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1. Загальні положення: 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення:  

Студентське самоврядування (далі ОСС) - це право або реальна здатність 

академічної громади, яке гарантується державою, самостійно або через 

представницькі органи вирішувати питання, відносно до компетенції 

студентського самоврядування.  

Органи студентського самоврядування (далі ОС) - виборний орган 

студентського самоврядування закладу вищої освіти (ЗВО), який складається з 

делегатів і у відповідності до положення наділяється правом представляти 

інтереси студентів академії і приймати рішення від їх імені, є консультативно-

дорадчим органом при Вченій раді академії.  

Делегат ОСС – студент денної форми навчання, обраний у ході виборів до 

ОСС та уповноважений представляти інтереси студентів академії.  

Конференція ОСС -  вищий орган студентського самоврядування, який 

приймає положення про студентське самоврядування, затверджує склад 

студентської ради академії, вирішує інші важливі питання щодо студентів та 

студентського самоврядування академії.  

Делегат конференції – староста академічної групи, обраний загальним 

голосуванням студентів групи, підтвердженням чого є витяг з проколу засідання 

групи.  

Стаття 2. СС здійснюється на рівні інституту, курсу, академічної групи, 

гуртожитку.  

Стаття 3. Студенти, які навчаються в академії на денній формі навчання 

мають рівні права на участь у СС.  

Стаття 4. СС здійснюється на принципах законності, гласності, 

колегіальності верховенства права.  

Стаття 5. ОСС не дублюють діяльність  студентської профспілкової 

організації.  

Стаття 6. ОСС користуються всебічною підтримкою адміністрації академії 

(матеріальною, технічною, інформаційною).  



Стаття 7. ОСС у своїй діяльності керуються Конституцією та Законами 

України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, внутрішніми 

нормативно-правовими актами академії, а також цим Положенням.  

Стаття 8. ОСС не залежать від релігійний об’єднань, політичних партій, 

рухів, громадських організацій та інших об’єднань.  

2. Функції, завдання та напрями діяльності студентського 

самоврядування: 

2.1.Забезпечення захисту прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню 

їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо. 

2.2.Сприяння формуванню у студентів патріотизму ,поваги до України та 

академії, а також почуттів національної свідомості, гідності.  

2.3.Сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента 

шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності, науково-

дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо.  

2.4. Участь в організації дозвілля та відпочинку студентів.  

2.5.Організація співробітництва зі студентськими організаціями інших 

начальних закладів, представляє інститут у місцевих, регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях.  

2.6. Пропаганда здорового способу життя.  

3. Органи студентського самоврядування інституту: 

3.1. Студентська рада інституту (Рада) - ОСС. 

3.2. Рада представляє інтереси студентів і здійснює координацію всіх ОСС 

інституту.  

3.3. Рада представляє інститут у державних, міжнародних студентських та 

молодіжних організаціях, взаємодія з органами студентського самоврядування 

ВНЗ інших країн, займається організацією міжнародних освітніх, наукових, 

культурних та спортивних студентських обмінів.  

3.4. Рада бере участь у реалізації державної молодіжної політики.  

3.5. Рада бере участь у роботі приймальної, стипендіальної комісій з 

розподілу стипендіального фонду інституту.  

3.6. Рада пропонує кандидатури до складу вченої ради інституту та ради 

трудового колективу інституту у кількості не менше 10% від персонального 

складу рад.  

3.7. Рада для виконання завдань має право: одержувати в установленому 

порядку від адміністрації інституту необхідну інформацію, утворювати комісії, 

у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в 

установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій, учених, 

фахівців, представників об’єднань громадян; проводити конференції, семінари, 



форуми, «круглі столи», громадські слухання, збори, наради з питань, що 

належать до компетенції Ради.  

3.8. До складу Ради входять по одному студенту, делегованих 

конференцією СС групи, обраних ними на 1 рік, які на період делегування носять 

звання депутатів Студентської ради інституту (далі – депутат Ради); 

 3.9. Депутат ради має право:  

- Висувати, обирати і бути обраним в будь-які органи Ради;  

- Обговорювати на сесіях Ради питання роботи, вносити пропозиції, 

відкрито висловлювати  свою думку і відстоювати її;  

- Першочергового прийому до будь-якого працівника академії для 

вирішення питань, які стосуються студентів.  

