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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради 

 

Положення про студентське самоврядування комунального закладу вищої 

освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради» (далі – Положення) є складовою нормативно-організаційної 

документації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія), 

призначене для здобувачів вищої освіти.  

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», інших чинних нормативно-правових актів та 

Статуту академії з метою створення умов для самореалізації особистості 

студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результат своєї праці. Студентське самоврядування 

забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні закладом 

вищої освіти. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування в академії. 

 

1.2. Студентське самоврядування в академії є правом і можливістю 

студентської громади вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів студентів, а також брати участь в управлінні академією. 
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1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь всі студенти, які 

навчаються в академії. Кожен студент має право обирати й бути обраним до 

органів студентського самоврядування. 

 

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського 

самоврядування академії. 

 

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

чинним законодавством України, Статутом академії і цим Положенням. 

 

1.6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається 

цим Положенням й узгоджується з адміністрацією академії. 

 

1.7. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування інших закладів вищої освіти та молодіжними 

організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 

 

1.8. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 

 

1.9. Адміністрація закладу повинна створювати умови для забезпечення 

діяльності та розвитку студентського самоврядування. 

 

1.10. Представники студентського самоврядування мають право брати участь у 

роботі колегіальних органів академії та її структурних підрозділів. 

 

2. Мета, завдання та принципи діяльності органів студентського 

самоврядування 

 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації 

особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських 

якостей, відповідальності за результат своєї праці. Студентське самоврядування 

забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні закладом 

вищої освіти. 

 

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування: 

 захист прав та інтересів студентів; 

 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 
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 співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

закладів вищої освіти; 

 сприяння працевлаштуванню випускників академії та залученню 

студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 

 забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну 

студентами. 

 

2.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

 

3. Структура та організація роботи органів студентського самоврядування 

 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академії, факультетів, 

курсів, академічних груп. 

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх 

формування відбувається шляхом таємного голосування студентів. Органи 

студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, 

обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із 

своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для 

ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 

10 відсотків студентів академії. Голова студентського самоврядування та його 

заступник можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З припиненням 

особою навчання в академії припиняється її участь в органі студентського 

самоврядування. 

 

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, 

які: 

 ухвалюють норми Положення про студентське самоврядування в 

академії, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання 

виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та 

інформування студентів про поточну діяльність органів студентського 

самоврядування; 

 формують і затверджують склад виконавчого органу студентського 

самоврядування – Студентського уряду, обирають його голову й заступника, 

визначають термін їх повноважень. Студентський уряд є колегіальним на 

засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування; 

 визначають порядок обрання представників із складу студентів до 

загальних зборів трудового колективу, стипендіальної комісії та Вченої ради 

академії; 

 не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського 

самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності; 
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 розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені 

основними завданнями органів студентського самоврядування; 

 позачергові загальні збори скликаються на вимогу 10 відсотків студентів 

академії або за вимогою адміністрації закладу вищої освіти. 

3.3. Виконавчим органом студентського самоврядування в академії є 

Студентський уряд. До складу Студентського уряду входять: голова, заступник 

голови, секретар, голови секторів: наукового, волонтерського, культурно-

масового, спортивного та інформаційного; заступники голів секторів 

наукового, волонтерського, культурно-масового, спортивного та 

інформаційного. 

3.3.1. Процедура проведення прямого таємного голосування щодо обрання 

Голови та членів студентського уряду складається з таких етапів: 

1) формування Загальними зборами студентських виборчих комісій;  

2) реєстрація кандидатів: 

 початок реєстрації кандидатів оголошує студентська виборча комісія 

відповідного рівня не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати голосування; 

 реєстрацію кандидатів проводять відповідно до форми заяви, 

затвердженої студентською виборчою комісією Академії; 

 право на реєстрацію до участі у виборах має кожен студент Академії; 

3) підготовка до виборів: 

 час та дату проведення виборів, яка не повинна припадати на період 

канікул в академії, встановлює студентська виборча комісія; 

 бюлетені для голосування виготовляє студентська виборча комісія. 

