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1. Загальні положення 

1.1. Дане положення про студентське самоврядування Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

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

студентського самоврядування у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – університет). 

1.2. Студенти університету мають гарантоване державою право 

самостійно або через своїх представників брати участь у студентському 

самоврядуванні (далі – самоврядування) університету. 

1.3. Самоврядування університету вирішує питання, що віднесені до 

його компетенції, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, 

формуванню професійних якостей, моралі та громадянської позиції. 

1.4. У самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в 

університеті. Кожен студент має право обирати й бути обраним до 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування. 

1.5. Органи самоврядування створюються на добровільних виборних 

засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування 

Університету. 

1.6. У своїй діяльності органи самоврядування керуються 

законодавством України, Статутом університету та цим Положенням. 

1.7. Органи самоврядування університету можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або 

релігійного характеру. 

1.8. Органи самоврядування університету є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 

1.9. Органи студентського самоврядування територіально віддалених 

підрозділів та гуртожитків університету можуть розробляти власні 

положення, з дотриманням вимог і принципів цього Положення. 

 1.10. Керівництво університету створює необхідні умови для 

забезпечення діяльності та розвитку самоврядування університету. 

1.11. Представники самоврядування університету мають право брати 

участь у роботі вченої ради університету, вчених рад факультетів (інституту), 

деканатів. 

1.12. У своїй діяльності самоврядування університету керується такими 

принципами: 

1) незалежності; 

2) рівноправності усіх його членів; 

3) добровільності участі студентів університету у всіх видах діяльності 

самоврядування університету; 

4) законності; 

5) демократизму та гласності; 

6) рівноправності усіх його членів; 
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7) колегіальності; 

8) вільного доступу студентів до інформації про діяльність 

самоврядування університету. 

 

2. Мета діяльності та завдання студентського самоврядування 

університету 

2.1. Метою діяльності самоврядування університету є: 

1) створення умов для самореалізації студентів університету в 

інтересах особистості, суспільства і держави; 

2) підвищення рівня відповідальності та самоорганізації студентів 

університету; 

3) активна участь студентів університету у заходах, спрямованих на 

підвищення якості підготовки фахівців для національної економіки України; 

4) забезпечення студентів університету житлом; 

5) вирішення питань стипендіального забезпечення, заохочення, 

преміювання студентів університету; 

6) залучення студентів університету до пошукової та науково-

дослідницької роботи; 

7) працевлаштування випускників університету; 

8) формування у студентів 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 ректоратом і структурними підрозділами університету тощо. 

2.2. Основними завданнями самоврядування університету є: 

1) захист прав та інтересів студентів університету, узгодження їх з 

правами та інтересами ректорату та працівників університету й суспільства в 

цілому; 

2) забезпечення участі студентів в управлінні університетом, 

представництво студентів у колегіальних робочих та дорадчих органах 

університету, включаючи стипендіальні комісії дотримуючись принципу 

субординації; 

3) вироблення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування 

університету, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування 

керівництва, відповідних служб та посадових осіб стосовно прийнятих 

студентами університету рішень, сформованої думки студентського загалу; 

4) забезпечення участі студентів університету у реалізації державної 

молодіжної політики; 

5) створення і реалізація партнерських умов співпраці між 

професорсько-викладацьким складом та студентами університету; 

6) надання вільного доступу до інформаційних баз, правової, 

психологічної, матеріальної, юридичної та іншої допомоги студентам  
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університету (спільно з відповідними структурними підрозділами 

університету); 

7) забезпечення участі студентів університету у вирішенні питань 

міжнародного обміну студентами; 

8) контроль за дотриманням студентами університету правил 

внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення; 

9) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів 

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 діяльність, що відповідає меті та завданням 

самоврядування університету і не суперечить чинному законодавству 

України, Статуту університету і цьому Положенню. 

 

3. Організаційна структура студентського самоврядування 

університету 

3.1. Студентське самоврядування університету здійснюється на рівні 

академічної групи, інституту, гуртожитку та університету загалом.  

3.2. Структура студентського самоврядування університету складається 

з таких органів: 

• Конференція студентів університету; 

• Студентська рада університету; 

• Конференція студентів інституту; 

• Студентська рада інституту; 

• Студентська рада гуртожитку. 

