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ЗМІСТ  

 

1. Загальні положення. 

2. Мета, завдання, методи права та обов'язки студентського 

самоврядування. 

3. Організаційна структура та керівні органи самоврядування. 

4. Права та обов'язки депутатів. 

5. Порядок внесення змін і доповнень до статуту. 



ВСТУП 

 

Створена організація Студентського самоврядування повинна стати гнучкою, 

диференційованою, щоб чітко вловити, охопити і врахувати весь спектр громадських, 

групових, особистісних інтересів, студентів. Дана структура повинна сприяти 

реалізації інтересів, можливостей, бажань молоді, вирішувати можливі протиріччя, 

прагнути узгодженості і балансу інтересів для кожного суб'єкта - учасника прийняття 

рішень. 

Сподіваюсь, що дана структура стане саме такою. 

 

Голова Студентської Ради  

Дрюк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1.  Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої 

максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються 

моральні якості, підвищується роль студентських колективів по залученню молоді в 

процес управління справами навчального закладу. 

1.2. Студентське самоврядування (далі Самоврядування) є добровільною 

неполітичною молодіжною  громадською організацією, що створена з метою 

спілкування, обміну інформацією, волевиявлень студентів, на засадах єдності інтересів 

для спільної реалізації своїх прав і свобод у громадській сфері, 

незалежно від їх політичних поглядів, соціального положення, 

національності і віросповідання. 

1.3. Вищим органом студентського самоврядування інституту/факультету є 

Конференція студентів інституту. На розгляд Конференції виносять найважливіші 

питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності 

студентського самоврядування інституту. 

1.3.1. Конференція студентів інституту: 

- обирає голову Студентської ради інституту; 

- заслуховує звіт голови Студентської ради інституту; 

- визначає принцип формування Студентської ради інституту, норму представництва 



студентів у Студентській раді інституту; 

- визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського 

самоврядування інституту/факультету. 

1.3.2. Делегатів на Конференцію студентів інституту обирають на зборах студентів 

академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська рада 

інституту, але не менше одного студента від академічної групи інституту. 

1.3.3. До складу делегатів Конференції студентів інституту за посадами входять 

члени Студентської ради інституту. 

1.3.4. Конференцію студентів інституту/факультету скликає Студентська рада 

інституту за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості 

студентів інституту, або за ініціативою адміністрації інституту. 

1.3.5. Конференцію студентів інституту проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік.Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.Засідання Конференції є 

правомочним за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів. 

1.3.6. Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування абсолютною 

більшістю голосів присутніх делегатів конференції. 

1.3.7. Конференція студентів інституту обирає головуючого, секретаря, президію та 

робочі органи Конференції. Протокол Конференції підписують головуючий та 

секретар Конференції. Рішення Конференції студентів інституту є обов’язковими для 

виконання Студентською радою інституту та носять рекомендаційний характер для 

адміністрації інституту/факультету. 

1.3. Органи студентського самоврядування ПІЕП -  це добровільні неприбуткові 

молодіжні організації, які об’єднують осіб, котрі навчаються в інституті, з метою 

здійснення, відповідно до чинного законодавства, освітньої, культурної діяльності, 

спрямованої на задоволення і захист законних соціальних, творчих та інших спільних 

інтересів, участь студентів в громадському житті інституту, міста та держави. 

1.4.  Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення 

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. 

1.5. У студентському самоврядуванні ПІЕП беруть участь особи, які навчаються у 

вищому навчальному закладі та  мають рівне право на участь у студентському 

самоврядуванні. 

1.6. Правовою основою діяльності органів студентського самоврядування 

інституту є законодавство, рішення спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу 

виконавчої влади,  

 

 

 



в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом Відкритого   

міжнародного університету "Україна", Положення про Полтавський інститут 

економіки і права та на підставі даного статуту. 

1.7. Діяльність  органів  самоврядування ґрунтується  на принципах демократії, 

законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх її депутатів, їх персональної 

відповідальності за доручену справу і не передбачає одержання прибутку від своєї 

діяльності. 

