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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентське самоврядування в ПЗВО «Східноєвропейському  

університеті імені Рауфа Аблязова» (надалі – Університет)  

функціонує з метою забезпечення прав та інтересів студентів, їх участі 

в управлінні Університетом.  

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Університету, важливим елементом вдосконалення 

навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на 

інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у 

студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за 

доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку 

особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, 

організатора, керівника.  

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. 

Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та 

можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші 

органи студентського самоврядування.  

1.4. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів 

Університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, 

майнового стану, місця проживання, мовних ознак.  

1.5. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність 

самостійно.  

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про 

вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», 

нормативною базою Університету, цим Положенням та іншими 

нормативними актами, прийнятими Загальними зборами студентів 

Університету або Студентською радою Університету.  

1.7. Органи студентського самоврядування сприяють організації 

навчальної, наукової, культурно-просвітницької, спортивно-масової та 

іншої діяльності за участю студентів Університету.  

1.8. Органи студентського самоврядування користуються всебічною 

підтримкою і допомогою Президента і Ректора університету у 

вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, 

обладнанням та коштами.  

1.9. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

• добровільності, колегіальності, відкритості; 

• виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

• рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
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• незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

1.10. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної 

групи, гуртожитку, коледжу, університету.  

 

РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Головними сферами участі студентів у життєдіяльності Університету 

мають бути сприяння в організації: 

• освітнього процесу; 

• наукової діяльності; 

• культурно-просвітницької діяльності; 

• спортивно-масової роботи; 

• студентського побуту і дозвілля; 

• системи міжвузівських відносин. 

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування в 

Університеті є: 

2.2.1. участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому 

Законом «Про вищу освіту» та Статутом Університету;  

2.2.2. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування;  

2.2.3. проведення організаційних, просвітницьких, наукових, 

спортивних, оздоровчих та інших заходів;  

2.2.4. участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти;  

2.2.5. захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Університеті; 

2.2.6. участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації;  

2.2.7. делегування своїх представників до робочих, консультативно-

дорадчих органів;  

2.2.8. прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність;  

2.2.9. участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації 

харчування студентів;  
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2.2.10. використання коштів та іншого майна, що перебуває на 

балансі та банківських рахунках органів студентського 

самоврядування;  

2.2.11. внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і 

програм;  

2.2.12. внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази 

Університету у тому числі з питань, що стосуються побуту та 

відпочинку студентів 

 

2.3 . За погодженням з органом студентського самоврядування приймаються 

рішення про: 

 

2.3.1 відрахування студентів із закладу коледжу та їх поновлення на 

навчання;  

2.3.2 переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб;  

2.3.3 переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням;  

2.3.4 поселення осіб, які навчаються в Університеті, коледжі у 

гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;  

2.3.5 затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в 

частині, що стосується осіб, які навчаються;  

2.3.6 діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у 

закладі вищої освіти. 

 

РОЗДІЛ З 

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1 . Основними органами студентського самоврядування є: 

• Загальні збори студентів Університету 

• Студентська рада Університету 

• Старостат 

• виборча комісія 

3.2 . Загальні збори студентів Університету є вищим органом студентського 

самоврядування Університету. На розгляд Загальних зборів студентів 

Університету виносять найважливіші питання студентського життя, 



5 

 

визначені основними напрямами діяльності студентського 

самоврядування. 

3.2. Загальні збори студентів Університету: 

3.2.1. ухвалюють положення про студентське самоврядування 

Університету, вносять зміни та доповнення до нього, визначають 

структуру та повноваження органів студентського самоврядування; 

3.2.2. заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм 

відповідну оцінку; 

3.2.3.  за необхідністю затверджують процедуру підтримки 

студентських ініціатив; 

3.2.4. за необхідністю наділяють Студентську раду Університету 

повноваженнями обрати контрольно-ревізійну комісію з числа 

студентів для здійснення поточного контролю за станом 

використання майна та виконання бюджету органів студентського 

самоврядування; 

3.2.5. наділяють Студентську раду Університету повноваженнями 

створити центральну виборчу комісію студентів, яка затверджує 

порядок проведення прямого таємного голосування органів 

студентського самоврядування, якщо інше не передбачено цим 

Положенням; 

3.2.6. за необхідністю заслуховують виступи та дебати кандидатів на 

посаду голови Студентської ради Університету. 