3.3. Конференція студентів університету є вищим представницьким 

органом самоврядування Університету. 

3.4. Студентська рада університету – це вищий колегіальний 

виконавчий орган студентського самоврядування університету, який очолює 

систему до якої входять студентські ради інституту, та гуртожитку 

Університету. 

3.5. Рішення конференції та студентської ради університету мають 

вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок самоврядування. 

3.6. Конференція студентів інститутe виконує повноваження відповідно 

до цього Положення. 

3.7. Студентська рада інституту функціонує на рівні інституту. 

3.8. Студентські ради гуртожитків функціонують на рівні студентських 

гуртожитків університету. 

3.9. Сумісництво посад у структурних підрозділах самоврядування 

заборонено, окрім членів студентської ради університету. 

3.10. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими 

для виконання усіма студентами університету. 
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4. Конференція студентів університету 

4.1. Конференція студентів університету (далі – Конференція) є вищим 

представницьким органом студентського самоврядування університету. 

4.2. Підготовка та проведення Конференції здійснюється студентською 

радою університету.  

Квота представництва від кожного інституту, визначається 

студентською радою університету пропорційно кількості студентів, що 

навчаються в інституті, але не менше 1 представника від студентської 

академічної групи. 

4.3. Конференція виконує такі функції: 

• ухвалює Положення «Про студентське самоврядування» 

університету, вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому 

цим Положенням; 

• визначає структуру, повноваження та порядок проведення 

прямих таємних виборів до керівних органів студентського самоврядування 

університету; 

• заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів студентського самоврядування університету, дає їм 

відповідну оцінку; 

• обирає та затверджує кількісний та особовий склад Виборчої 

комісії органів студентського самоврядування університету; 

• затверджує символіку студентського самоврядування 

університету; 

• затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

самоврядування університету, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

• затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів  

студентського самоврядування університету, вносить до нього зміни та 

доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

• обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для 

здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування. 

4.4. На Конференції мають право бути присутніми: 

• представники ректорату університету; 

• представники інституту; 

• члени органів студентського самоврядування інститутів,   

університету; 

• представники студентських рад гуртожитків університету; 

• представники органів студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів, громадських організацій, консультативно-

дорадчих органів (за запрошенням). 

4.5. Правом голосу на Конференції володіють: 
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• делегати інститутів; 

• правом дорадчого голосу на Конференції володіють усі інші 

присутні на зборах. 

4.6. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів. 

4.7. Конференція проводиться в присутності щонайменше 50% від осіб, 

що мають право голосу. 

4.8. Конференція скликається не менше ніж один раз на рік. 

4.9. Конференція виконує свою роботу відповідно до затвердженого 

Положення.  

 

5. Студентська рада університету 

5.1. Студентська рада університету є вищим колегіальним виконавчим 

органом самоврядування в університеті. 

5.2. Членами студентської ради університету є студенти університету. 

До складу студентської ради університету входять: голова студентської ради, 

перший заступник голови студентської ради, заступники голови студентської 

ради, секретар студентської ради, керівники напрямів діяльності, інші члени 

студентської ради університету. 

5.3. Студентська рада університету формується шляхом делегування по 

6 представника від студентської ради кожного інституту. Членами 

студентської ради університету за посадами є голови студентських рад 

інституту, голови студентських рад гуртожитків. 

5.4. Рішення про делегування представників та особовий склад членів 

студентської ради приймається на засіданнях студентських рад інститутів. 

5.5. Голова студентської ради університету (далі – голова) обирається 

шляхом таємного голосування в якому мають право брати участь всі 

студенти академічних груп, що навчаються на денній формі навчання. 

5.6. Претендувати на посаду голови можуть  лише ті студенти, які 

мають досвід роботи у самоврядуванні не менше  року, мають середній бал 

успішності не менше 4.0 за чотирьох бальною системою оцінювання, а також 

не мають академічної заборгованості. 

5.7. Вибори голови здійснюється за такою процедурою: 

1) Виборча комісія органів студентського самоврядування університету 

розміщує на офіційному сайті університету оголошення про проведення 

виборів голови та адресу електронної пошти, на яку претенденти на посаду 

голови зможуть надіслати свої заявки, за попередньо встановленим зразком 

(додаток А), автобіографію та програму діяльності.  

