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Розділ І. Загальні положення 

1. Загальні положення  

1.1. Це Положення регламентує основні правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування та діяльності студентського самоврядування у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка. 

1.2. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через 

органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 

голосування студентів. 

1.3. Метою студентського самоврядування є об’єднання студентів Київського 

університету імені Бориса Грінченка для: 

1.3.1. захисту своїх прав, свобод та інтересів; 

1.3.2. організації громадської та культурної діяльності у студентській спільноті;, 

зростання у студентській молоді соціальної активності;. 

1.3.3 сприяння підвищенню якості освіти, навчання, наукової та практичної 

підготовки студентів; 

1.3.4. удосконалення освітнього процесу, забезпечення участі студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 

1.3.5. сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, розширення їх 

загального і професійного світогляду; 

1.3.6. формування у студентів управлінських та організаторських навичок; 

1.3.7. профілактики соціально негативних явищ у студентському середовищі; 

1.3.8. розширення їх загального і професійного світогляду; 

1.3.9. задоволення інших потреб та інтересів студентства. 

1.5. Органи студентського самоврядування Університету мають право: 

1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування студентів; 

1.5.2 брати участь в управлінні Університету у порядку, встановленому чинним 

законодавством та цим Положенням; 

1.5.3 брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

1.5.4 делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів Університету, 

його структурних підрозділів; 

1.5.5 самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати 

відповідні акти з цього питання; 

1.5.6 вносити пропозиції щодо змісту освітніх програм і навчальних планів, 

організації освітнього процесу; 

1.5.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

1.5.8. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, 

організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів Університету; 

1.5.9. отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх 

повноважень; 

1.5.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності 

Університету; 

1.5.11. розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому порядку 

на діяльність органів студентського самоврядування; 

1.5.12 самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених чинним 

законодавством; 

1.5.13 мати власну символіку; 



1.5.14. інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Університету, 

цим Положенням та іншими прийнятими відповідно до нього актами. 

1.6. Для реалізації своєї мети студентське самоврядування співпрацює з 

керівництвом Університету, його структурними підрозділами, науковими товариствами 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, органами студентського 

самоврядування ЗВО України та інших країн, іншими підприємствами, установами та 

організаціями всіх форм власності. 

 

2. Організаційна структура органів студентського самоврядування 

2.1. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування (далі – ОСС): 

2.1.1. на рівні Університету: 

представницький орган – Конференція студентів Університету; 

виконавчий орган – Студентський парламент Університету (далі – Студентський 

парламент); 

робочі органи – структурні підрозділи Студентського парламенту (департаменти, 

відділи, комітети), центральна виборча комісія (далі – ЦВК); 

дорадчі органи – радники президента; 

2.1.2. на рівні структурних підрозділів 

представницький орган – Конференція студентів структурного підрозділу; 

виконавчий орган – Рада студентського самоврядування структурного підрозділу 

(далі РСС); 

робочі органи – структурні підрозділи РСС (департаменти, відділи, комітети), ЦВК 

структурного підрозділу, старостати, старости; 

2.2. РСС гуртожитків є невід’ємною частиною студентського самоврядування 

Університету і діють відповідно до чинного законодавства. 

2.3. Кожен ОСС може мати штамп із зазначенням своєї назви та іншої інформації. 

2.4. З метою виконання окремих завдань представницькі та виконавчі ОСС можуть 

створювати тимчасові робочі органи, які автоматично припиняють своє існування після 

досягнення мети, з якою вони створені. 

2.5. Члени студентського самоврядування здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах. 

2.6. Обмеження щодо суміщення посад в ОСС 

2.6.1. Президент, має право обіймати лише одну посаду в ОСС, крім випадків 

входження до інших органів за посадою, а також крім посад: 

староста групи 

делегата на Конференцію студентів структурного підрозділу, гуртожитку. 

2.6.2. Голови РСС мають право обіймати лише одну посаду в ОСС, крім випадків 

входження до інших органів за посадою, а також крім посад: 

староста групи 

делегата на Конференцію студентів університету, гуртожитку. 

2.6.3. Члени ЦВК усіх рівнів не можуть обіймати посаду президента Студентського 

парламенту та голови РСС. 

2.7. 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;  

2.8. Вирішення питань, що віднесені до виключної компетенції Конференції 

студентів, не може бути делеговано будь-якому іншому органу;  

2.9. Очолює Студентський парламент Президент;  



2.10. Очолює РСС голова;  

2.11. Очолює самоврядування на рівні курсу, спеціальності, академічної групи 

староста. 

