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1. Загальні засади 

 

1.1. Дане положення про органи студентського самоврядування 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (далі – Положення) визначає порядок створення і 

функціонування органів студентського самоврядування у вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (далі – Університет). 

1.2. Студенти і аспіранти Університету мають гарантоване державою 

право самостійно або через своїх представників брати участь у органах 

студентського самоврядування (далі – самоврядування) Університету, у 

обговорені та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного 

процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, тощо. 

1.3. Самоврядування Університету вирішує питання, що віднесені до 

його компетенції, сприяє гармонійному розвитку особистості студента 

(аспіранта), формуванню професійних якостей, моралі та громадянської 

позиції. 

1.4. Керівним органом самоврядування Університету є Рада студентів, 

аспірантів і докторантів Університету. 

1.5. У своїй діяльності самоврядування Університету керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту» (у редакції закону 

№ 2856-VI (2856-17) від 23 грудня 2010 року), «Про вищу освіту» (у редакції 

закону № 4496-VI (4496-17) від 13 березня 2012 року), Указом Президента 

України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні» (від 4 липня 2005 року), Наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про 

студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України» (№ 1010 

від 15 листопада 2007 року), іншим законодавством України, нормативно-

правовими актами Правління Укоопспілки, Статутом Університету і цим 

Положенням. 

1.6. Самоврядування Університету співпрацює з ректоратом 

Університету, вченою радою Університету, вченими радами факультетів, 

профспілковим комітетом та деканатами Університету. 

1.7. У роботі самоврядування Університету беруть участь студенти і 

аспіранти, які навчаються в Університеті на денній формі навчання. 

1.8. Самоврядування Університету є громадським, не політичним 

органом самоврядування який не організовує і не бере участь у проведенні 

політичних та релігійних акцій в Університеті та за його межами. 

1.9. Керівництво Університету створює необхідні умови для 

забезпечення діяльності самоврядування Університету. 

1.10. У своїй діяльності самоврядування Університету керується 

такими принципами: 

1) незалежності; 
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2) рівноправності усіх його членів; 

3) добровільності участі студентів і аспірантів Університету у всіх 

видах діяльності самоврядування Університету; 

4) законності; 

5) демократизму та гласності; 

6) рівноправності усіх його членів; 

7) колегіальності; 

8) вільного доступу студентів і аспірантів Університету до інформації 

про діяльність самоврядування Університету. 

1.11. Самоврядування Університету виражає інтереси всіх осіб, які 

навчаються в Університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

 

2. Мета діяльності та завдання самоврядування Університету 

 

2.1. Метою діяльності самоврядування Університету є: 

1) створення умов для самореалізації студентів і аспірантів 

Університету в інтересах особистості, суспільства і держави; 

2) підвищення рівня відповідальності та самоорганізації студентів і 

аспірантів Університету; 

3) активна участь студентів і аспірантів Університету у заходах, 

спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців для національної 

економіки України; 

4) забезпечення студентів і аспірантів Університету житлом; 

5) вирішення питань стипендіального забезпечення, заохочення, 

преміювання студентів і аспірантів Університету; 

6) залучення студентів і аспірантів Університету до пошукової та 

науково-дослідницької роботи; 

7) працевлаштування випускників Університету; 

8) формування у студентів і аспірантів Університету навичок та 

якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, 

організаторських та лідерських рис, креативних підходів до вирішення 

завдань та вмінь працювати у команді, дослухатися до думки інших та 

знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами 

Університету тощо. 

2.2. Основними завданнями самоврядування Університету є: 

1) захист прав та інтересів студентів і аспірантів Університету, 

узгодження їх з правами та інтересами керівництва Університету, 

працівників Університету та суспільства в цілому; 

2) забезпечення участі студентів і аспірантів Університету в управлінні 

Університетом, представництво студентів і аспірантів Університету у 

колегіальних робочих та дорадчих органах Університету, їхніх структурних 
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підрозділах, включаючи стипендіальні комісії дотримуючись принципу 

субординації; 

3) вироблення позиції студентів і аспірантів щодо різних аспектів 

функціонування Університету, забезпечення ефективного «зворотного 

зв’язку», інформування керівництва, відповідних служб та посадових осіб 

стосовно прийнятих студентами і аспірантами Університету рішень, 

сформованої думки студентського загалу; 

4) забезпечення участі студентів і аспірантів Університету у реалізації 

державної молодіжної політики; 

5) створення і реалізація партнерських умов співпраці між 

професорсько-викладацьким складом та студентами і аспірантами 

Університету; 

6) надання вільного доступу до інформаційних баз, правової, 

психологічної, матеріальної, юридичної та іншої допомоги студентам і 

аспірантам Університету (спільно з відповідними службами Університету); 

7) забезпечення участі студентів і аспірантів Університету у вирішенні 

питань міжнародного обміну студентами; 

8) контроль за дотриманням студентами і аспірантами Університету 

правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх 

порушення; 

9) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів і 

аспірантів Університету; 

10) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, 

товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 

11) сприяння працевлаштуванню випускників Університету; 

12) здійснення іншої діяльності, що відповідає меті та завданням 

самоврядування Університету і не суперечить чинному законодавству 

України, Статуту Університету і цьому Положенню. 