2) Подача анкет-заявок (встановленого зразка) розпочинається з 

наступного дня після публікації інформації про початок виборів  голови та 

продовжується протягом п’яти днів до 17:00 останнього дня подачі заявок. 

3) Після подачі заявки, автобіографії та програми діяльності в 

електронному вигляді претендент подає оригінали зазначених документів за 
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власним підписом до Виборчої комісії органів студентського самоврядування 

університету в трьох денний термін. Виборча комісія перевіряє кандидата на 

відповідність вимогам п. 5.6. цього Положення та призначає час і місце  для 

презентації його програми діяльності. 

 4) Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті 

університету розміщується інформація про день, місце та час проведення 

виборів. Виборча комісія опрацьовує надіслані заявки та друкує бюлетені з 

відповідними кандидатами. 

5) Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці  

підписом голови Виборчої комісії та скріплюються печаткою університету. 

6) У день голосування Виборча комісія розпочинає свою роботу в 

навчальному корпусі університету (рекомендовано: хол 2-го поверху, час 

проведення виборів з 9:00 до 16:00). 

7) Протягом встановленого часового періоду студенти денної форми 

навчання університету прийшовши на місце проведення виборів підходить до 

столу, де реєструються. 

8)  На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як 

студента отримують бюлетень (де перелічені кандидати на посаду голови), 

підходить до однієї з вільних кабінок для голосування, здійснюють своє 

волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки. 

9) Студент може обрати одного кандидата, ставлячи навпроти нього 

позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти 

прізвища кандидата. 

10) У разі поставлення позначки навпроти більш ніж одного кандидата, 

або, якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення, 

бюлетень вважатиметься недійсним.  

11) Після закінчення голосування дня проведення виборів голова 

Виборчої комісії оголошує вибори завершеними та разом з членами Виборчої 

комісії розпочинає підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, 

починають підраховувати кількість позначок «+» або іншу, що засвідчує 

волевиявлення, у квадраті навпроти кожного окремого кандидата. 

12) Під час підрахунку голосів секретар веде протокол та можуть бути 

присутні спостерігачі. 

13) У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість 

голосів оголошується другий тур виборів. 

14) Після оголошення головою Виборчої комісії результатів виборів, 

наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті університету. 

5.8.  Після обрання голови студентської ради університету на першому 

засіданні голова призначає своїм наказом першого заступника, заступників, 

секретаря та керівників напрямів діяльності з числа делегованих 

представників до студентської ради університету радами інститутів. 

5.9. Голова студентської ради університету та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більше як два строки. 
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 5.10. Засідання студентської ради університету вважається легітимним, 

якщо на ньому присутня проста більшість членів студентської ради, 

університету.  

5.11. Кожне засідання студентської ради університету фіксується 

протоколом засідання студентської ради університету. 

5.12. Термін повноважень голови студентської ради університету 1 рік. 

5.13. У випадку припинення повноважень голови студентської ради 

Університету його обов’язки виконує заступник, секретар або інший член 

студентської ради Університету до моменту обрання нового голови 

студентської ради. Рішення про призначення виконувача обов’язків ухвалює 

студентська рада Університету на своєму засіданні. 

  5.14. Студентська рада університету має право: 

1) приймати акти, що регламентують її 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 

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 університету з 

відповідного гуртожитку; 

5) сприяти створенню позитивного соціально-психологічного 

мікроклімату в академічних групах, атмосфери довіри студентів університету 

до науково-педагогічних працівників і ректорату університету, належних 

матеріально-технічних умов для навчання та дозвілля студентів  

університету; 

6) звертатись до ректорату університету, кафедр та структурних 

підрозділів з пропозиціями щодо вдосконалення та реформування освітнього 

процесу, освітньої галузі, проблем студентського самоврядування 

університету та інших напрямів роботи університету; 

7) отримувати від ректорату університету, інших посадових осіб 

університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для 

виконання завдань студентського самоврядування університету; 

8) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до ректорату 

університету, інших посадових осіб університету стосовно питань, що 

належать до кола їх повноважень; 

9) порушувати питання перед ректоратом університету, іншими 

посадовими особами університету щодо дій посадових осіб у випадку утисків 

чи порушень прав студентів університету; 
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10) брати участь у роботі ректорату університету, вченої ради 

університету, вчених рад інститутів, Конференції трудового колективу 

університету. 

