


СТАТТЯ 1. Загальні положення 
 
1.1. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 
також брати участь в управлінні Київським університетом імені Бориса 
Грінченка (Далі – Університет) та його структурними підрозділами (Далі – 
Структурні підрозділи Університету або Інститути, Коледж). 

1.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів 
Університету. Всі студенти є учасниками студентського самоврядування, 
мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 
виборні та інші органи студентського самоврядування. 

1.3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи 
студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 
голосування студентів. 

1.4.  Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення 
освітнього процесу в Університеті. Його діяльність спрямована на 
активізацію студентських ініціатив у молодіжному середовищі, а також 
сприяння гармонійному розвитку особистості та формуванню лідерських 
якостей студентів. 

1.5. Студентське самоврядування виражає інтереси всіх студентів 
Університету, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

1.6. Основна мета діяльності органів студентського самоврядування - 
захист прав та інтересів студентів, а також надання їм можливості 
гармонійного, творчого, інтелектуального та професійного розвитку. 

1.7. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- виборності та звітності органів; 
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
- незалежності. 
1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, статутом Університету та цим положенням. 
1.9. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 

самоврядування, визначається Законом України «Про вищу освіту» та цим 
Положенням. 
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1.10. Рішення органів студентського самоврядування з питань, що 
належать до їх компетенції, є обов’язковими для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу Університету. 

1.11. Орган студентського самоврядування може бути легалізований 
шляхом реєстрації чи повідомлення як громадська організація, з урахуванням 
особливостей, встановлених чинним законодавством. 

 
 
СТАТТЯ 2. Основні завдання та напрями діяльності органів 

студентського самоврядування 
 
2.1. Беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому 

чинним законодавством, статутом навчального закладу та цим положенням. 
2.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування. 

2.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 
оздоровчі та інші заходи. 

2.4. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти. 

2.5. Захищають права та інтереси студентів, які навчаються в 
Університеті. 

2.6. Делегують своїх представників до робочих, консультативно-
дорадчих органів (Конференція трудового колективу Університету, 
інститутів, коледжу, Вчена рада Університету, Вчені ради інститутів, 
методична рада коледжу, Стипендіальна комісія Університету ін.). 

2.7. Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 
2.8. Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 
студентів. 

2.9. Розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на 
балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування. 

2.10. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. 
2.11. Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого 

навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та 
відпочинку студентів. 

2.12. Мають право оголошувати акції протесту. 
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2.13. Сприяють формуванню у студентів університету патріотичних 
почуттів, корпоративної культури, а також почуттів національної свідомості 
та гідності. 

2.14. Здійснюють контроль та координацію діяльності старост 
академічних груп. 

2.15. Здійснюють контроль дотримання студентами дисципліни та 
Правил внутрішнього розпорядку Університета, Правил внутрішнього 
розпорядку в гуртожитках. 

2.16. Організовують співробітництво зі студентськими організаціями 
інших навчальних закладів, представляють університет у місцевих, 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських 
організаціях. 

2.17. Взаємодіють з органами студентського самоврядування 
університетів інших країн, займаються організацією міжнародних освітніх, 
наукових, культурних та спортивних студентських обмінів. 

2.18. Здійснюють пошук баз для проходження навчальної і виробничої 
практики, пошук робочих місць для студентів Університету, а також 
сприяють працевлаштуванню випускників. 

2.19. Беруть участь у розробці документів, що регламентують 
діяльність Університету, інститутів і коледжу; 

2.20. Беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають 
між студентами, студентами та представниками адміністрації або 
викладачами; 

2.21. Беруть участь у вирішенні питань, пов’язаних з накладанням 
дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього 
розпорядку Університету, інститутів і коледжу; 

2.22. Одержують від адміністрації Університету, інститутів і коледжу 
об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, 
здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи; 

2.23. Користуватися майном Університету для реалізації заходів, 
передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування; 

2.24. Виконують інші функції, передбачені чинним законодавством та 
цим положенням. 

2.25. Порядок здійснення органами студентського самоврядування 
повноважень, визначених в пунктах 2.1. – 2.24 цього положення 
затверджується Конференцією студентів Університету. 
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СТАТТЯ 3. За погодженням з органом студентського 
самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення 
про: 

3.1. Відрахування студентів з Університету та їх поновлення на 
навчання; 

3.2. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб; 

3.3. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

3.4. Призначення заступника декана факультету, заступника директора 
інституту, заступника директора коледжу, заступника керівника 
Університету; 

3.5. Поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і 
виселення їх із гуртожитку; 

3.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету, 
інститутів, коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 

3.7. Діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання 
осіб, які навчаються в Університеті. 