 
2.  МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ, МЕТОДИ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Органи студентського самоврядування ПІЕП створені з метою сприяння: 

- гармонійному розвитку особистості студента; 

- формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника; 

- виконанню студентами своїх обов’язків; 

- захисту їх прав. 

2.2. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення 

навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання 

духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності та відповідальності за доручену справу. 

2.3.  Основні завдання: 

- забезпечення і захист прав і інтересів студентів, зокрема стосовно організації 

навчального процесу; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з 

ректоратом, деканатами ); 

- координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, та деканатами 

факультетів тощо; 

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, випускних 

вечорів, днів факультету; 

- організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів в гуртожитках та 

сприяння дотримання студентами правил внутрішнього порядку разом з деканатами, 

відділом виховної роботи, господарською службою, комендантами гуртожитків 

- представництво позицій своїх членів перед органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, керівництвом інституту, громадськими та 

політичними структурами, що мають вплив на прийняття рішень, котрі 

безпосередньо стосуються студентської молоді; 

- сприяння залученню студентської молоді до активної участі у політичному, 

економічному і соціальному житті інституту та міста; 

- проведення незалежних соціологічних опитування з питань, значущих для 

студентської молоді; 



- співпраця з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

адміністрацією навчальонго закладу, громадськими об’єднаннями та укладання з 

ними угод; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами 

правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління та інше; 

- прийняття  участі у роботі  керівних органів  інституту,  право Президента   

студентського   самоврядування   (Прем'єр-міністра) брати участь у чергових 

засіданнях Вченої Ради при обговоренні проблем студентства. 

- розповсюдження інформації та прийняття участі  у підготовці випусків 

студентської газети «Студентський вісник»; 

- сприяння працевлаштування випускників інституту та залученню студентів до 

вторинної зайнятості у вільний від навчання час. 

2.4. У своїй діяльності самоврядування використовує всі допустимі форми та 

методи впливу на студентство. 

2.5. Для досягнення своєї мети і виконання поставлених завдань органи 

самоврядування інституту використовують всебічну підтримку та допомогу з боку 

керівництва ВНЗ у вирішенні питань організації та проведення організаційних, 

наукових, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих заходів. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальна конференція студентів 

інституту, на якій затверджується Статут студентського самоврядування, обирається 

виконавчий орган, визначається його структура і термін вповноважень, 

заслуховується звіт, розглядаються найважливіші питання життєдіяльності студентів, 

окреслені основними завданнями студентського самоврядування. 

Ініціювати конференцію студентів інституту може кожен депутат самоврядування, 

при цьому розв'язання організаційних питань бере на себе ініціатор. 

3.2. Виконавчим органом студентського самоврядування є  Студентська Рада ПІЕП. 

Студентській Раді підпорядковані виконавчі органи студентського самоврядування, 

старости. 

3.3. Повноваження Студентської Ради: 

- забезпечує виконання рішень конференції студентів, засідань Студентської Ради, 

рішень Голови, його заступників та адміністрації інституту; 

- розробляє пропозиції за головними напрямками діяльності; 

- контролює та координує роботу органів самоврядування; 

- приймає рішення про членство в органах самоврядування; 

Рада приймає рішення простою більшістю  голосів шляхом голосування членів. 

Голоса членів, що не брали участь у прийняті рішень у зазначений термін, не 

враховуються при підрахунку. 

3.4. Засідання Студентської Ради проводяться один раз на тиждень, обов'язково та 

позачергово, за рішенням Голови - у разі необхідності, і вважаються чинними, якщо 

на них присутні не менше 2/3 від числа обраних до їхнього складу. Рішення 

http://www.hduht.edu.ua/Stud/pol_sv.htm#parlam


приймаються постою більшістю голосів. 

3.5. Кожне засідання фіксується протоколом, який підписується Головою та 

секретарем. 

3.6. На розгляд загальної конференції студентів виносяться найважливіші питання 

життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками  діяльності 

студентського самоврядування. 