11) делегувати представників до Всеукраїнських студентських та 

громадських організацій; 

12) встановлювати порядок обрання представників із числа студентів, 

які мають право брати участь у виборах ректора університету, ухвалювати 

відповідне положення та подавати його на затвердження вченій раді 

університету. 

13) вносити на розгляд керівництва університету пропозиції щодо 

нагородження та стипендіального забезпечення (відзначення) студентів 

університету. 

5.15. Студентська рада університету зобов’язана: 

1) провадити власну діяльність у межах чинного законодавства, 

Статуту університету і цього Положення; 

2) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти 

виконанню студентами університету своїх обов’язків; 

3) порушувати проблеми студентів перед ректоратом та іншими 

посадовими особами університету; 

4) не менше ніж раз на рік звітувати перед студентами університету про 

свою діяльність; 

5) координувати свою діяльність з ректоратом університету, 

співпрацювати з ним на засадах партнерства та конструктивності; 

6) співпрацювати з іншими студентськими самоврядними 

організаціями українських та закладів вищої освіти, за виключенням 

політичних та релігійних; 

7) сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в 

університеті. 

5.16. Голова студентської ради університету: 

1) виступає від імені студентів університету, та представляє їхні 

інтереси перед ректоратом університету, органами державної влади та 

місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, самоврядуванням 

інших  закладів освіти тощо; 

2) є членом вченої ради університету; 

3) є членом ректорату; 

4) представляє інтереси студентів університету в інших колегіальних, 

робочих і дорадчих органів та комісіях університету, зокрема у 

стипендіальній комісії; 

5) веде засідання студентської ради університету; 

6) організовує роботу студентської ради університету, координує її 

діяльність; 

7) підписує акти, прийняті студентською радою університету, чим 

засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням; 
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8) забезпечує дотримання календарного плану роботи студентської 

ради університету та порядку денного засідань; 

9) вживає заходів щодо забезпечення присутності членів студентської 

ради університету на засіданнях; 

10) наказом голови студентської ради університету призначає першого 

заступника голови студентської ради університету, заступників голови 

студентської ради університету, секретаря студентської ради, університету та 

керівників напрямів діяльності; 

11) розподіляє посадові обов’язки між першим заступником і 

заступниками голови студентської ради університету, керівниками напрямів 

діяльності, контролює їх виконання ними; 

12) скликає позачергову Конференцію студентів університету; 

13) затверджує план роботи студентської ради університету на 

поточний навчальний рік; 

14) має інші повноваження, в межах своєї компетенції. 

5.17. Підставами для припинення повноважень голови студентської 

ради університету є: 

- добровільного складання повноважень; 

- у разі втрати головою колегіального органу статусу студента 

університету; 

- відсторонення з посади на законній підставі у зв’язку з втратою 

довіри. 

5.18. Перший заступник і заступники голови студентської ради 

університету: 

1) виконують окремі повноваження голови студентської ради 

університету за розподілом обов’язків, які визначає голова студентської ради  

університету; 

2) визначають за дорученням голови студентської ради університету 

відповідальну особу з опрацювання внесених до студентської ради 

Університету проектів рішень відповідно до напрямів роботи; 

3) вживають заходів для організації скоординованої спільної роботи 

відповідальних осіб; 

4) виконують інші повноваження, передбачені цим Положенням, а 

також виконують доручення студентської ради університету, голови 

студентської ради університету. 

5.19. Перший заступник голови студентської ради університету 

виконує обов’язки голови студентської ради університету у разі його 

відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків. Перший 

заступник голови студентської ради університету за розподілом обов’язків 

веде організаційну та іншу роботу за начально-виховним, науково-

дослідницьким та організаційним напрямами. 

