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Це положення розроблене у відповідності до статті 40 Закону України «Про 

вищу освіту», що набрав чинності з 01.07.2014 р., з урахуванням Статуту 

УДУНТ, Положення про Нікопольський факультет УДУНТ, Положення про 

студентське самоврядування в УДУНТ (ІПБТ УДУНТ). Положенням визначені 

основні принципи студентського самоврядування на НФ, як відокремленого 

структурного підрозділу УДУНТ*1, його завдання та функції, основні права та 

обов’язки, структура та порядок формування органів студентського 

самоврядування на НФ. 

 

 

1.Загальні положення 

 

1.1 Студентське самоврядування є гарантованим державою правом 

студентів та утворених ними органів самоврядування самостійно вирішувати 

питання, віднесені до їх повноважень. 

1.2 Вищим колегіальним органом студентського самоврядування НФ 

УДУНТ є конференція, на яких повинні бути представленими не менше ніж 

75% студентів НФ УДУНТ.  

1.3 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, статутом УДУНТ, Положенням про НФ УДУНТ та 

цим Положенням. 

1.4 Студентське самоврядування та його органи 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. 

1.5 Кожен студент НФ УДУНТ має право обирати й бути обраним до 

органів студентського самоврядування. 

1.6 Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою студентів. 

1.7 Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в 

інтересах всього студентства факультету. 

                                                           
1 - далі за текстом поняття «студентське самоврядування» і «органи студентського самоврядування» 

відносяться виключно до діяльності студентів Нікопольського факультету (НФ) як відокремленого 

структурного підрозділу УДУНТ, якщо інше не зазначено 
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1.8 Органи студентського самоврядування НФ УДУНТ можуть 

співпрацювати з органами студентського самоврядування Інституту 

промислових та бізнес-технологій (далі – ІПБТ УДУНТ) та УДУНТ, інших 

навчальних закладів, громадськими та молодіжними організаціями, діяльність 

яких не має політичного підґрунтя або релігійного характеру. 

1.9 Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією 

факультету здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та 

співробітництва. Керівництво факультету зобов’язане створювати умови для 

забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування 

1.10 Органи студентського самоврядування мають право звертатися до 

адміністрації факультету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, 

передбачених основними напрямками діяльності студентського 

самоврядування. 

1.11 Члени органів студентського самоврядування та керівники цих 

органів після закінчення навчання в НФ УДУНТ припиняють участь в їх 

діяльності. При цьому голова ради студентів або його заступник призначають 

на їх посади тимчасово виконуючих обов’язки до обрання нових членів та 

керівників органів самоврядування у порядку, що встановлений цим 

Положенням. 

 

 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування 

 

1.1 Основна мета студентського самоврядування – забезпечення і захист 

прав та законних інтересів студентів, контроль виконання викладачами та 

студентами своїх обов’язків щодо навчального процесу в інституті, створення 

умов для самореалізації особистості студентів. Органи студентського 

самоврядування сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу, 

підвищенню його якості, зростанню духовності та культури студентів. 

2.1 Основними завданнями органів студентського самоврядування 

факультету є: 

2.2.1 Захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації 

навчального процесу. 

2.2.2 Контроль за виконанням студентами своїх обов'язків. 

2.2.3 Контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів. 

2.2.4 Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів. 
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2.2.5 Сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів. 

2.2.6 Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, 

товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності. 

2.2.7 Співробітництво з органами студентського самоврядування ІПБТ 

УДУНТ, УДУНТу та інших вищих навчальних закладів. 

2.2.8 Сприяння працевлаштуванню випускників НФ УДУНТ. 

2.2.9 Участь у міжнародному обміні студентами. 

2.2.10 Сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної 

політики. 

2.2.11 Сприяння наданню інформаційної, правової, психологічної, 

фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам. 

2.2.12 Співпраця з адміністрацією НІ, факультетів ІПБТ та інших 

структурних підрозділів УДУНТу, кураторами академічних груп. 

2.2.13 Координація діяльності старост академічних груп. 

2.2.14 Участь у вирішенні питань щодо побутових умов навчання та 

відпочинку студентів. 

2.2.15 Організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, 

дискотек, конкурсів, КВК-змагань, свят, диспутів, дискусій, конференцій, 

спортивних та інших заходів культурно-виховного характеру. 

2.2.16 Сприяння соціальному захисту та оздоровленню студентів. 

2.2.17 Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню 

студентами правопорушень, боротьба з проявами наркоманії, вживанням 

спиртних напоїв, тютюнопалінням. 

2.2.18 Участь в проведенні масових заходів на НФ УДУНТ. 

2.2.19 Участь в організації змагань за кращі академічні групи, зразкові 

кімнати, гуртожитки та ін. 

2.2.20 Здійснення представництва інтересів студентської громади в 

органах центральної та місцевої влади, органах місцевого самоврядування, 

інших державних і недержавних установах та організаціях, в т.ч. в органах 

самоврядування ІПБТ УДУНТ та УДУНТу. 