3.8. Порядок погодження рішень з питань, визначених в пунктах 3.1. – 
3.7. цього положення затверджується Конференцією студентів Університету. 

 
 
СТАТТЯ 4. Органи студентського самоврядування 
 
4.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Університету, 

інституту, коледжу, курсу, спеціальності, академічної групи. 
4.2. Вищим органом студентського самоврядування Університету є 

Конференція студентів; 
4.3. Вищим органом студентського самоврядування інституту є 

Конференція студентів відповідного інституту; 
4.4. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є 

Конференція студентів коледжу; 
4.5. Виконавчим органом Конференції студентів університету є 

Студентський Парламент, що складається з комітетів; 
4.6. Виконавчим органом Конференції студентів інститутів і коледжу є 

відповідні Ради студентського самоврядування, що складаються з 
департаментів; 
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4.7. Структурні підрозділи Студентського парламенту Університету і 
Рад студентського самоврядування утворюються у відповідності до основних 
завдань та напрямів діяльності студентського самоврядування; 

4.8. Між роботою Конференції студентів Університету, Конференції 
студентів інститутів і коледжу вищим органом студентського 
самоврядування є відповідний виконавчий комітет (Студентський 
Парламент, Рада студентського самоврядування), який приймає рішення з 
усіх питань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції 
студентів; 

4.9. Вирішення питань, що віднесені до виключної компетенції 
Конференції студентів, не може бути делеговано будь-якому іншому органу; 

4.10. Очолює Студентський Парламент Університету Президент; 
4.11. Очолює Раду студентського самоврядування інституту, коледжу 

голова; 
4.12. Очолює самоврядування на рівні курсу, спеціальності, академічної 

групи староста. 
 
 
СТАТТЯ 5. Конференція студентів Університету 
 
5.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція 

студентів Університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші 
питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності 
студентського самоврядування. 

5.2. Конференція студентів Університету: 
5.2.1. Заслуховує звіти та оцінює роботу Президента Студентського 

парламенту. 
5.2.2. Заслуховує передвиборчі програми та затверджує кандидатури 

кандидатів на посаду президента Студентського парламенту, які були 
висунуті на Конференціях студентів інститутів і коледжу. 

5.2.3. Затверджує Положення про студентське самоврядування в 
Університеті, вносить зміни та доповнення до нього. 

5.2.4. Визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського 
самоврядування Університету. 

5.6. Конференцію студентів Університету скликає Студентський 
парламент за власним рішенням, або на вимогу не менше, ніж 10% студентів 
Університету. 

5.7. Конференція студентів Університету проводиться не рідше одного 
разу на навчальний рік, у ІІІ декаду травня. 
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5.8.  Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не 
пізніше, ніж за 7 робочих днів до проведення Конференції. 

5.9. Засідання Конференції є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менше 2/3 зареєстрованих делегатів від загальної кількості. 

5.10. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого таємного 
голосування.  

5.11. Конференція обирає головуючого, президію, секретаріат та 
лічильну комісію Конференції. 

5.12.  Реєстраційна комісія Студентського парламенту здійснює 
реєстрацію делегатів Конференції і видачу мандатів для голосування. 

5.13. Порядок утворення Реєстраційної комісії, її персональний і 
кількісний склад визначається Студентським парламентом Університету. 

5.14. Лічильна комісія Конференції визначає кількість делегатів, що 
проголосували під час голосування. 

5.15.  Результати роботи Реєстраційної та Лічильної комісій фіксуються 
у протоколі комісії, який підписується головою та секретарем відповідної 
комісії і невідкладно подається голові Конференції для фіксації результатів у 
протоколі Конференції. 

5.16. На Конференції можуть бути присутні студенти Університету, 
представники адміністрації, представники громадських організацій, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, представники засобів масової 
інформації, запрошені гості. Всі учасники проходять реєстрацію. 

5.17.  Право голосу мають делегати, обрані в порядку, встановленому 
цим Положенням, та члени Студентського парламенту Університету, 
зареєстровані Реєстраційною комісією у встановленому порядку. 

5.18.  Рішення Конференції студентів Університету з питань, що 
віднесені до її компетенції є обов’язковим для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу. 

СТАТТЯ 6. Студентський парламент Університету 
6.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 

Університету на період між роботою Конференції студентів Університету є 
Студентський парламент. 