5.20. Один із заступників голови студентської ради університету 

виконує обов’язки голови студентської ради університету у разі його 
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відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків, за відсутності 

або неможливості їх виконання першим заступником голови студентської 

ради університету. Заступники голови студентської ради університету за 

розподілом обов’язків ведуть організаційну та іншу роботу за інформаційним 

напрямом, напрямом зовнішніх зв’язків, культури та дозвілля. 

5.21. Секретар студентської ради університету: 

1) веде діловодство студентської ради університету; 

2) підписом засвідчує протоколи засідань студентської ради 

університету; 

3) реєструє вхідні та вихідні документи студентської ради 

університету; 

4) планує роботу голови студентської ради університету, готує зустрічі, 

наради, організовує особисті прийоми голови студентської ради 

університету; 

5) забезпечує оприлюднення актів студентської ради університету; 

6) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях 

студентської ради університету; 

7) відповідає за архів студентської ради університету; 

8) відповідальний за інформаційне забезпечення діяльності 

студентської ради університету; 

9) за дорученням голови студентської ради університету або першого 

заступника та заступників голови студентської ради університету здійснює 

перевірку поточної діяльності студентських рад факультетів (інституту, 

деканату по роботі з іноземними студентами); 

10) відповідає за документообіг. 

5.22. Керівників напрямів діяльності у студентській раді університету 

(далі - керівники напрямів діяльності) призначає та відстороняє з посади 

голова студентської ради університету з числа членів ради. 

5.23. Обов’язковим є закріплення керівників за такими напрямами 

діяльності: 

1) навчально-виховний; 

2) науково-дослідницький; 

3) культури та дозвілля; 

4) PR та зовнішніх зв’язків; 

5)  соціальної роботи та волонтерства. 

5.24.  З метою координації діяльності керівників напрямів діяльності 

голова студентської ради університету закріплює з числа своїх заступників 

відповідальних за діяльність керівників. 

5.25. Строк повноважень керівників напрямів діяльності дорівнює 

строку повноважень студентської ради університету . 

5.26. Керівники напрямів діяльності реалізують такі завдання: 

1) розробляють проекти діяльності та відповідні рішення студентської 

ради університету, готують висновки з цих питань; 
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2) в межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують 

заходи, направлені на задоволення потреб студентів університету; 

3) офіційно представляють напрям діяльності у відносинах з іншими 

органами студентського самоврядування; 

4) видають розпорядження з питань, віднесених до їх компетенцій; 

5) визначають основні напрями роботи; 

6) виступають на засіданнях студентської ради університету з 

доповідями і співдоповідями з питань напряму роботи; 

7) мають право безперешкодного доступу до засідань органів 

студентського самоврядування університету всіх рівнів; 

8) здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам органів 

студентського самоврядування університету; 

9) в межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують 

пропозиції студентів та інших зацікавлених осіб; 

10) здійснюють інші повноваження відповідно до цього Положення. 

5.27. Підставами припинення керівництва напряму діяльності в 

студентській раді є: 

1) добровільне складання повноважень; 

2) відсторонення з посади, на законній підставі, за наказом голови 

студентської ради університету із членів студентської ради університету у 

зв’язку з втратою довіри; 

3) втрата статусу студента університету, крім випадків продовження 

навчання у магістратурі; 

4) відсутність керівника напряму діяльності без поважних причин 

більш, ніж на трьох засіданнях студентської ради університету. 

5.28. Члени студентської ради університету мають право: 

1) брати участь у роботі студентської ради університету, 

використовуючи своє право голосу на засіданні ради; 

2) обирати і бути обраним на керівні посади в студентській раді 

університету; 

3) вийти в установленому порядку з студентської ради університету; 

4) своєчасно одержувати інформацію про діяльність студентської ради 

університету; 

5) пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях 

студентської ради університету; 

6) вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються 

Конференцією та студентською радою університету, а також пропозиції 

щодо порядку голосування; 

7) висловлювати думку щодо діяльності членів студентської ради 

університету; 

8) брати участь у дебатах Конференції і засіданнях студентської ради 

університету, ставити питання доповідачу і головуючому на засіданні; 
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9) брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що 

проводяться за ініціативи чи за участю студентського самоврядування 

університету; 

10) бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації 

університету з правом дорадчого голосу; 

11) оскаржити будь-які дії ректорату університету, посадових осіб 

університету і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують 

його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей 

діяльності студентського самоврядування університету; 

12) користуватися іншими правами і законними інтересами, що не 

суперечать законодавству України і цьому Положенню. 