3.7.  До складу Студентської Ради входять:  

 Голова 

 Перший заступник голови 

 Секретар  

 Керівники секторів  

 Члени 

3.8.Очолює студентське самоврядування - Голова Студентської Ради, який 

представляє і відстоює інтереси органів самоврядування в межах своїх повноважень. 

3.9. Голова обирається шляхом закритого голосуванням членів Студентської Ради 

відповідно до Положення про  вибори  Президента Студентської Ради. 

3.10. Засідання Студентської ради веде Голова або, за його дорученням, перший 

заступник. Хід засідання оформляється протоколом, що підписується Головою 

(заступником) та секретарем. 

3.11. Рішення Студентської Ради і загальної конференції є обов’язковими для 

виконання. 

3.12. Голова Студентської Ради має право: 

- скликати Студентську Раду; 

- забезпечувати виконання постанов і рішень конференції студентів, засідань  

Студентської Ради,  розпоряджень адміністрації,  що регламентують діяльність 

органів самоврядування; 

- брати участь у засіданнях Вченої Ради з питань діяльності 

студентського  самоврядування,  звертатися  з  проханнями  та 

пропозиціями  щодо  вдосконалення навчального  процесу до 

викладачів, деканів, директора; 

- представляти інтереси органів студентського самоврядування у співпраці з 

іншими ВНЗ, громадськими організаціями, державними структурами; 

- призначати першого заступника, пропонувати кандидатів на посаду заступників 

та ін. 

- надавати доручення   і делегувати свої окремі  повноваження першому 

заступнику; 

- ставити питання перед Студентською Радою та керівництвом інституту про 

заохочення найактивніших членів самоврядування за умов успішності у навчанні 

(середній бал "5") - (нагородження грамотами, грошовими преміями, призначення 

спеціальних цін за навчання); 

- подавати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статуту студентського 

самоврядування; 

- отримувати необхідну інформацію від адміністрації ВНЗ та студентського 

самоврядування для здійснення своєї діяльності; 



- має інші права та обов'язки, передбачені Статутом. 

3.13.  Голова зобов'язаний: 

- планувати і організовувати та координувати роботу Студентської Ради; 

- контролювати виконання статуту студентського самоврядування, планів роботи; 

- захищати права та свободи студентів; 

- виконувати свою передвиборчу програму; 

3.14.  При Студентській Раді можуть бути створені центри з секторами за 

напрямами роботи: 

 соціальний сектор 

 науковий сектор 

 сектор з питань художньої самодіяльності 

 фінансовий сектор 

 сектор з навчальної роботи 

 спортивно - масовий сектор 

 інформаційний сектор (пресса, фото ) 

3.15. Секретар Студентськї Ради допомагає в роботі Голові, веде протоколи засідань 

і виступає з повідомленнями про виконання рішень. 

Секретар Студентської Ради обирається та переобирається виконавчим органом 

самоврядування з числа студентів.  

Секретар зобов'язаний: 

- інформувати членів Ради про проведення засідань; 

- збирати та узагальнювати Інформацію про рішення Студентської Ради; 

- вести протоколи засідань; 

- нести відповідальність за документообіг. 

3.16. Голова та Секретар відповідають за збереження документації Студентської Ради. 

 

4. СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

4.1. Сектор Студентського самоврядування (далі – Сектор) – це об’єднання 

студентів ПІЕП  за напрямком діяльності.  

4.2.   З метою вдосконалення організації роботи секторів Студентською радою ПІЕП 

призначається керівник сектору студентського самоврядування ПІЕП - студент, 

що скеровує роботу відповідного сектору Студентської ради. 

4.3. З метою впорядкування роботи, керівником відповідного Сектору 

призначаються перший заступник та заступники керівника відповідного Сектор не 

менше ніж на один місяць. 

4.4. Особовий склад Сектору визначається Головою Студентського самоврядування. 

До складу Сектору входять:  

 керівник сектору,  

 перший заступник 

 члени відповідного Сектору 

4.5. План роботи сектору на навчальний рік – це впорядкований перелік заходів з 

детальним описом та обґрунтуванням необхідності їх проведення, запланований 

членами відповідного Сектору та погоджений з керівником та Студентською Радою 

ПІЕП. 