6.2. До складу Студентського парламенту Університету входять:  
- Президент Студентського парламенту; 
- Перший Віце-Президент Студентського парламенту; 
- Віце-Президент Студентського парламенту; 
- Секретар Студентського парламенту; 
- Голови Рад студентського самоврядування інститутів і коледжу; 
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- Два представники від кожного з інститутів і коледжу, обрані на 
засіданнях відповідних Конференцій студентів; 

- Радники Президента Студентського парламенту, у разі прийняття 
такого рішення Конференцією студентів Університету. 

6.3. Засідання Студентського парламенту Університету відбуваються не 
рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання при потребі скликає 
Президент Студентського парламенту Університету за власним рішенням, на 
вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентського парламенту, в інших випадках, 
визначених чинним законодавством та цим положенням. 

6.4. Засідання Студентського парламенту Університету є правомочним за 
наявності на ньому не менше 1/2 його членів. 

6.5. Рішення Студентського парламенту Університету приймають шляхом 
прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів. 

6.6. Протокол Студентського парламенту підписує президент та 
секретар Студентського парламенту (або особи, що їх заміняють). 

6.7. Рішення Студентського парламенту підписує президент (або особа, 
що його заміняє). 

6.8. Рішення Студентського парламенту є обов'язковими для виконання 
всіма учасниками освітнього процесу. 

6.9. Студентський парламент Університету: 
6.9.1.Організовує діяльність органів студентського самоврядування та 

координує їх роботу. 
6.9.2.Визначає  позицію  студентського  самоврядування  в Університеті  

з актуальних питань студентського життя. 
6.9.3. Представляє студентське самоврядування в органах управління 

Університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, 
регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних громадських організаціях. 

6.9.4. Приймає рішення в межах своїх повноважень. 
6.9.5. Скликає Конференцію студентів Університету. 
6.9.6. Один раз на півріччя заслуховує звіти голів Рад студентського 

самоврядування інститутів і коледжу. 
6.9.7. Розглядає питання про порушення соціальних та інших 

громадянських прав студентів Університету. 
6.9.8. Розробляє та вносить на розгляд Вченої Ради та адміністрації 

Університету пропозиції по вдосконаленню навчальної, виховної, 
культурологічної роботи, вирішенню соціальних проблем студентів. 

6.9.9. Створює комісії з питань конфліктних ситуацій, учасниками яких є 
студенти. 

6.9.10. Проводить моніторинг актуальних питань студентського життя. 
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6.9.11. Здійснює інформаційну діяльність щодо подій студентського 
життя. 

6.9.12. Вирішує питання про входження до регіональних, Всеукраїнських 
та Міжнародних об'єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди. 

6.9.13. Звітує про свою роботу на Конференції студентів Університету. 
6.9.14. Вирішує інші питання студентського самоврядування, визначені 

чинним законодавством та цим положенням, що не віднесені до виключної 
компетенції інших органів. 

 
 
СТАТТЯ 7. Функціональні обов’язки та права членів Студентського 

парламенту Університету 
 
7.1. Президент Студентського парламенту Університету, його права 

та функціональні обов’язки: 
7.1.1. Президент Студентського парламенту Університету обирається на 

один рік. Реєстрація кандидатів на посаду президента СП здійснюється ЦВК на 
підставі протоколів конференцій Студентів інститутів і коледжу, де була 
затверджена дана кандидатура та особистої заяви кандидата. 

7.1.2. Документи подаються не пізніше 7 робочих днів до дати проведення 
Конференції студентів Університету. 

7.1.3. Рішення про реєстрацію кандидатів проводиться на засіданні ЦВК, 
що оформлюється протоколом.  

7.1.4. Кандидату на посаду президента СП повинно бути не менше 18 
років і він повинен пропрацювати в органах студентського самоврядування 
Університету (інституту, коледжу) не менше 1 року. 

7.1.5. Розпорядження президента Студентського парламенту Університету 
є обов'язковими для всіх членів Студентського парламенту.  