 

Розділ ІІ. Представницькі та виконавчі ОСС Університету 

3. Конференція студентів Університету 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів 

Університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського 

життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.  

3.2. До виключних повноважень Конференції студентів Університету належить:  

3.2.1. Заслуховування звіту та оцінка роботи Президента Студентського 

парламенту.  

3.2.2. Заслуховування передвиборчих програм та затвердження кандидатів на посаду 

президента Студентського парламенту.  

3.2.3. Затвердження Положення про студентське самоврядування в Університеті, 

внесення змін та доповнень до нього.  

3.2.4. Визначення чергових завдань, стратегії і напрямів діяльності студентського 

самоврядування Університету.  

3.2.5. Затвердження річного кошторису витрат (бюджет). 

3.3. Конференція студентів Університету проводиться не рідше одного разу на 

навчальний рік.  

3.4. Конференцію студентів Університету скликає Студентський парламент за 

власним рішенням, або на вимогу не менше, ніж 10% студентів Університету.  

3.5. Про час, місце, формат та порядок денний її проведення оголошується не 

пізніше, ніж за 7 робочих днів до проведення Конференції. Квота представництва від 

структурних підрозділів затверджується Студентським парламентом. 

3.6. Засідання Конференції є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 

2/3 зареєстрованих делегатів від загальної кількості.  

3.7. Рішення Конференції студентів приймаються шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів від присутніх на засіданні конференції студентів, за 

винятком випадків, встановлених цим Положенням.  

За рішенням простої більшості делегатів, присутніх на засіданні Конференції 

студентів, рішення Конференції студентів можуть прийматись шляхом таємного 

голосування. Для організації таємного голосування обирається лічильна комісія з числа 

делегатів, на яку покладається проведення голосування та підрахунок голосів. 

Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який 

підписується усіма її членами.  

У разі проведення засідання в режимі відеоконференції (Google-meet) голосування 

може здійснюватися онлайн за допомогою гугл-форми. 

3.8. Головою засідання Конференції студентів є головуючий, якого обирає 

Конференція студентів на початку її засідання з числа делегатів. 

Функції секретаря конференції студентів виконує секретар Студентського 

парламенту, а у разі його відсутності – один з делегатів, обраний конференцією на її 

початку. 

Головуючим та секретарем Конференції мають бути різні особи. 

3.9. Реєстраційна комісія Студентського парламенту здійснює реєстрацію делегатів 

Конференції і видачу мандатів для голосування.  

3.10. Порядок утворення Реєстраційної комісії, її персональний і кількісний склад 

визначається Студентським парламентом Університету.  



3.11. Лічильна комісія Конференції визначає кількість делегатів, що проголосували 

під час голосування.  

3.12. 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.  

3.13. 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.  

3.14. Право голосу мають делегати, обрані в порядку, встановленому цим 

Положенням, та члени Студентського парламенту Університету, зареєстровані 

Реєстраційною комісією у встановленому порядку.  

3.15. За потребою, у зв‘язку з фізичною неможливістю проведення у звичайному 

порядку голосування та засідання може відбуватися із використанням засобів зв’язку 

(мережі Інтернет тощо). 

3.16. Чергові засідання Конференції студентів ЗВО проводяться, як правило: 

3.16.1. весною, де заслуховують звіт президента Студентського парламенту та 

передвиборчі програми кандидатів на посаду президента Студентського парламенту. 

3.16.2. наприкінці календарного року, де: 

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) ОСС на наступний календарний 

рік. 

 

4. Студентський парламент 

4.1. Студентський парламент є виконавчим ОСС рівня Університету. 

4.2. Студентський парламент: 

4.2.1. організовує та координує реалізацію основних напрямів діяльності 

студентського самоврядування; 

4.2.3. сприяє організації студентських заходів; 

4.2.4. розробляє внутрішні документи студентського самоврядування в межах своєї 

компетенції; 

4.2.5. ухвалює рішення щодо погодження призначення на посади проректорів 

Університету; 

4.2.6. делегує своїх представників до робочих, дорадчих та інших органів управління 

Університету 

4.2.7. ухвалює рішення щодо затвердження правил внутрішнього розпорядку 

Університету в частині, що стосується студентів; 

4.2.8. скликає Конференцію студентів Університету, забезпечує її організацію та 

проведення; 

4.2.9. виконує інші завдання, що випливають з поточної діяльності студентського 

самоврядування. 

