах, у яких представлений коледж.
Стаття 32
Президент обирається з числа студентів навчального закладу на основі
загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні
строком на один рік згідно з положенням про коледж та чинним
законодавством України.
Стаття 33
Президент здійснює загальну координацію діяльності всієї команди ОСС.
Стаття 34
Президент зобов'язаний:
● слідкувати за виконанням Статуту та законів коледжу;
● планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу своїх
заступників та студентського колективу ОСС;
● чесно і добросовісно захищати та відстоювати інтереси членів свого
колективу;
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● виконувати свою передвиборчу програму;
● керуючись відповідними законами та затвердженими рішеннями
загальних зборів колективу, а також загальнолюдськими принципами,
приймати конкретні та виважені рішення;
● вести засідання й підписувати їх протоколи;
● сприяти всій команді ОСС у вирішенні проблемних питань, надавати
необхідну інформацію для їх діяльності;
● звітувати про роботу студентського самоврядування перед своїми
виборцями на загальних зборах;
● вирішувати інші питання, доручені керівним складом та іншими
членами органу самоврядування;
● бути посередником між батьківським і педагогічним колективом та
колективом студентів;
● гідно представляти студентський колектив в інших навчальних
закладах та громадських організаціях.
Стаття 35
Президент має право:
● відвідувати збори педагогічного колективу;
● планувати разом з адміністрацією виховну роботу студентів;
● висловлювати відверто свої думки й судження з усіх питань життя та
діяльності колективу коледжу;
● вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально – виховного
процесу;
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● створювати та ліквідувати відповідним наказом відділи, обирати їхніх
керівників;
● скликати чергові та позачергові засідання ОСС;
● розміщувати свої звернення до студентів у засобах масової інформації.

Розділ VІ
Розподіл повноважень та доручень в органах студентського
самоврядування
Стаття 36
Заступник президента тісно співпрацює з президентом. Головним його
обов'язком є організація роботи студентського колективу ОСС згідно з
наданим йому завданням.
Стаття 37
Заступник президента:
● за відсутності президента виконує його обов’язки;
● відповідає за реалізацію всіх затверджених загальними зборами
програм та проектів, своєчасне виконання плану роботи органу
самоврядування;
● разом із координатором організовує навчання активу;
● проводить засідання активу;
● розподіляє доручення між членами студентського колективу ОСС,
надає як практичну, так і консультативну допомогу з питань виконання
даних доручень;
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● відповідає за систематичне висвітлення життя й діяльності колективу
як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі.
Стаття 38
Заступник президента має право:
● за умови відсутності президента представляти студентське
самоврядування в державних та недержавних структурах, органах
місцевого самоврядування, під час співпраці з посадовими особами
різних рівнів, а також із студентами та іншими громадянами;
● входити до складу ради навчального закладу;
● брати участь у засіданнях педагогічної та батьківської ради.
Стаття 39
Секретар – це одна з найважливіших посад у роботі студентського
самоврядування. Від його вміння правильно і чітко вести документацію,
швидко реагувати на вхідну інформацію і передавати її великою мірою
залежить успіх усього колективу.
Стаття 40
Секретар:
● веде протоколи засідань;
● готує необхідні матеріали та проекти документів для розгляду на
нараді чи засіданні;
● реєструє й систематизує всю вхідну і вихідну інформацію та
документацію ОСС;
● інформує членів активу про засідання та наради;
● веде банк необхідної для діяльності органу самоврядування інформації.

12

Стаття 41
Якщо в ОСС відсутній секретар, його обов’язки може виконувати президент
ОСС або призначений президентом ОСС студент зі складу студентського
самоврядування.
Стаття 42
Кожен член студентського колективу ОСС:
● виконує надані йому доручення;
● реалізує проекти, які були запропоновані іншими членами ОСС;
● вносить пропозиції щодо покращення життя студентів у коледжі;
● знаходить координатора чи консультанта свого проекту, домовляється
з ним про форми та обсяги допомоги.
Стаття 43
ОСС може мати відділи, які створюються відповідним наказом президента
ОСС та необхідні для регулювання обов'язків членів ОСС.
Стаття 44
Кожен відділ ОСС повинен мати керівника, який обирає до свого відділу
людей зі складу студентського колективу ОСС. Керівник відділу ОСС
обирається президентом ОСС.
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Розділ VІІ
Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією
коледжу, педагогічним колективом, іншими об'єднаннями та
організаціями
Стаття 45
Взаємовідносини між ОСС та адміністрацією, педагогічною радою, іншими
об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів
взаємоповаги, толерантності та співпраці.
Стаття 46
Директор коледжу призначає з числа своїх заступників, педагогів
координаторами, які мають право дорадчого голосу, і допомагають
студентам у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів
студентського самоврядування.
Стаття 47
ОСС сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій,
рухів, тісно співпрацює з товариствами й клубами за інтересами, що діють у
коледжі та за його межами.

Розділ VІІI
Самоврядування груп (старости)
Стаття 48
Для організації діяльності студентів груп, захисту їх інтересів створюються
органи студентського самоврядування групи, старости.
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Стаття 49
Вищим органом самоврядування груп є збори (засідання) старост груп, які
проводяться 1-2 рази на місяць або за необхідністю.
Стаття 50
На зборах розглядаються питання, що стосуються життя й діяльності
студентів груп, затверджується керівний склад, програми та плани
діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.
Стаття 51
На збори органу студентського самоврядування групи можуть бути
запрошені представники адміністрації, педагоги, батьки, представники ОСС.
Стаття 52
Зборами органу самоврядування груп можуть вноситися пропозиції, які
повинні бути розглянуті на засіданні ОСС.
Стаття 53
Головою зборів органу студентського самоврядування групи є його голова, а
в разі відсутності - заступник.
Стаття 54
Під час проведення зборів старост груп за необхідністю може створюватися
протокол, у якому прописуються питання, які були розглянуті на зборах. За
рішенням президента ОСС або головою зборів протокол зборів може не
створюватися. Протокол підписується головою та секретарем зборів.
Стаття 55
В органах студентського самоврядування групи студенти організовують
свою громадську роботу за інтересами та бажаннями, але у відповідності з
напрямами роботи ОСС, розподіляють доручення.
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Розділ ІХ
Прикінцеві положення
Стаття 56
Статут ОСС набуває чинності з дня його затвердження студентською
конференцією коледжу.
Стаття 57
Припинення діяльності ОСС здійснюється шляхом її ліквідації чи
реорганізації за рішенням студентської конференції коледжу не менше як 2/3
обраних представників груп або у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
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