4.6. План роботи Сектору надається керівником на початку навчального року 

протягом двох тижнів для формування загального плану роботи Студентської ради 

ПІЕП на навчальний рік. 

4.7  . Керівник Сектору має право: 

- вносити пропозиції до порядку денного засідання Студентської ради ПІЕП; 

- голосувати на засіданнях Студентської ради; 

- формувати структуру Сектору. 

4.8. Керівник Сектору зобов’язується: 

- відвідувати засідання Студентської ради ПІЕП та звітувати раз на тиждень; 

- надавати необхідну інформацію Студентській раді ПІЕП; 

- інформувати секретаріат Студентської ради ПІЕП про зміни особового складу 

Сектору. 

4.9. Керівник Відділу Студентської ради НТУУ «КПІ» може бути звільнений: 

- за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків; 

- за невиконання плану роботи Сектору; 

- за ненадання Голові Студентської ради необхідної документації та інформації 

про Сектор протягом десяти діб після попередження; 

- по закінченню строку керівництва Сектором; 

- у разі відсутності більш ніж на третині засідань Студентської ради або засідань 

за квартал; 

- через розформування відповідного Сектору; 

   Рішення про звільнення керівника відповідного Сектору приймає Студентська 

рада. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

5.1.  Членом Студентської Ради може бути кожен студент, який виявив своє бажання 

до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки, 

передбачені цим Статутом. 

5.2. Прийняття нового члена до складу Студентської Ради здійснюється добровільно 

за бажанням студента. 

5.3. Член Студентської Ради має право: 

- брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу 

виконавчих органів самоврядування (вільний вступ і вихід).  

- за відома керівництва ВНЗ та зі згоди Ради ініціювати (брати участь) від свого 

імені заходи, проекти із залученням самоврядування в цілому або її окремих 

секторів.  

- користуватися всіма формами допомоги: захист як з боку самоврядування своїх 

законних прав та інтересів, так і з боку адміністрації ВНЗ. 

- одержувати інформацію про діяльність Студентської Ради, вносити пропозиції 

щодо покращення її діяльності вцілому; 

- представляти інститут на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах (у 

залежності від своїх здібностей та вмінь); 

5.4. Член Студентської Ради зобов'язаний: 

-  систематично брати участь у засіданнях Студентської Ради інституту; 

-  звітуватися за рішенням керівників (Голова, перший заступник, керівник 



сектору) щодо своєї безпосередньої діяльності; 

-  сприяти досягненню мети та завдань Студентського самоврядування; 

-  дотримуватись і виконувати вимоги, викладені у Статуті, розпоряджень 

виконавчого органу самоврядування, рішень адміністрації інституту з питань 

студентської діяльності; 

-  дотримуватися високої культури у спілкуванні з товаришами, керівниками, 

викладачами; 

-  у разі неможливості бути присутнім на засіданні член Ради повинен повідомити 

Голову або секретаря. 

5.5. Членство може бути припинено: 

- добровільно після виконання всіх обов'язків, покладених Студентською Радою. 

- шляхом виключення за рішенням більшості голосів усього складу Студентської 

Ради. 

- у разі припинення діяльності самої Студентської Ради. 

- у разі систематичного невідвідування засідань Студентської Ради. 

- у разі припинення практичної діяльності депутата протягом 2 місяців 

- за порушення (не виконання) умов даного статуту, положення міністерств, до 

якого він належить, рішень виконавчого органу самоврядування. 

- за дії чи поведінку, яка дискредитує Самоврядування, інститут та ідеї 

громадського руху. 

5.6.Повторний прийом можливий не раніше ніж через півроку 

після затвердження рішення про виключення з органів самоврядування. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

6.1. Зміни і доповнення до  Статуту можуть  бути запропоновані членами 

Самоврядування та подані для обговорення до Студентської Ради у зручній формі. 

6.2.   Студентська Рада розглядає подані пропозиції та приймає відповідне рішення. 

Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до Статуту, 

про що Голова Студентської Ради інформує членів. 

6.3.   Статут втрачає свою силу в разі   реєстрації студентського самоврядування як 

юридичної особи 
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