5.29. Члени студентської ради університету зобов’язані: 

1) дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі 

рішень Конференції, студентської ради університету та кураторів напрямів 

діяльності студентської ради університету; 

2) бути присутніми на всіх засіданнях студентської ради університету, 

а в разі відсутності з поважних причин, попередньо попередити секретаря 

студентської ради та отримати інформацію щодо прийнятих рішень; 

3) брати активну участь в організації та реалізації масових заходів, що 

проводяться відповідно до програми діяльності студентської ради 

університету; 

4) безпосередньо брати участь у діяльності напряму діяльності 

студентської ради університету, до складу якого він входить;у 

5) виконувати доручення голови студентської ради університету вчасно 

та сумлінно; 

6) утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих 

студентів та студентської громади; 

7) вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до 

органів самоврядування університету; 

8) вживати заходів для припинення порушень студентами Статуту 

університету і цього Положення. 

5.30.  Підставами для припинення членства в студентській раді 

університету є: 

1) добровільне складання повноважень; 

2) відсторонення з посади, на законній підставі, за наказом голови 

студентської ради університету у зв’язку з втратою довіри; 

3) втрата статусу студента університету крім випадків продовження 

навчанні в магістратурі; 

4) відсутність члена студентської ради університету без поважних 

причин більш, ніж на трьох засіданнях студентської ради університету. 

5.31. Днем припинення членства в студентській раді університету є 

день винесення наказу голови студентської ради університету про 

виключення такого члена. 
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6. Студентська рада інституту. 

 6.1. Студентська рада інституту (надалі - рада) функціонує на рівні 

інституту.  

6.2. Найвищим колегіальним органом на рівні самоврядування 

інституту є Конференція інституту (надалі - Конференція). 

6.3. Підготовка та проведення Конференції здійснюється відповідною 

радою.  

Квота представництва від кожної академічної групи визначається 

радою  пропорційно кількості студентів, які навчаються в інституті, але не 

менше 1 представника від студентської академічної групи. 

6.4. Конференції виконує такі функції: 

• визначає кількісний склад та обирає членів студентської ради 

інституту; 

• заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів самоврядування інституту, дає їм відповідну оцінку; 

 визначає завдання і плани дій студентської інституту; 

 розглядає інші питання діяльності студентського самоврядування 

інституту; 

• затверджує символіку самоврядування інституту. 

6.5. На Конференції мають право бути присутніми: 

• представники ректорату університету; 

• представники інституту; 

• члени органів студентського самоврядування університету; 

• представники студентських рад гуртожитків університету; 

• представники органів студентського самоврядування інших  

закладів вищої освіти, громадських організацій, консультативно-дорадчих 

органів (за запрошенням). 

6.6. Правом голосу на Конференції володіють: 

• делегати від студентів академічних груп; 

• правом дорадчого голосу на Конференції володіють усі інші 

присутні на зборах. 

6.7. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів. 

6.8. Конференція проводиться в присутності щонайменше 50% від осіб, 

що мають право голосу. 

6.9. Конференція скликається не менше ніж один раз на рік. 

6.10. Конференція виконує свою роботу відповідно до затвердженого 

Положення.  

6.11. Членами студентських рад інституту мають бути студенти 

відповідного інституту. 

6.12. Членами студентської ради інституту є: 

• голова студентської ради інституту; 
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• заступники голови студентської ради інституту; 

• секретар студентської ради інституту; 

• керівники напрямів діяльності при студентській раді інституту; 

• інші члени студентської ради інституту. 

6.13. Вибори членів студентської ради  здійснюється за такою 

процедурою: 

1) Студентська рада інституту визначає кількісний та особовий склад 

Виборчої комісії органів самоврядування інституту. 

2) Виборча комісія органів студентського самоврядування інституту, 

розміщує на офіційному сайті університету оголошення про проведення 

виборів членів відповідної ради та електронну пошту, на яку претенденти 

зможуть надіслати свої заявки, за попередньо встановленим зразком 

(Додаток Б).  