7.1.6. Президент Студентського парламенту має такі функціональні 
обов’язки: 

7.1.6.1.  Виконує рішення Конференції студентів Університету. 
7.1.6.2.  Виконує рішення Студентського парламенту Університету; 
7.1.6.3.  Ініціює для обговорення актуальні та ситуативні проблеми 

студентства. 
7.1.6.4.  Щорічно звітує про результати діяльності Студентського 

парламенту Університету. 
7.1.6.5.  Здійснює організаційне керівництво Студентським парламентом 

Університету. 
7.1.6.6.  Здійснює організаційне керівництво комітетами Студентського 

9 
 



парламенту Університету. 
7.1.6.7.  Розподіляє обов'язки між Першим Віце-Президентом та Віце-

Президентом Студентського парламенту Університету. 
7.1.6.8.  Головує на засіданнях Студентського парламенту Університету; 
7.1.6.9.  Здійснює представницькі функції. 
7.1.6.10. Підписує від імені Студентського парламенту Університету 

всі види угод та інші документи. 
7.1.6.11. Є членом Вченої ради Університету за посадою. 
7.1.6.12. Здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів 

Університету та Студентським парламентом, в межах діючого законодавства. 
7.1.6.13. Може делегувати окремі повноваження будь-кому з членів 

Студентського парламенту Університету. 
7.2.  Секретар Студентського парламенту Університету, його права та 

функціональні обов’язки 
7.2.1. Секретаря Студентського парламенту Університету обирають 

терміном на один рік.  
7.2.2. Секретар Студентського парламенту Університету: 
7.2.2.1.  Веде протоколи засідань СП. 
7.2.2.2.  Готує проекти всіх документів Студентського парламенту 

Університету. 
7.2.2.3.  Організовує роботу секретаріату. 
7.2.2.4.  Здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів 

Університету та Студентським парламентом, в межах діючого законодавства. 
7.3.  Перший Віце-Президент, Віце-Президент Студентського 

парламенту, їх права та функціональні обов’язки 
7.3.1. Перший Віце-Президент та Віце-Президент Студентського 

парламенту Університету обираються терміном на один рік. 
7.3.1. Перший Віце-Президент Студентського парламенту: 
7.3.1.1.  Здійснює повноваження президента СП за його відсутності. 
7.3.1.2.  Здійснює інші повноваження, згідно з розподілом обов’язків; 
7.3.1.3.  Здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів 

Університету та Студентським парламентом, в межах діючого законодавства. 
7.3.2. Віце-Президент Студентського парламенту 
7.3.2.1.  Здійснює повноваження президента СП за відсутності 

Президента і Першого Віце-Президента Студентського парламенту. 
7.3.2.2.  Здійснює інші повноваження, згідно з розподілом обов’язків. 
7.3.2.3.  Здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів 

Університету та Студентським парламентом, в межах діючого законодавства. 
      7.4. Комітети  Студентського парламенту Університету 
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7.4.1. Голів комітетів Студентського парламенту Університету обирають 
терміном на один рік. 

7.4.2. Кількісний і персональний склад комітетів визначається 
Конференцією студентів Університету з урахування напрямів роботи і 
першочергових завдань органів студентського самоврядування. 

7.4.3. Комітети СП працюють за напрямами, визначенимиКонференцією 
студентів. Їх перелік і назви затверджуються СП щорічно, після обрання 
нового складу Студентського парламенту.  

7.4.4. Комітети Студентського парламенту Університету виконують 
завдання відповідно до напрямів їх діяльності за планом, 
затвердженимКонференцією студентів. 

7.4.5. Голови комітетів Студентського парламенту Університету 1 раз на 
півріччя звітують перед Студентським парламентом про виконання плану 
роботи. 

 
 
СТАТТЯ 8. Студентське самоврядування структурних підрозділів 

Університету 
8.1. Конференція студентів  
8.1.1. Вищим органом студентського самоврядування інститутів і 

коледжу є Конференція студентів. На розгляд Конференції виносять 
найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами 
діяльності студентського самоврядування в інститутах і коледжі. Засідання 
Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 загальної кількості 
делегатів. 

8.1.2. Конференція студентів інститутів і коледжу: 
8.1.2.1.  Заслуховує звіти та оцінює роботу голови відповідної Ради 

студентського самоврядування. 
8.1.2.2.  Заслуховує передвиборчі програми та затверджує кандидатури 

кандидатів на посаду голови відповідної Ради студентського самоврядування. 
8.1.2.3.  Затверджує Положення про студентське самоврядування у 

відповідному структурному підрозділі Університеті, вносить Зміни та 
доповнення до нього. 

8.1.2.4.  Визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій 
студентського самоврядування інституту, коледжу. 

8.1.2.5. Висуває кандидатуру на посаду президента Студентського 
парламенту Університету, затверджує передвиборну програму кандидата. 

8.1.4 Кількість делегатів на Конференцію студентів має бути 
пропорційною студентам, що навчаються в академічних групах. Норма 
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представництва визначається Студентським парламентом Університету, про 
що листом інформуються відповідні Студентські ради. 