4.3. Склад Студентського парламенту 

4.3.2. До складу Студентського парламенту з правом голосу входять: 

президент Студентського парламенту (за посадою); 

голови РСС структурних підрозділів (за посадою); 

голова РСС коледжу (за посадою); 

голови РСС гуртожитків (за посадою); 

члени студентського парламенту (по два представники від кожного структурного 

підрозділу та коледжу обрані на виборах структурного підрозділу). 

4.4. Діяльність Студентського парламенту відбувається у формі засідань та 

індивідуальної роботи кожного з її членів, яка не може суперечити цьому Положенню. 



4.5. Студентський парламент організовує свої засідання відповідно до пункту 3.3 

цього Положення. 

 

5. Президент Студентського парламенту, віцепрезидент Студентського 

парламенту, секретар Студентського парламенту 

5.1. Президент Студентського парламенту є виборною посадовою особою 

студентського самоврядування, який входить до складу Студентського парламенту, має 

право діяти від імені студентського самоврядування без окремого доручення та 

представляти його у відносинах з третіми особами.  

Президент Студентського парламенту звітує про результати своєї роботи на 

засіданні Конференції студентів Університету. 

Президент Студентського парламенту не може перебувати на посаді більше ніж два 

строки. 

5.2. У межах своєї компетенції Президент Студентського парламенту: 

5.2.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю Студентського парламенту; 

5.2.2. забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів студентського 

самоврядування; 

5.2.3. головує на чергових і позачергових засіданнях Студентського парламенту; 

5.2.4 представляє позицію студентів під час розроблення проєктів рішень 

Університету, що стосуються організації освітнього процесу в Університеті, правил 

внутрішнього розпорядку, кодексу академічної доброчесності, інших документах, що 

впливають на права та обов’язки студентів; 

5.2.5. на підставі відповідного рішення Студентського парламенту візує від імені 

Студентського парламенту усі управлінські акти, що підлягають погодженню з ОСС, 

крім випадків, коли таке погодження здійснюється з ОСС структурних підрозділів або 

гуртожитку; 

5.2.6. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

5.3. Віцепрезидент Студентського парламенту є посадовою особою студентського 

самоврядування та сприяє президенту Студентського парламенту Університету у 

здійсненні повноважень щодо реалізації мети та завдань студентського самоврядування. 

Віцепрезидент Студентського парламенту здійснює діяльність за всіма загальними 

напрямами роботи студентського самоврядування. 

5.4. Віцепрезидент Студентського парламенту призначається на посаду з числа 

членів Студентського парламенту за поданням президента Студентського парламенту 

Студентським парламентом. Віцепрезидент Студентського парламенту не може 

перебувати на посаді більше ніж два строки. 

5.5. У разі призначення більш ніж одного віцепрезидента Студентського 

парламенту, визначається їх статус: перший віцепрезидент, другий віцепрезидент тощо. 

5.6. У межах своїх повноважень віцепрезидент Студентського парламенту: 

5.6.1. допомагає президенту Студентського парламенту у загальному керівництві 

діяльністю студентського самоврядування, Студентського парламенту, координації 

діяльності структурних підрозділів студентського самоврядування; 

5.6.2. головує на засіданнях Студентського парламенту за відсутності президента; 

5.6.3. виконує інші обов’язки президента Студентського парламенту у разі його 

відсутності; 

5.6.4. виконує поточну роботу за дорученням президента Студентського 

парламенту; 

5.6.5. забезпечує своєчасне, повне та достовірне інформування президента 

Студентського парламенту про діяльність ОСС у межах його сфери компетенції; 



5.6.6. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

5.7. Секретар Студентського парламенту є посадовою особою студентського 

самоврядування, яка призначається з метою забезпечення ведення діловодства 

Студентського парламенту. 

5.8. Секретар Студентського парламенту призначається на посаду з числа членів 

Студентського парламенту за поданням президента Студентського парламенту 

Студентським парламентом. 