3.3. Делегатів на Загальні збори студентів Університету обирають на зборах 

академічних груп студентів прямим відкритим голосуванням, за нормою 

представництва, яку визначає Студентська рада Університету терміном на 

один рік або до наступних Загальних зборів студентів Університету.  

3.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів факультету. 

3.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 2% від кількості 

студентів Університету, що навчаються за денною формою.  

3.6. Засідання Загальних зборів студентів Університету є правомочним за 

наявності не менше 2/3 від загальної кількісті делегатів. 



6 

 

3.7. Загальні збори студентів Університету скликає Студентська рада 

Університету за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від 

загальної кількості студентів Університету. 

3.8. Загальні збори студентів Університету проводять не рідше одного разу 

на навчальний рік. 

3.9. Про дату, час, місце та порядок денний їх проведення оголошується не 

пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення Загальних зборів студентів 

Університету. 

3.10. У вищому органі студентського самоврядування Університету повинні 

бути представлені студенти всіх навчальних структурних підрозділів 

Університету. До складу Загальних зборів студентів Університету входять 

• члени Студентської Ради Університету,  

• представники студентів у профспілковому комітеті студентів 

Університету  

• студенти - виборні представники навчальних підрозділів Університету, 

які становлять не менше ніж 75 відсотків загальної кількості членів 

цього виборного органу.  

Кількість виборних представників від навчальних підрозділів у складі 

Загальних зборів студентів Університету визначається пропорційно від 

контингенту студентів, що навчаються за денною формою в цих навчальних 

підрозділах. 

3.11. Рішення Загальних зборів студентів Університету приймаються шляхом 

прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх 

делегатів Загальних зборів студентів Університету, окрім випадків, 

передбачених Законом України «Про вищу освіту» та Статутом 

Університету. 

3.12. Загальні збори студентів Університету обирає головуючого, секретаря 

та, за необхідністю, робочі органи. 

3.13. Протокол Загальних зборів студентів Університету підписують 

головуючий та секретар Загальних зборів. 

3.14. Рішення Загальних зборів студентів Університету є обов’язковими для 

виконання всіма органами студентського самоврядування Університету. 

3.15. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування Університету є Студентська рада Університету. 
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РОЗДІЛ 4 

СТУДЕНТСЬКА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

4.1. Студентська рада Університету: 

4.1.2.організовує діяльність студентського самоврядування 

Університету; 

4.1.3. визначає позицію студентського самоврядування в Університеті 

з актуальних питань студентського життя; 

4.1.4. представляє студентське самоврядування Університету в 

органах управління університетом, органах місцевої та державної 

влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

громадських організаціях з питань, що відноситься до її компетенції; 

4.1.5. приймає рішення в межах своїх повноважень; 

4.1.6. скликає Загальні збори студентів Університету; 

4.1.7. обирає секретаря Студентської ради Університету, першого 

заступника голови Студентської ради Університету; 

4.1.8. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, 

спілках та союзах та укладає з ними відповідні угоди; 

4.1.9. затверджує склад центральної виборчої комісії студентів 

Університету; 

4.2. До складу Студентської ради Університету входять:  

• голова Студентської ради Університету,  

• по одному представнику від факультетів або академічних груп,  

• заступник голови Студентської ради призначений на зборах 

Студентської ради Університету з обраних членів.  

Представники від факультетів можуть очолювати комісії Студентської ради 

Університету. 

4.3. Члени Студентської ради Університету забов’язані відвідувати засідання 

Студентської ради Університету. 
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4.4. Засідання Студентської ради Університету відбуваються не рідше одного 

разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 

Університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів 

Студентської ради Унверситету. 

4.5. Засідання Студентської ради Університету є правомочним за наявності 

не менше 2/3 членів Студентської ради Університету. 

4.6. Рішення Студентської ради Університету приймають шляхом прямого 

голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради 

Університету. 

4.7. Рішення Студентської ради Університету підписує голова Студентської 

ради Університету та секретар Студентської ради Університету. 

4.8. Рішення Студентської ради Університету є обов’язковими для виконання 

всіма органами студентського самоврядування Університету (крім Загальних 

зборів студентів Універистету). 

 

РОЗДІЛ 5. 

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 

5.1. Студентську раду Університету очолює голова Студентської ради 

Університету.  

5.2. Голова Студентської ради Університету здійснює керівництво поточною 

роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє 

органи студентського самоврядування в Університету та за його межами.  

5.3. Голова Студентської ради Університету обирається відповідно до цього 

Положення. 