Кандидати мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для 

голосування; 

 студентська виборча комісія повинна забезпечити скриньки для таємного 

голосування; 

4) проведення виборів (голосування проводиться у день виборів у години, які 

визначає студентська виборча комісія); 

5) оголошення результатів виборів (результати голосування оголошуються не 

пізніше наступного дня і вносять до протоколу за підписами членів 

Студентської виборчої комісії); 

3.3.2. Голова Студентського уряду академії: 

 організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 

виконавчого органу студентського самоврядування; 

 представляє інтереси студентської громади; 

 може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та 

комісій закладу вищої освіти; 

 делегує свої повноваження заступнику; 

 забезпечує організацію проведення загальних зборів студентів; 

 ініціює проведення позачергових загальних зборів студентів; 

 має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. 
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3.3.3. Секретар Студентського уряду академії веде протоколи засідань, веде 

облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 

3.3.4. Голова та секретар Студентського уряду академії відповідають за 

збереження документації органу студентського самоврядування. 

3.3.5. При Студентському уряді академії створюються сектори відповідно до 

напряму роботи, а саме: 

 науковий сектор; 

 культурно-масовий сектор; 

 спортивний сектор; 

 волонтерський сектор; 

 інформаційний сектор. 

3.3.6. Засідання Студентського уряду академії проводяться не менше одного 

разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох 

третин від числа обраних до їхнього складу членів. Студентський уряд приймає 

рішення простою більшістю голосів. 

3.3.7. Засідання Студентського уряду академії веде голова або, за його 

дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який 

підписується головою (заступником) та секретарем. 

 

3.4. Представницьким органом студентського самоврядування академії є 

Старостат. Членами Старостату є старости академічних груп та їх заступники. 

Старостат збирається щотижнево. 

3.4.1.Органами Старостату є: 

– Старости груп; 

– Старостат факультету. 

3.4.2. Староста групи обирається прямим відкритим голосуванням студентів 

кожної з груп.  

3.4.3. Голова Старостату факультету обирається прямим відкритим 

голосуванням старост груп. 

3.4.4. Рішення по обранню старост затверджується деканом факультету. 

3.4.5. Функції голови Старостату факультету: 

– співпрацює зі Студентським урядом; 

– контролює діяльність старост груп та факультетів; 

– сприяє налагодженню відносин між студентами Академії та іншими вищими 

навчальними учбовими закладами; 

– вносить пропозиції щодо покращення навчального процесу; 

– за необхідності вносить пропозиції щодо корегування роботи деканату. 

3.4.6. Старостат факультету збирається на засідання не менше ніж 1 раз на 

тиждень для визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень 

Студентського уряду. 

3.4.7. Основні функції Старостату факультету: 

– аналізує та координує роботу групи, курсу, факультету, студентів Академії в 

цілому; 
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– вирішує питання стосовно навчально-виховної роботи студентів та 

практичної діяльності студентів Академії;  

– допомагає у роботі студентського Уряду; 

– розглядає питання заохочення та покарання студентів Академії; 

– заслуховує звіти з питань щотижневої діяльності студентів Академії; 

– надає повну інформацію про події, що відбуваються у Академії та за її 

межами, і впливають на життя студентів Академії. 

3.4.8. Основні обов’язки старости: 

– співпрацює з деканами факультетів і представляє інтереси студентів в 

деканаті; 

– сприяє виконанню студентами учбового плану та графіку учбового процесу; 

– організовує, отримує та розподіляє серед студентів підручники та навчальні 

посібники; 

– контролює присутність студентів на всіх видах учбових занять, з'ясовує 

причин відсутності студентів та подає до завідуючого відділення відповідні 

дані; 

– підтримує учбову дисципліну студентів. 

3.4.9.Старостат факультету та старости груп організовують свою діяльність на 

підставі Законодавства України, Статуту академії та цього Положення.  