8.1.5. До складу делегатів Конференції студентів Університету за 
посадами входять члени відповідної Ради студентського самоврядування. 

 8.1.6. Конференцію студентів інститутів, коледжу скликає Рада 
студентського самоврядування  за власним рішенням, або на вимогу не 
менше, ніж 10% студентів цього структурного підрозділу. 

8.1.7. Конференція студентів інститутів, коледжу проводиться не рідше 
одного разу на навчальний рік, не пізніше ніж за 10 днів до проведення 
Конференції студентів Університету. 

8.1.8.  Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не 
пізніше, ніж за 7 робочих днів до проведення Конференції. 

8.1.9. Засідання Конференції є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менше 2/3 зареєстрованих делегатів від загальної кількості. 

8.1.10. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого таємного 
голосування.  

8.1.11. Конференція обирає головуючого, президію, секретаріат та 
лічильну комісію Конференції. 

8.1.12.  Реєстраційна комісія Ради студентського самоврядування 
здійснює реєстрацію делегатів Конференції і видачу мандатів для 
голосування. 

8.1.13. Порядок утворення Реєстраційної комісії, її персональний і 
кількісний склад визначається Студентським парламентом Університету. 

8.1.13. Лічильна комісія Конференції визначає кількість делегатів, що 
проголосували під час голосування. 

8.1.14.  Результати роботи Реєстраційної та Лічильної комісій 
фіксуються у протоколі комісії, який підписується головою та секретарем 
відповідної комісії і невідкладно подається голові Конференції для фіксації 
результатів у протоколі Конференції. 

8.1.15. На Конференції можуть бути присутні студенти Університету, 
представники адміністрації, представники громадських організацій, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, представники засобів масової 
інформації, запрошені гості. Всі учасники проходять реєстрацію. 

8.1.16.  Право голосу мають делегати, обрані у порядку, встановленому 
цим рішенням та члени відповідної Ради студентського самоврядування, 
зареєстровані Реєстраційною комісією у встановленому порядку. 

8.1.17.  Рішення Конференції студентів інституту, коледжу з питань, що 
віднесені до її компетенції є обов’язковим для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу відповідного структурного підрозділу Університету. 
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8.2. Рада студентського самоврядування інститутів і коледжу 
8.2.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 

інститутів і коледжу є рада студентського самоврядування. 
8.2.2. До складу ради студентського самоврядування  входять:  
–  голова;  
–  секретар; 
–  заступники голови;  
–  директори департаментів. 
8.2.4. Засідання Ради студентського самоврядування відбуваються не 

рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова за 
власним рішенням, або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Ради 
студентського самоврядування, або за ініціативи Студентського парламенту 
Університету. 

8.2.5. Засідання Ради студентського самоврядування є правомочним за 
наявності не менше 1/2 її членів.  

8.2.6. Рішення Ради студентського самоврядування приймаються 
шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів 
Студентської ради. 

8.2.7. Рішення Ради студентського самоврядування підписує голова та 
секретар. 

8.2.8. Рішення Ради студентського самоврядування інститутів і коледжу 
є обов’язковим для виконання усіма учасниками освітнього процесу 
відповідного структурного підрозділу. 

8.2.9. Рада студентського самоврядування інститутів і коледжу: 
8.2.9.1. Організовує діяльність студентського самоврядування в 

інституті і коледжі. 
8.2.9.2. Здійснює організаційне керівництво роботою студентського 

самоврядування. 
8.2.9.3. Визначає позицію студентського самоврядування з актуальних 

питань студентського життя. 
8.2.9.4. Представляє студентське самоврядування в органах управління 

інститутів і  коледжу. 
8.2.9.5. Приймає рішення в межах своїх повноважень. 
8.2.9.6. Скликає Конференцію студентів інститутів і коледжу. 
8.2.9.8. Формує перелік департаментів Ради студентського 

самоврядування; 
8.2.9.9. Двічі на рік заслуховує звіти директорів департаментів 

Студентської ради. 
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8.2.9.10 Заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського 
самоврядування. 

8.2.9.11. Звітує про свою роботу на Конференції студентів інститутів і 
коледжу. 

8.3. Функціональні обов’язки членів Ради студентського 
самоврядування інститутів і Університетського коледжу 

8.3.1   Голова Студентської ради та його функціональні обов’язки 
8.3.1.1. Голова Ради студентського самоврядування обирається прямим 

таємним голосуванням з числа студентів інституту, коледжу, терміном на 
один рік та за умови, що кандидат пропрацював у органах студентського 
самоврядування не менше 1 року. 