 

3. Організаційна структура самоврядування Університету 

 

3.1. Самоврядування Університету здійснюється на рівні академічної 

групи, факультету, гуртожитку, університету. На всіх рівнях самоврядування 

Університету є виборним. 

3.2. При самоврядуванні Університету, а саме студентській раді 

відповідного факультету та Раді студентів і аспірантів Університету, 

створюються виконавчі органи самоврядування Університету – комітети, за 

напрямками роботи, а саме: 

1) навчально-виховний комітет; 

2) науково-дослідницький комітет (Наукове товариство студентів і 

аспірантів Університету); 

3) комітет культури та дозвілля; 

4) інформаційний комітет; 
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5) комітет зовнішніх зв’язків; 

6) комітет з питань соціального захисту (Центр волонтерської допомоги 

«Стежина добра»). 

3.3.Самоврядування на рівні академічній групи здійснюється активом 

групи, який обирається на загальних зборах. Актив академічної групи 

відповідає за діяльність студентів академічної групи у розрізі 

вищезазначених напрямків діяльності у п.3.2. 

 

4. Права та обов’язки самоврядування Університету 

 

4.1. Самоврядування Університету має право: 

1) приймати акти, що регламентують його діяльність; 

2) проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

3) розробляти та подавати для затвердження Вченій раді Університету 

пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з 

діяльністю самоврядування Університету, з передбаченими не менше 30 

відсотків коштів на заходи з підтримки наукової діяльності студентів і 

аспірантів Університету; 

4) погоджувати з керівництвом Університету пропозиції щодо 

призначення проректора, відповідального за роботу зі студентами, 

відрахування, поновлення, переведення студентів, які навчаються в 

Університеті, а також поселення та виселення студентів і аспірантів 

Університету з відповідного гуртожитку; 

5) сприяти створенню позитивного соціально-психологічного 

мікроклімату в академічних колективах, атмосфери довіри студентів і 

аспірантів Університету до викладачів і керівництва Університету, належних 

матеріально-технічних умов для навчання та дозвілля студентів і аспірантів 

Університету; 

6) звертатись до керівництва Університету та його структурних 

підрозділів з пропозиціями щодо вдосконалення та реформування 

навчального процесу, освітньої галузі, проблем самоврядування 

Університету та інших напрямків роботи Університету; 

7) отримувати від керівництва Університету, інших посадових осіб 

Університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для 

виконання завдань самоврядування Університету; 

8) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва 

Університету, інших посадових осіб Університету стосовно питань, що 

належать до кола повноважень цих структурних підрозділів Університету; 

9) порушувати питання перед керівництвом Університету, іншими 

посадовими особами Університету щодо дій посадових осіб у випадку 

утисків чи порушень прав студентів і аспірантів Університету; 
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10) брати участь у роботі ректорату Університету, вченої ради 

Університету, вчених рад факультетів Університету; 

11) вносити на розгляд ректорату Університету пропозиції щодо 

нагородження та стипендіального забезпечення (відзначення) студентів і 

аспірантів Університету. 

4.2. Органи самоврядування Університету зобов’язані: 

1) провадити власну діяльність у межах чинного законодавства, 

виконувати вимоги Конституції України, Закону України «Про освіту» (у 

редакції закону № 2856-VI (2856-17) від 23 грудня 2010 року), «Про вищу 

освіту» (у редакції закону № 4496-VI (4496-17) від 13 березня 2012 року), 

Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні» (від 4 липня 2005 року), 

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного 

положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах 

України» (№ 1010 від 15 листопада 2007 року), нормативно-правових актів 

Правління Укоопспілки, Статуту Університету, Правил внутрішнього 

розпорядку Університету і цього Положення; 

2) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів і аспірантів 

Університету, сприяти виконанню студентами і аспірантами Університету 

своїх обов’язків; 

3) порушувати проблеми студентів і аспірантів Університету перед 

керівництвом та іншими посадовими особами Університету; 

4) не менше ніж раз на рік звітувати перед студентами і аспірантами 

Університету про свою діяльність; 

5) координувати свою діяльність з керівництвом Університету, 

співпрацювати з ним на засадах партнерства та конструктивності; 

6) співпрацювати з іншими студентськими самоврядними 

організаціями українських та іноземних вищих навчальних закладів, за 

виключенням політичних та релігійних; 

7) сприяти розвитку та вдосконаленню самоврядування в Університеті. 