3) Подача анкет-заявок (встановленого зразка) розпочинається з 

наступного дня після публікації інформації про початок виборів членів 

відповідної ради та продовжується протягом п’яти днів до 17:00 останнього 

дня подачі заявок. 

4) Після подачі заявки в електронному вигляді претендент подає 

оригінали зазначених документів за власним підписом до Виборчої комісії 

органів самоврядування відповідного інституту в трьох денний термін.  

5) Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті 

університету розміщується інформація про день, місце та час проведення 

Конференції студентської ради інституту на якій обираються члени 

студентської ради шляхом прямого відкритого голосування простою 

більшістю голосів делегатів конференції. 

6.14. Після обрання членів студентської ради, на першому засіданні 

ради серед її членів обирається голова студентської ради простою більшістю 

голосів, прямим таємним голосуванням. 

6.15. Після обрання голови студентської ради, на першому засіданні 

голова призначає своїм наказом заступників, секретаря та керівників 

напрямів діяльності з числа обраних членів студентської ради. 

6.16. Голова студентської ради та його заступники можуть перебувати 

на посаді не більше як два строки. 

 6.17. Засідання студентської ради вважається легітимним якщо на 

ньому присутня проста більшість членів ради.  

6.18. Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом 

засідання. 

6.19. Студентська рада має такі повноваження: 

1) приймає та розглядає адресовані їй пропозиції, звернення, скарги 

студентів, виносить по них рішення; 

2) визначає основні напрямки діяльності студентської ради; 

3) заслуховує щорічні та поточні звіти голови студентської ради; 
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4) реалізує цілі та завдання студентського самоврядування університету 

та своєму рівні; 

5) інформує студентів з питань наукового, спортивного, культурного та 

громадського життя. 

6.20. Голова студентської ради: 

1) організовує роботу і несе відповідальність за результативність 

діяльності ради; 

2) призначає, звільняє своїх заступників, секретаря, керівників 

напрямків; 

3) представляє інтереси студентської громади; 

4) делегує свої повноваження заступникам; 

5) забезпечує організацію проведення засідань студентської ради; 

6) має право отримувати необхідну інформацію від інституту, кафедр 

та структурних підрозділів університету для здійснення своєї діяльності; 

7) має право представляти студентське самоврядування у складі 

студентcької ради університету; 

8) має інші права та обов’язки, передбачені Положенням «Про 

студентське самоврядування» та чинним законодавством. 

6.21. У випадку дострокового складання своїх повноважень головою 

ради його обов’язки виконує заступник. 

6.22. Відповідно до функціональних повноважень заступники голови 

студентської ради координують та спрямовують роботу напрямів діяльності 

студентського самоврядування. 

6.23. Секретар студентської ради веде протоколи засідань, веде облік 

виконання рішень, відповідає за документообіг. 

6.24. Керівників напрямів діяльності у студентській раді призначає та 

відстороняє з посади голова студентської ради з числа членів студентської 

ради. 

6.25. Обов’язковим є закріплення керівників за такими напрямами 

діяльності: 

1) навчально-виховний; 

2) науково-дослідницький; 

3) культури та дозвілля; 

4) PR та зовнішніх зв’язків; 

5)  соціальної роботи та волонтерства. 

6.26. Керівники напрямів діяльності забезпечують реалізацію завдань 

та цілей студентського самоврядування, за що несуть відповідальність перед 

головою студентської ради. 

6.27. Повноваження керівників напрямів діяльності припиняються у 

разі: 

• добровільного складання повноважень; 

• відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри; 
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• втрати статусу студента університету, крім випадків 

продовження навчання в магістратурі. 

6.28. Члени студентської ради мають право: 

1) брати участь у роботі студентської ради використовуючи своє право 

голосу на її засіданні; 

2) обирати і бути обраним на керівні посади в  студентській раді; 

3) вийти в установленому порядку зі студентської ради; 

4) своєчасно одержувати інформацію про діяльність студентської ради; 

5) пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях 

студентської ради; 

6) вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються 

Конференцією, а також пропозиції щодо порядку голосування; 

7) висловлювати думку щодо діяльності членів студентської ради; 

8) брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що 

проводяться за ініціативи чи за участю самоврядування; 

10) бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації 

університету з правом дорадчого голосу; 

11) оскаржити будь-які дії посадових осіб університету і органів 

студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи 

принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності 

самоврядування; 

12) користуватися іншими правами і законними інтересами, що не 

суперечать законодавству України і цьому Положенню. 