8.3.1.2. Реєстрація кандидатів на посаду голови здійснюється Радою 
студентського самоврядування на підставі особистої заяви та подання 
колективів академічних груп (у випадках самовисування не потрібно), які 
подаються не пізніше 7 робочих днів до проведення Конференції студентів 
інституту, коледжу. 

8.3.1.3. Розпорядження голови Студентської ради є обов'язковими для всіх 
членів студентського самоврядування. 

8.3.1.4. Голова Ради студентського самоврядування, в межах чинного 
законодавства: 

- виконує рішення Конференції студентів Університету, конференції 
студентів інституту, коледжу; 

- виконує рішення Ради студентського самоврядування інституту, 
коледжу та Студентського парламенту Університету; 

- щорічно звітує про результати діяльності Ради студентського 
самоврядування; 

- здійснює організаційне керівництво Радою студентського 
самоврядування; 

- розподіляє обов'язки  між директорами департаментів Ради 
студентського самоврядування; 

- головує на засіданнях Ради студентського самоврядування; 
- здійснює представницькі функції; 
- підписує від імені Ради студентського самоврядування усі види угод 

та інші документи; 
- може делегувати окремі повноваження своєму заступнику та іншим 

членам Ради студентського самоврядування інституту, коледжу на певний 
термін; 

- здійснює інші функції, визначені Конференцією студентів та Радою 
студентського самоврядування. 
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8.3.2.  Секретар Ради студентського самоврядування інститутів, 
коледжу, його права та функціональні обов’язки 

8.3.2.3. Секретар Ради студентського самоврядування обирається 
студентами терміном на один рік. 

8.3.2.4. Секретар Ради студентського самоврядування: 
- веде протоколи засідань; 
- готує проекти всіх документів відповідної ради студентського 

самоврядування; 
- організовує роботу секретаріату; 
- здійснює інші обов’язки, визначені відповідною Конференцією студентів 

та радою студентського самоврядування, в межах діючого законодавства. 
8.3.3.  Перший заступник голови, заступник голови Ради 

студентського самоврядування, їх права та функціональні обов’язки 
8.3.3.4. Перший заступник голови та заступник голови обираються 

терміном на один рік. 
8.3.3.5. Перший заступник голови: 
- здійснює повноваження голови Ради студентського самоврядування 

за його відсутності; 
- здійснює інші повноваження, згідно з розподілом обов’язків; 
- здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів та Радою 

студентського самоврядування, в межах діючого законодавства. 
8.3.3.6. Заступник голови: 
- здійснює повноваження голови Ради студентського самоврядування 

за відсутності Першого заступника голови та голови Ради студентського 
самоврядування; 

- здійснює інші повноваження, згідно з розподілом обов’язків; 
- здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів та Радою 

студентського самоврядування, в межах діючого законодавства. 
8.3.4. Директори департаментів Студентської ради та їх 

функціональні обов’язки 
8.3.4.1. Директорів департаментів Ради студентського самоврядування 

обирають терміном на один рік. 
8.3.4.2. Директори департаментів Ради студентського самоврядування: 
- здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою 

департаментів Ради студентського самоврядування; 
- здійснюють інші повноваження за дорученням голови Ради 

студентського самоврядування; 
-  кількісний і персональний склад Ради студентського самоврядування 

формує відповідна рада студентського самоврядування. 
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- директори департаментів Ради студентського самоврядування щомісяця 
звітують перед відповідною радою інститутів і коледжу. 

- департаменти Ради студентського самоврядування виконують завдання 
відповідно до напрямку їх діяльності. 

 
СТАТТЯ 9. Організація і проведення виборів  
 
9.1. Організація і проведення виборів на всі посади в органи 

студентського самоврядування та виборів представників з числа студентів до 
всіх дорадчих, консультативних інших органів Університету здійснюється 
Центральною виборчою комісією. 

9.2. Центарльна виборча комісія (Далі – ЦВК) – це постійно діючий 
орган, що утворюється Студентським парламентом Університету, діє на 
підставі цього положення і приймає рішення щодо всіх питань, повязаних із 
організацією і проведенням виборів до органів студентського 
самоврядування та представників з числа студентів до всіх дорадчих, 
консультативних інших органів Університету. 