4.3. Вибори до органів студентського самоврядування на рівні 

факультету призначаються не пізніше 20 квітня кожного року. 

Вибори до органів студентського самоврядування на рівні 

Університету призначаються не пізніше 20 грудня кожного року. 

На всіх рівнях самоврядування Університету вибори здійснюються 

шляхом таємного голосування. 

Процедура голосування, макет мандатів делегатів звітно-виборних 

конференцій, макет бюлетенів для голосування, визначається на засіданні 

Ради студентів і аспірантів Університету не пізніше ніж за 14 днів до дати 

проведення виборів. 
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5. Права та обов’язки керівництва Університету щодо взаємодії із 

самоврядуванням Університету 

 

5.1. Керівництво, інші посадові особи Університету мають право: 

1) подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та 

заохочення студентів і аспірантів Університету, які активно працюють у 

самоврядуванні Університету або беруть активну участь у заходах, які 

проводить самоврядування Університету; 

2) отримувати інформацію про діяльність самоврядування 

Університету (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про 

поточну діяльність); 

3) скликати позачергове засідання загальної конференції студентів і 

аспірантів Університету у випадках недотримання самоврядуванням 

Університету норм Статуту Університету та цього Положення; 

4) через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у 

заходах, що проводить самоврядування Університету. 

5.2. Керівництво, інші посадові особи Університету зобов’язані: 

1) щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій 

щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю 

самоврядування Університету, всебічно допомагати у їхній реалізації. При 

цьому кошторисом повинно передбачатись фінансування заходів органів 

самоврядування Університету не менше 0,5 відсотка коштів спеціального 

фонду Університету; 

2) забезпечувати внесення вмотивованих змін до кошторису на 

засіданні Вченої ради Університету; 

3) надавати консультаційну фахову підтримку самоврядуванню 

Університету щодо складання пропозицій зі змісту та фінансування річних 

заходів, пов’язаних з діяльністю самоврядування Університету; 

4) створити умови, необхідні для ефективної роботи самоврядування 

Університету; 

5) вчасно та у повному обсязі інформувати самоврядування 

Університету про рішення, що стосуються безпосередньо студентів і 

аспірантів Університету; 

6) погоджувати з представницьким органом самоврядування 

Університету рішення щодо: 

а) призначення проректора відповідального за роботу зі студентами; 

б) відрахування студентів і аспірантів Університету; 

в) поновлення на навчання осіб, які навчались в Університеті; 

г) переведення на навчання за цільовим замовленням студентів і 

аспірантів Університету, які навчались згідно з контрактами укладеними з 

фізичними та юридичними особами; 

д) поселення та виселення з відповідних гуртожитків студентів і 

аспірантів Університету. 
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7) надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та 

інші види нематеріальної підтримки для розвитку самоврядування 

Університету. 

5.3. У штатному розписі Університету може бути передбачено до 

0,5 ставки посадового окладу працівника для оплати роботи голови Ради 

студентів і аспірантів Університету. Зазначена посада розпорядчим 

документом Університету підпорядковується безпосередньо ректорові або 

проректорові з науково-педагогічної роботи. 

5.4. З особою, обраною головою Ради студентів і аспірантів 

Університету, укладається контракт (трудова угода) на термін перебування 

на виборній посаді, але не більше, ніж на один календарний рік, і не більше, 

ніж до закінчення строку навчання особи, яка обійматиме зазначену посаду. 
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6. Погодження змісту документу 

 

№ 

п/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Рогоза Микола 

Єгорович 

  

2. Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Марченко Оксана 

Юріївна 

  

3. Декан факультету 

економіки та 

менеджменту 

Костишина Тетяна 

Адамівна 

  

4. Декан факультету 

фінансів і обліку 

Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

5. Декан факультету 

товарознавства, 

торгівлі та маркетингу 

Тягунова Наталія 

Михайлівна 

  

6. Декан факультету 

харчових технологій, 

готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу 

Карпенко Віктор 

Дмитрович 

  

7. Директор центру 

ліцензування та 

акредитації 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

8. Директор науково-

навчального центру 

Іванов Юрій 

Васильович 

  

9. Начальник науково-

педагогічного центру 

управління якістю 

діяльності 

Огуй Наталія Іванівна   

10. Голова Ради студентів, 

аспірантів і докторантів 

ПУЕТ 

Заворотній Святослав 

Ігорович 

  

11. Юрисконсульт Водяник Олександр 

Васильович 

  

 