 

3.5. Органи Студентського уряду академії підконтрольні та підзвітні Загальним 

зборам. 

 

3.6. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень 

доводяться до відома адміністрації закладу. 

 

4. Основні функції та напрямки діяльності студентського самоврядування 

 

4.1. Студентське самоврядування: 

 забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх 

потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо; 

 допомагає адміністрації академії в організації навчальної та науково-

дослідної роботи, сприяє залученню студентів до дослідницької діяльності; 

 допомагає адміністрації академії в організації культурно-виховної роботи, 

бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів, сприяє залученню 

студентів до різних видів творчої діяльності; 

 допомагає адміністрації академії в організації спортивно-оздоровчої 

роботи; 

 координує діяльність старост академічних груп; 

 здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку; 

 бере участь у роботі стипендіальної комісії з розподілу стипендіального 

фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх 
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соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, 

культурі, спорті тощо; 

 бере участь у діяльності Приймальної комісії академії; 

 бере участь у діяльності Вченої ради академії; 

 бере участь у розміщенні інформації щодо подій в академії у ЗМІ та 

соціальних мережах; 

 допомагає адміністрації в організації побуту студентів у гуртожитках і 

здійснює заходи, направлені на його поліпшення; 

 розпоряджається коштами та іншим майном, наданим адміністрацією 

академії.  

 

4.2. За погодженням із Студентським урядом в академії приймається рішення 

про: 

 відрахування осіб, які навчаються в академії, та їх поновлення на 

навчання; 

 переведення осіб, які навчаються в академії за державним замовленням 

(за рахунок коштів місцевого бюджету), на навчання за контрактом за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб; 

 переведення осіб, які навчаються в академії за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням (за рахунок коштів 

місцевого бюджету); 

 призначення заступника декана, проректора; 

 затвердження правил внутрішнього розпорядку академії в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

 поселення осіб, які навчаються в Академії, в гуртожиток і виселення з 

гуртожитку; 

 діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються в академії. 

 

5. Права й обов’язки органів студентського самоврядування 

 

5.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

 отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань; 

 звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації та 

органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до кола 

повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань; 

 вести конструктивний діалог з адміністрацією академії щодо дій 

посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського 

самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх 

дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати 

реагування на скаргу згідно з чинним законодавством; 

 делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при 

Міністерстві освіти і науки України. 
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5.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

- брати участь у засіданні загальних зборів академії, трудового 

колективу академії та трудового колективу факультетів; представники від 

студентства обираються шляхом відкритого голосування на загальних 

студентських зборах академії раз на рік; 

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти 

виконанню студентами своїх обов’язків; 

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією; 

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про 

свою діяльність; 

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

- координувати свою діяльність в академії з іншими студентськими 

об’єднаннями, осередками тощо; 

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 

цього Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях 

колегіальних та робочих органів закладу вищої освіти. 

 

6. Права й обов’язки адміністрації академії щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування 

 

6.1. Адміністрація академії має право: 

 отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо); 

 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що 

проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, засіданнях 

виконавчих органів тощо). 

 

6.2. Адміністрація академії зобов’язана: 

 створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним 

відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо; 

 інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, 

які стосуються життєдіяльності студентів академії; 

 надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 

матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського 

самоврядування в академії. 

 

7. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 

 

7.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування закладів вищої освіти інших країн, 

міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого 

виконання своїх завдань у межах визначених повноважень. 
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7.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має 

відбуватися за погодженням з адміністрацією академії. 

 

7.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу академії та держави. 

 

 

8. Прикінцеві положення 

 

8.1. Це Положення розглядається та схвалюється Вченою радою академії та 

вводиться в дію наказом ректора.  

 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

Вченою радою академії та вводяться в дію наказом ректора. 

 

8.3. Це Положення набуває чинності з дня введення його в дію наказом ректора. 
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