9.3. Рішення ЦВК з питань, що віднесені до її компетенції, в тому числі з 
питань визначення переможців виборів, які нею проводяться, є остаточними, 
якщо не було подано до ЦВК апеляції. Якщо на рішення ЦВК подано 
апеляцію, то її рішення є остаточним після розгляду апеляції на черговому 
засіданні ЦВК. Після розгляду апеляції рішення ЦВК оскарженню не 
підлягає. 

9.4. Кількісний і персональний склад ЦВК визначається Студентським 
парламентом на засіданні, що оформлюється протоколом. 

9.5. Підрахунок голосів на виборах, організація і проведення яких 
покладена на ЦВК, здійснюють Лічильні комісії, утворені ЦВК. 

9.6. Порядок утворення, кількість та персональний і кількісний склад 
комісій, зазначених в п. 9.4. визначається ЦВК. 

9.7. До складу Лічильних комісій не можуть входити особи, що 
балатуються на посади, визначені в ст. 9 Цього положення.  

9.8. На посади до органів студентського самоврядування обираються 
особи з числа студентів таким чином: 

 
Назва посади Ким обирається, в який спосіб 

Президент Студентського парламенту 
Університету  

Всіма студентами Університету/ 
прямим таємним голосуванням/ з 

числа студентів Університету 
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Перший віце-президент 
Студентського парламенту 

Університету 

Студентським парламентом 
Університету/ з числа обраних членів 
Студентського парламенту/прямим 

таємним голосуванням 
Віце-президент Студентського 

парламенту Університету 
Студентським парламентом 

Університету/ з числа обраних членів 
Студентського парламенту/прямим 

таємним голосуванням 
Секретар Студентського парламенту 

Університету 
Студентським парламентом 

Університету/ з числа обраних членів 
Студентського парламенту/прямим 

таємним голосуванням голосуванням 
Члени Студентського парламенту 

Університету 
Голова Ради студентського 

самоврядування інститутів, коледжу – 
за посадою. По два представники від 
кожного інституту, коледжу/прямим 

таємним голосуванням/ всіма 
студентами відповідного підрозділу 

Керівники Комітетів Студентського 
парламенту Університету 

Студентським парламентом 
Університету/ з числа обраних членів 
Студентського парламенту/прямим 

таємним голосуванням 
Голови Рад студентського 

самоврядування інститутів, коледжу 
Всіма студентами відповідного 

структурного підрозділу/прямим 
таємним голосуванням/ з числа 

студентів відповідного підрозділу 
Заступники голів Рад студентського 
самоврядування інститутів, коледжу 

Радою студентського самоврядування 
відповідного інституту, коледжу/ з 

числа обраних членів відповідної Ради 
студентського самоврядування/ 
прямим таємним голосуванням 

Секретарі Рад студентського 
самоврядування інститутів, коледжу 

Радою студентського самоврядування 
відповідного інституту, коледжу/ з 

числа обраних членів відповідної Ради 
студентського самоврядування/ 
прямим таємним голосуванням 

Члени Рад студентського 
самоврядування інститутів, коледжу 

Всіма студентами відповідного 
інституту, коледжу/ прямим таємним 
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голосуванням/ з числа студентів 
Університету 

Керівники Департаментів Рад 
студентського самоврядування 

інститутів, коледжу 

Радою студентського самоврядування 
відповідного інституту, коледжу/ з 

числа обраних членів відповідної Ради 
студентського самоврядування/ 
прямим таємним голосуванням 

Члени Вченої ради Університету з 
числа студентів 

Всіма студентами Університету/ 
прямим таємним голосуванням/з числа 

студентів Університету 
Члени Вчених рад інститутів 

(Педагогічної ради коледжу) з числа 
студентів 

Всіма студентами відповідного 
інституту, коледжу/ прямим таємним 

голосуванням/ з числа студентів 
відповідного інституту, коледжу 

Представник Університету на Збори 
студентів з обрання представника до 
Національної агенції з забезпечення 

якості вищої освіти 

Всіма студентами Університету/ 
прямим таємним голосуванням/з числа 

студентів Університету 

Члени Стипендіальної комісії 
Університету з числа студентів 

Всіма студентами Університету/ 
прямим таємним голосуванням/з числа 

студентів Університету 
Члени Стипендіальних комісій 

інститутів, коледжу з числа студентів 
Всіма студентами відповідного 

інституту, коледжу/ прямим таємним 
голосуванням/ з числа студентів 
відповідного інституту, коледжу 

Делегати на Конференцію трудового 
колективу Університету з числа 

студентів 

Всіма студентами відповідного 
інституту, коледжу, в межах квоти, 

визначеної Вченою радою 
Університету/ прямим таємним 
голосуванням/ з числа студентів 
відповідного інституту, коледжу 