3.10. Депутат Ради:  

- Виконує рішення керівних органів Ради; 

- Бере участь у виконанні завдань, визначених цим положенням;  

- Дотримується у своїй діяльності вимог цього положення;  

- Сприяє позитивному формуванню авторитету Ради;  

- Виконує доручення, що не суперечать законодавству України та цьому 

положенню. 

 3.11. Організаційна структура Ради:  

- Основною формою роботи Ради є сесія, яка скликається головою Ради або 

на вимогу 1/3 від складу Ради в міру потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць 

у конкретно визначений день;  

- Сесія вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше як 

половина депутатів;  

- Рішення Ради є правомочним, якщо воно приймається відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, за 

винятком окремих рішень, передбачених цим Положенням.  

- Рішення Ради несуть рекомендаційних характер.  

3.12. Очолює Раду голова, керівник студентського деканату, який 

обирається терміном на 1 рік рішенням Конференції студентського 

самоврядування інституту або за окремим рішенням Конференції ОСС прямим 

голосуванням усіх студентів інституту будь-якої середи кожного березня, де 

право голосу має кожен делегат конференції;  

- Заступник та секретар Ради обираються з числа депутатів Ради за 

поданням її голови;  



- Для виконання рішень Рада створює виконавчий комітет, склад якого 

затверджує Рада за поданням її голови, діяльність якого керується регламентом 

Ради;  

- Рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням.  

3.13. Голова Ради:  

- Очолює Раду та виконавчий комітет;  

- Організовує та координує діяльність Ради;  

- Скликає та організовує підготовку сесій Ради; 

- Виступає від імені Ради;  

- Підписує документи Ради; 

- Дає доручення депутатам Ради на здійснення будь-яких дій, 

передбачених чинним законодавством та цим Положенням;  

- Підзвітний сесії Ради та Конференції;  

- Представляє Раду у взаємовідносинах з органами влади, об’єднаннями 

громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової  інформації;  

- Вирішує інші питання, що виникають у ході  роботи Ради;  

Заступник голови Ради:  

- Виконує функції голови Ради у разі його відсутності або за його 

дорученням.  

Секретар Ради:   

- Відповідає за кореспондентську діяльність;  

- Веде протокол сесії Ради, разом з головуючим підписує його;  

- Зберігає документообіг Ради.  

Органи правопорядку:  

- Виступають від імені комісії законності у Раді інституту;  

- Вирішують питання щодо паління у не призначених для цього місцях;  

- Накладає штрафні санкції на правопорушників.  

НА РІВНІ ІНСТИТУТУ:  

3.14. Студентський деканат – ОСС, склад якого затверджується 

Конференцією студентського самоврядування факультету у кількості не менше 

половини від складу Ради.  

3.15.Студентський декан:  

- Очолює студентський деканат;  



- Представляє Раду інституту у взаємовідносинах з органами влади, 

об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової 

інформації та ін.;  

- Вирішує інші питання, що виникають у ході роботи Ради;  

- Засвідчує підписом рішення Ради інституту;  

- Проводить відкриті старостати для інформування старост не рідше 

одного разу на місяць; 

- Обирається терміном на 1 рік рішенням Конференції студентського 

самоврядування інституту або за окремим рішенням Конференції прямим 

голосуванням усіх студентів інституту (або старостами академічних груп) будь-

якої середи березня кожного року;  

- У разі виникнення обставин, які унеможливлюють діяльність 

студентського декана /  або невиконанні ним своїх обов’язків належним чином, 

можуть бути проведені позачергові перевибори за поданням заяви  «Про 

проведення позачергових виборів Студентського декана» Першим заступником 

/ адміністрацією деканату чи 2/3 студентів денної форми навчання інституту; 

- При виникненні позачергових виборів, термін роботи студентського 

декана не змінюється;  

- При відсутності Студентського декана, всі права та обов’язки 

перекладаються на Першого заступника студентського декана до проведення 

щорічних виборів (у березні) конференцією старост;  

- При виникненні форс-мажорних обставин, Студентський декан залишає 

за собою право самостійно приймати рішення без скликання конференції 

старост.  