 

 

3. Права й обов'язки органів студентського самоврядування 

 

3.1 Органи студентського самоврядування мають право: 
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3.1.1 Брати участь в управлінні факультету через представництво членів 

органів студентського самоврядування у Вченій раді та на зборах 

(конференціях) трудових колективів ІПБТ УДУНТ та УДУНТу. 

3.1.2 Узагальнювати та аналізувати зауваження та пропозиції студентів 

щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань життєдіяльності факультету і звертатися до адміністрації з 

пропозиціями щодо їх вирішення. 

3.1.3 Вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального 

процесу, приймати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають 

між студентами, студентами та представниками адміністрацій або 

викладачами. 

3.1.4 Брати участь у вирішенні питань щодо відрахування студентів, які 

порушили норми чинного законодавства, правила внутрішнього розпорядку та 

поведінки студентів у корпусах і на території НФ УДУНТ тощо. 

3.1.5 Вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і освітніх 

програм. 

3.1.6 Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність 

з усіх питань, пов’язаних із студентським життям. 

3.1.7 Звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування 

студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати участь у 

їх виданні. 

3.1.8 Одержувати від адміністрації факультету об’єктивну і повну 

інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснення її аналізу та 

пропонування відповідних заходів. 

3.1.9 Вести конструктивний діалог з адміністрацією факультету 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. 

3.1.10 Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до 

адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх 

рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та 

отримувати відповіді щодо порушених питань. 

3.1.11 Мають право оголошувати акції протесту. 

 

3.2 Органи студентського самоврядування зобов’язані: 
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3.2.1 Дотримуватися цього Положення. 

3.2.2 Інформувати студентську громаду та (за необхідності) 

адміністрацію факультету про свою діяльність. 

3.2.3 Сприяти адміністрації факультету, ІПБТ УДУНТ та УДУНТу у 

роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та 

відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу, навчально-виховної 

роботи. 

3.2.4 Звітувати перед студентами факультету про виконану роботу та 

нести відповідальність за неї. 

3.3 Представники органів студентського самоврядування мають право: 

3.3.1 Обирати і бути обраними до органів студентського 

самоврядування відповідно до цього Положення. 

3.3.2 Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування, 

адміністрації факультету щодо питань, що стосуються компетенції цих органів 

та отримувати відповідь по суті питань. 

3.3.3 Опротестовувати дії посадових осіб, структурних підрозділів і 

органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують їхні права чи 

принижують їхню гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності 

органів студентського самоврядування. 

 

3.4 За погодженням з органом студентського самоврядування вищого 

навчального закладу приймаються рішення про: 

- відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення 

на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 

державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 

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

замовленням; 

- призначення заступника декана факультету; 

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у 

гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

- погодження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються. 
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3.5. Адміністрація НФ УДУНТ не має права втручатися в діяльність 

органів студентського самоврядування. 

 

3.6. Декан НФ УДУНТ і адміністрація факультету забезпечують належні 

умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає 

приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним 

доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних 

стендів тощо), про що укладається відповідна угода. 

 

 

 

4. Загальні збори (конференція) студентів НФ УДУНТ 

 

4.1. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування НФ 

УДУНТ є загальні збори (конференція), на яких повинні бути представленими 

не менше ніж 75% студентів НФ УДУНТ. 

4.2. Загальні збори (конференція) студентів НФ УДУНТ /далі за текстом 

– збори/ скликаються, зазвичай, у перший та останній місяці кожного 

навчального року, але не менше одного разу за навчальний рік. 

4.3. Позачергові збори можуть скликатися: 

- за рішенням ради студентів НФ УДУНТ; 

- на вимогу не менше ніж 20% студентів НФ УДУНТ; 

- за зверненням керівництва факультету, узгодженим з радою студентів. 

4.3. Час, місце та порядок денний зборів оприлюднюються не менше ніж 

за 10 днів до їх проведення. Рада студентів та її голова повинні забезпечити 

своєчасне повідомлення про проведення зборів старост груп та адміністрації 

факультету (за необхідності). 

4.4. Засідання зборів є правомочними за умов додержання п. 4.1 та 4.3 

цього Положення. 

4.5. Для проведення зборів їх учасники (делегати) обирають голову, 

президію, секретаря та лічильну комісію (за необхідності). 

4.6. Всі рішення зборів, окрім виборів голови ради студентів, 

приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів 

присутніх делегатів. Вибори голови ради студентів проводяться шляхом 

таємного голосування з числа кандидатур, висунутих студентами. 
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4.7. Протокол засідання зборів підписують головуючий і секретар. В разі 

прийняття рішень, пов’язаних з поточною діяльністю факультету, копії 

протоколу зборів (або відповідний витяг з протоколу) повинні надаватися 

адміністрації факультету. 