Делегати на Збори трудового 
колективу інститутів, коледжу  

Всіма студентами відповідного 
інституту, коледжу / прямим таємним 

голосуванням/ з числа студентів 
відповідного інституту, коледжу 

Делегати на Конференцію студентів 
Університету з числа студентів 

Всіма студентами відповідного 
інституту, коледжу / прямим таємним 

голосуванням/ з числа студентів 
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Делегати на Конференції студентів 
інститутів, коледжу  

Всіма студентами відповідного 
інституту, коледжу / прямим таємним 

голосуванням/ з числа студентів 
9.9. Порядок обрання представників з числа студентів на посади, що не 

визначені в ч. 8 ст. 9  цього положення визначається ЦВК на її засіданні, про 
що підписується відповідне рішення. 

 
СТАТТЯ 10. Гарантії діяльності та фінансова основа органів 

студентського самоврядування  
 
9.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування 

Університету може здійснюватися за рахунок: 
9.1.1. Коштів, визначених Вченою радою Університету в розмірі не 

менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним 
закладом від основної діяльності. 

9.1.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим 
органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір 
місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка 
прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

9.2.   Про свою фінансову діяльність Студентський парламент 
Університету звітує під час звітно–виборчої Конференції. 

9.3.Адміністрація Університету, інститутів і коледжу всебічно  сприяє 
роботі органів  студентського самоврядування Університету на всіх рівнях. 

9.4. Адміністрація Університету надає органам студентського 
самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення 
заходів, пов'язаних з їх діяльністю; 

9.5.Адміністрація університету, інститутів, коледжу надає органам 
студентського самоврядування всю необхідну інформацію для реалізації 
повноважень, визначених статтею 2 цього положення. 

9.5. Органи студентського самоврядування протягом 15 робочих днів 
розглядають надану в письмовому вигляді адміністрацією університету, 
інститутів, коледжу інформацію і надають свої письмові пропозиції з питань: 

- удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, 
призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 

- проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, 
оздоровчих та інших заходів; 

- забезпечення якості вищої освіти; 
- захисту прав та інтереси студентів, які навчаються в Університеті; 
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- делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 
органів (Конференція трудового колективу Університету, інститутів, 
коледжу, Вчена рада Університету, Вчені ради інститутів, методична рада 
коледжу, Стипендіальна комісія Університету ін.: 

- прийняття актів, що регламентують їх організацію освітнього процесу; 
- забезпечення належних побутових умов проживання студентів у 

гуртожитках та організації харчування студентів; 
- змісту навчальних планів і програм; 
- розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
- дотримання студентами дисципліни та Правил внутрішнього 

розпорядку Університета, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках. 
- пошуку баз для проходження навчальної і виробничої практики, 

пошуку робочих місць для студентів Університету; 
- участі у розробці документів, що регламентують діяльність 

Університету, інститутів і коледжу; 
- вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, 

студентами та представниками адміністрації або викладачами; 
- вирішення питань, пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень 

на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку Університету, 
інститутів і коледжу; 

- відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання; 
- переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

- призначення заступника декана факультету, заступника директора 
інституту, заступника директора коледжу, заступника керівника 
Університету; 

- поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і 
виселення їх із гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету, 
інститутів, коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 

- діяльності студентських містечок та гуртожитків та проживання осіб, 
які навчаються в Університеті; 

- інших питань що стосуються студентів. 
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9.6. Якщо протягом встановленого строку відповідний орган 
студентського самоврядування не надає пропозиції адміністрації з 
вищеперерахованих питань, дані питання вважаються погодженими; 

9.7. Якщо адміністрація не інформує відповідні органи студентського 
самоврядування з питань, що вище перераховані і самостійно приймає 
рішення, такі рішення вважаються не прийнятими. 

 
 
СТАТТЯ 11. Додаткові положення 
 
10.1    Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів Університету.  
10.2.     Пропозиції про зміни і доповнення до даного Положення повинні 

вноситись у письмовому вигляді на ім’я президента  Студентського парламенту не 
пізніше, ніж за 5 робочих днів до проведення Конференції. Усі подані в 
установленому порядку пропозиції про зміни і доповнення до цього Положення 
розглядаються і рекомендуються зборами Студентського парламенту. 

10.3. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу 
організації самоврядування в Університеті, Студентський парламент може 
приймати окремі положення, що не суперечать даному Положенню, про що 
інформувати зацікавлених осіб листами. 
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