6.29. Студентська рада зобов’язана дотримуватися цього Положення. 

6.30. Повноваження членів студентської ради припиняються у разі: 

1) добровільного складання повноважень; 

2) відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри; 

3) втрати статусу студента університету, крім випадків продовження 

навчання в магістратурі. 

4) відсутність члена студентської ради без поважних причин більш, ніж 

на трьох засіданнях. 

  

7. Права та обов’язки ректорату університету щодо взаємодії із 

студентським самоврядуванням 

7.1. Ректорат, інші посадові особи університету мають право: 

1) подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та 

заохочення студентів 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); 
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3) скликати позачергове засідання Конференції студентів 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; 

7.2. 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 їх реалізації. При цьому 

кошторисом повинно передбачатись фінансування заходів органів 

студентського 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) створювати умови, необхідні для результативної роботи 

самоврядування університету; 

5) вчасно та у повному обсязі інформувати студентського 

самоврядування університету про рішення, що стосуються безпосередньо 

студентів університету; 

6) погоджувати з представницьким органом самоврядування 

університету рішення щодо: 

6.1) призначення проректора відповідального за роботу зі студентами; 

6.2) відрахування студентів університету; 

6.3) поновлення на навчання осіб, які навчались в університеті; 

6.4) поселення та виселення з відповідних гуртожитків студентів 

університету. 

7) надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та 

інші види нематеріальної підтримки для розвитку студентського 

самоврядування університету. 
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Погодження змісту документу 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Дата Підпис 

Перша проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Манжура Олександр 

Васильович 

  

Директорка Навчально-

наукового центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Вергал Ксенія Юріївна   

Голова студентської 

ради  

Акулович Анна 

Євгенівна 

  

Юрисконсульт Водяник Олександр 

Васильович 
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Додаток А 

 

Анкета-заявка  

кандидата на посаду голови студентської ради університету №____ 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові  

2. Число, місяць, рік народження  

3. Місце народження  

4. Місце проживання  

5. Курс, група, інститут  

6. Середній бал за період навчання в 

університеті  
 

7. Наукові досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - »)  
 

8. Творчі досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - »)  
 

9. Спортивні досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - »)  
 

10. інші досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - ») 
 

11. Чи були Ви раніше членом 

студентського самоврядування на 

рівнях: гуртожитку, факультету 

(інституту), університету? Якщо так, 

то зазначте попередню посад, якщо ні, 

то ставиться позначка « - »  

 

12. Номер телефону  

13. Електронна адреса  

14. Чи даєте ви згоду на оприлюднення 

всіх даних, які зазначили у заявці? 

 

 

Всі поля є обов’язковими для заповнення. 
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Додаток Б 

 

Анкета-заявка  

кандидата на посаду члена студентської ради факультету / інституту, 

деканату по роботі з іноземними студентами №____ 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові  

2. Число, місяць, рік народження  

3. Місце народження  

4. Місце проживання  

5. Курс, група, інституту  

6. Середній бал за період навчання в  

університеті (якщо навчання тільки 

розпочалося, дане поле не 

заповнюється) 

 

7. Наукові досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - » ) 
 

8. Творчі досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - » ) 
 

9. Спортивні досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - » ) 
 

10. Інші досягнення (якщо немає, то 

ставиться позначка « - » ) 
 

11. Чи були Ви раніше членом 

студентського самоврядування на 

рівнях: гуртожитку, факультету 

(інституту), університету? Якщо так, то 

зазначте попередню посад, якщо ні, то 

ставиться позначка « - »  

 

12. Номер телефону  

13. Електронна адреса  

14. Чи даєте ви згоду на оприлюднення всіх 

даних, які зазначили у заявці? 
 

 

Всі поля (крім № 6) є обов’язковими для заповнення. 