5.4. Права та обов’язки Голови Студентської ради Університету: 

• брати участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та 

пропонувати для вирішення питання, що стосуються інтересів 

студентів; 

• забезпечувати підготовку звітів про виконану роботу; 

• приймати постанови щодо діяльності органів студентського 

самоврядування; 

• призначати заступників; 

• призначати на посаду та достроково припиняє повноваження 

членів виборчої комісії; 
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• вносити свої пропозиції адміністрації та керівництву підрозділів 

Університету з питань студентського життя; 

• брати участь в організації міжвузівських та міжнародних зв'язків; 

• утворювати інші органи студентського самоврядування, 

призначати їх керівництво. 

5.5. Постанови голови Студентської ради Університету є обов'язковими для 

всіх органів студентського самоврядування.  

5.6. Голова Студентської ради коледжу здійснює контроль за діяльністю 

інших органів студентського самоврядування. 

5.7. Голова Студентської ради коледжу виконує свої обов'язки до припинення 

своїх повноважень, визначених Положенням про порядок проведення 

виборів голови Студентської ради коледжу. 

5.8. Повноваження голови Студентської ради припиняються достроково 

у випадках: 

• особистої заяви; 

• відрахування з числа студентів Університету; 

• неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я.  

• виконання рішення Студентської ради Університету. Рішення про 

усунення голови Студентської ради з посади приймається на 

засіданні Студентської ради Університету не менше, ніж двома 

третинами від загальної кількості делегатів. Будь-який студент 

Університету може подати заяву про недовіру голові Студентської 

ради Університету у випадку, якщо до заяви додаються підписи 

10% студентів Університету. Студентська рада для з'ясування 

обставин, які є причиною вираження недовіри голові Студентської 

ради Університету, утворює тимчасову комісію, яка у п'ятиденний 

строк встановлює причини подання заяви. У триденний строк 

розглядаються висновки тимчасової комісії і виноситься рішення 

про позачергове засідання Студентської ради Університету з 

питань усунення голови Студентської ради Університету з посади. 

5.9. У разі дострокового припинення повноважень Голови Студентської ради 

виконання його обов'язків покладається на заступника, або особу, обрану 

членами Студентської ради Університету на термін, який не може 

перевищувати 2 місяці. 

 

РОЗДІЛ 6 
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ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

6.1.   Члени органів студентського самоврядування мають право: 

• узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів 

щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових 

проблем та інших питань життєдіяльності Університету, 

звертатися до адміністрації 

з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих 

рішень; 

• брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з 

Університету; 

• отримувати в адміністрації Університету інформацію з питань, що 

стосується студентів. 

6.2. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані: 

• сприяти всебічному розвитку Університету  

• представляти і захищати інтереси студентів; 

• виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим 

Положенням. 

6.3. Одна й та ж сама особа не може займати дві і більше посади в органах 

студентського самоврядування коледжу. 

 

РОЗДІЛ 7 

СТАРОСТИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 

7.1.  Староста академічної групи обирається зборами студентів академічної 

групи.  

7.2. Староста академічної групи представляє інтереси студентів групи 

на старостатах, співпрацює із головою студентського деканату, 

заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, 

завідувачем відділення.  

7.3. Староста групи: 

7.3.1. організовує виконання студентами групи навчального плану 

та графіку освітнього процесу;  

7.3.2. повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;  
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7.3.4. несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, 

практичних занять та семінарів;  

7.3.5. організовує отримання та розподіл серед студентів групи 

підручників та навчальних посібників;  

7.3.6. контролює виконання Правил внутрішнього розпорядку, 

наказів та розпоряджень Ректора Університету. 

7.4. Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами 

групи. 

7.5. Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків: 

• за особистою заявою; 

• зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи. 

7.6. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу 

на тиждень. 

7.7. Головує на зборах староста академічної групи. 

 

РОЗДІЛ 8 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

8.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування 

здійснюється за рахунок: 

• коштів, визначених Вченою радою Університету в розмірі не 

менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом 

від основної діяльності. 

• частини позабюджетних коштів Університету за рішенням 

адміністрації закладу; 

• коштів, отриманих за рахунок благодійної допомоги, 

добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової допомоги; 

8.2.  Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених ними кошторисів. 

8.3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

РОЗДІЛ 9 
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ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Дане положення діє з дня його затвердження Ректором ПЗВО 

«Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» 

 9.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після 

затвердження на засіданні Студентської ради та погодження їх з Ректором  

ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» 

9.3. Структура органу студентського самоврядування має бути приведена у 

відповідність до цього Положення протягом одного місяця з дати його 

затвердження Ректором ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа 

Аблязова». 

 