4.8. Збори студентів НФ УДУНТ: 

- ухвалюють положення про студентське самоврядування в інституті, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів голови студентської ради, представницьких та виконавчих органів 

студентського самоврядування; 

- заслуховують звіти голови студентської ради, органів студентського 

самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

- затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

- затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 

його виконання; 

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) 

для здійснення поточного контролю за станом використання майна та 

виконання бюджету органів студентського самоврядування. 

 

 

5. Рада студентів (студрада) НФ УДУНТ та рівні самоврядування 

 

5.1. Студрада є головним, постійно діючим органом студентського 

самоуправління в НФ УДУНТ в період між проведенням чергових зборів 

(конференції) студенів. 

5.2. Самоврядування в НФ УДУНТ відбувається на трьох рівнях: 

 - збори (конференція) студентів НФ УДУНТ; 

 - рада студентів (студрада); 

 - навчальна(і) група(и). 

5.3. Раду очолює її голова, якого обирають студенти НФ УДУНТ на 

зборах (конференції) таємним голосуванням строком на два роки. Якщо до 

закінчення навчання студента, що був обраний на посаду голови студради, 

залишається менше, ніж два роки, голова студради затверджується зборами на 

посаді строком на один рік. Голова студради може бути переобраний на 
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другий термін, але з урахуванням вимог п. 1.11 цього Положення. Голова ради 

студентів може перебувати на посаді не більш як два строки. 

5.4. Одночасно з виборами голови студради студенти обирають на 

зборах відкритим голосуванням секретаря ради студентів. Секретар обирається 

на термін, який не повинний бути більшим, ніж термін, на який обраний 

голова студради. За необхідності, позачергове переобрання секретаря студради 

(наприклад, через переведення в інший навчальний заклад, інші поважні 

причини) в період між зборами може відбуватися на засіданні студради 

простим голосуванням більшістю голосів. 

5.4. Рада студентів (студрада) НФ УДУНТ складається з голови (п.5.3) та 

членів студради – заступників голови. Заступниками голови студради і 

одночасно її членами є всі без винятку старости груп, або студенти, 

кандидатури яких обрані на зборах студентів НФ УДУНТ. В разі припинення 

навчання або переобрання старости будь-якої групи його повноваження як 

заступника голови студради автоматично припиняються і переходять до 

новообраного старости. 

5.5. Збори студентських груп з обрання або переобрання старости 

проводяться за участю голови студради. Якщо з якихось причин його присутність 

на зборах в групі була неможливою, новообраний староста повинний повідомити 

студраду про своє обрання (переобрання) у найкоротший термін з наданням 

протоколу зборів групи. Після цього на черговому засіданні студради з подання 

голови студради приймається рішення про звільнення з посади і кооптацію до 

студради нового члена - заступника голови. 

5.6. Питання розподілу повноважень та функціональних обов’язків 

членів студради – заступників голови ради студентів НФ УДУНТ вирішується 

студрадою на поточних засіданнях і не є предметом цього Положення. 

5.7. Відповідальність за рішення ради студентів НФ УДУНТ та їх 

можливі наслідки несе голова студентської ради, який звітує про свою 

діяльність перед студентами НФ УДУНТ на зборах (конференції) не менше 

одного разу за навчальний рік. 

5.8. Питання про дострокове припинення повноважень голови студради 

може вирішуватися виключно зборами (позачерговими зборами) студентів НФ 

УДУНТ з урахуванням вимог п. 4.3 цього Положення. 

 

6. Фінансові аспекти студентського самоврядування в НФ УДУНТ 
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6.1. Фінансовою базою студентського самоврядування в НФ УДУНТ є 

членські внески студентів, розмір яких встановлюється радою студентів НФ 

УДУНТ. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може 

перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

6.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів. 

6.3. Відповідальність за виконання кошторисів витрат та цільове 

використання коштів несе голова студради та його заступник з фінансових 

питань. 

6.4. Студрада в особі її голови та заступника з фінансових питань 

публічно звітують не рідше одного разу на рік перед зборами студентів щодо: 

- обсягів бюджету студради в поточному навчальному році; 

- витрат на вирішення поточних завдань; 

- залишків коштів та виконання кошторисів; 

- планів з формування нових витрат та джерел їх фінансування. 

6.5. Фінансова діяльність студради повинна відповідати вимогам 

чинного законодавства в сфері поводження з фінансами.  

6.6. Адміністрація НФ УДУНТ не має права втручатися у фінансову 

діяльність ради студентів і впливати на формування структури витрат 

студради. 

 

7. Прикінцеві положення 

7.1. З усіх інших питань, не врегульованих цим Положенням, органи 

студентського самоврядування НФ УДУНТ керуються чинним законодавством 

України, Статутом УДУНТ та Положенням про НФ УДУНТ. 

 

 

 

Голова студради 

(група МЕ909-19н)      Л.В. Скиба 