3.16. Перший заступник Студентського декана:  

- Першого заступника призначає Студентський декан з числа членів Ради 

інституту та переважної більшості при загальному голосування членів ОСС;  

- Перший заступник призначається терміном на 1 рік;  

- У разі відсутності Студентського декана (хвороба, відрядження та ін.) 

виконує всі вищеназвані обов’язки та повноваження, покладені на 

Студентського декана;  

- У разі виникнення обставин, які унеможливлюють діяльність Першого 

заступника, Студентський декан призначає і переобирає Першого заступника;  

- При невиконанні чи недбайливому виконанні своїх обов’язків, Перший 

заступник Студентського декана може бути знятий з посади / або виключений з 

членів Ради за поданням Студентського декана та голосуванні всіх членів ОСС 

інституту.  

3.17. Діяльність студентського самоврядування інституту та факультетів 

базується на діяльності на академічної рівні. 



НА РІВНІ КУРСУ:  

3.18. Студентська Рада курсу ОСС, який складається зі старост 

академічних груп курсу та голови.  

3.19. Староста курсу – керівник студентської Ради курсу, який обирається 

в жовтні зборами студентів курсу терміном на 1 рік.  

3.20. Староста курсу автоматично стає делегатом до ОСС.  

*Староста курсу має право бути і старостою групи у разі бажання його 

самого чи курсу.  

3.21. Діяльність студентського самоврядування курсів базується  на 

діяльності на рівні інституту.  

НА РІВНІ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ:  

3.22. Студентська рада академічної групи утворюється зборами  групи. 

3.23. Староста групи – голова студентського самоврядування групи, який 

обирається зборами групи терміном на один рік, прямим  голосуванням усіх 

студентів групи, протягом жовтня.  

3.24. Діяльність студентського самоврядування груп базується  на 

діяльності на рівні курсів.  

4. Проект «Студентський куратор» 

4.1. Студентським куратором може стати лише студент ЗВО, денної форми 

навчання.  

4.2. Студентський куратор – студент 2 – 4 курсів або ОКР «Спеціаліст», 

«Магістр».  

4.3. Студентський куратор може взяти групу лише 1 курсу денної форми 

навчання.  

4.4. Студентський куратор може вести групу лише з того факультету чи 

інституту на якому й навчається.  

4.5. Студентський куратор повинен мати досвід у Студентському 

самоврядуванні.( не менше пів року)  

4.6. Студентський куратор діє паралельно з куратором, який призначається 

деканатом інституту. 

4.7. Студентський куратор, який хоче стати студентським куратором, 

добровільно подає свою кандидатуру на розгляд Ради інституту.  

4.8. Студентський куратор координує свої дії, плани та проекти щодо групи 

лише зі Студентською Радою інституту. 

4.9. Студентський куратор не має права перешкоджати навчальному 

процесу та знімати з занять  групу, яку він веде.  

4.10. Студентський куратор обирається терміном на один навчальний рік. 



4.11. Студентський куратор має право обрати лише одну групу.  

4.12. Студентський куратор може допомагати в організації концертів, 

змагань тощо.  

4.13. Студентський куратор повинен подавати приклад своїй групі щодо 

навчання, тому середній бал за останній семестр повинен складати не менше 4,0 

балів.  

Обов’язки студентського куратора: 

4.14. На початку навчального семестру студентський куратор подає план 

роботи з першокурсниками до Студентської Ради інституту.  

4.15. Наприкінці семестру – звіт про виконану роботу.  

  

5. Внесення змін та доповнень до Положення 

5.1. Зміни та доповнення до Положення приймаються 2/3 від складу 

делегатів Конференції старост та затверджується за поданням Ради рішення 

вченої ради факультету.  

  

6. Припинення діяльності Ради: 

6.1. Припинення діяльності Ради здійснюється за поданням Ради на 

основі рішення Конференції.  

6.2. Рішення Вченої ради інституту.  

  

Положення вступає у дію з 27 березня 2018 року. 