5.9. У межах своїх повноважень секретар Студентського парламенту: 

5.9.1. здійснює фіксацію засідань Конференції студентів Університету та 

Студентського парламенту шляхом ведення протоколів; 

5.9.2. забезпечує збереження протоколів та інших документів Студентського 

парламенту; 

5.9.3. здійснює облік членів Студентського парламенту; 

5.9.4. допомагає президенту Студентського парламенту та віце президентам у 

забезпеченні загального керівництва діяльністю та координації діяльності 

Студентського парламенту; 

5.9.5. виконує поточну роботу за дорученням президента Студентського парламенту 

та віцепрезидентів; 

5.9.6. у разі відсутності президента Студентського парламенту та усіх 

віцепрезидентів виконує обов’язки президента Студентського парламенту; 

5.9.7. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України 

6. Структурні підрозділи Студентського парламенту  

6.1.1. Голів структурних підрозділів Студентського парламенту Університету 

обирають терміном на один рік.  

6.1.2. Кількісний і персональний склад структурних підрозділів визначається 

Студентським парламентом з урахуванням напрямів роботи і першочергових завдань 

органів студентського самоврядування.  

6.1.3. Структурні підрозділи Студентського парламенту працюють за напрямами, 

визначеними Конференцією студентів. Їх перелік і назви затверджуються Студентським 

парламентом щорічно, після обрання нового складу Студентського парламенту.  

6.1.4. Голови структурних підрозділів Студентського парламенту 1 раз на півріччя 

звітують перед Студентським парламентом про виконання плану роботи. 

Розділ ІІІ. Представницькі і виконавчі ОСС структурного підрозділу 

7. Студентське самоврядування структурних підрозділів Університету 

7.1. Конференція студентів РСС 

7.1.1. Вищим органом студентського самоврядування структурних підрозділів є 

Конференція студентів. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання 

студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського 

самоврядування в структурних підрозділах. Засідання Конференції є правомочним за 

наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.  

7.1.2. Конференція студентів структурного підрозділу :  

7.1.2.1. Заслуховує звіти та оцінює роботу голови відповідної РСС. 

7.1.2.2. Заслуховує передвиборчі програми та затверджує кандидатів на посаду 

голови відповідної РСС. 

7.1.2.4. Визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського 

самоврядування структурного підрозділу. 



7.1.5. До складу делегатів Конференції студентів структурного підрозділу за 

посадами входять члени відповідної РСС.  

   7.1.6. Конференцію студентів структурного підрозділу скликає РСС за власним 

рішенням, або на вимогу не менше, ніж 10% студентів цього структурного підрозділу.    

     7.1.7. Конференція студентів структурного підрозділу проводиться не рідше одного 

разу на навчальний рік, не пізніше ніж за 10 днів до проведення Конференції студентів 

Університету.  

7.1.8. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж 

за 7 робочих днів до проведення Конференції.  

7.1.9. Засідання Конференції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 

зареєстрованих делегатів від загальної кількості. 

7.1.10. Голосування та засідання може відбуватися із використанням засобів зв’язку 

(мережі Інтернет тощо).  

7.1.11.Рішення Конференції студентів приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні Конференції 

студентів, за винятком випадків, встановлених цим Положенням.  

За рішенням простої більшості делегатів, присутніх на засіданні Конференції 

студентів, рішення конференції студентів можуть прийматись шляхом таємного 

голосування. Для організації таємного голосування обирається лічильна комісія з числа 

делегатів, на яку покладається проведення голосування та підрахунок голосів. 

Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який 

підписується усіма її членами. 

7.1.12. Конференція обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію 

Конференції.  

7.1.12. Реєстраційна комісія РСС здійснює реєстрацію делегатів Конференції і 

видачу мандатів для голосування.  

7.1.13. Порядок утворення Реєстраційної комісії, її персональний і кількісний склад 

визначається РСС.  

7.1.14. Лічильна комісія Конференції визначає кількість делегатів, що 

проголосували під час голосування.  

7.1.15. 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.  

7.1.16. 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.  

7.1.17. Право голосу мають делегати, обрані у порядку, встановленому цим 

рішенням та члени відповідної РСС, зареєстровані Реєстраційною комісією у 

встановленому порядку.  

7.1.18. Рішення Конференції студентів структурного підрозділу з питань, що 

віднесені до її компетенції є обов’язковим для виконання всіма учасниками освітнього 

процесу відповідного структурного підрозділу Університету. 

7.1.19. За потребою, у зв‘язку з фізичною неможливістю проведення у звичайному 

порядку голосування та засідання може відбуватися із використанням засобів зв’язку 

(мережі Інтернет тощо). 

8. Студентські ради структурних підрозділів 

8.1. РСС структурного підрозділу є виконавчим ОСС рівня структурного підрозділу. 

8.2. РСС структурного підрозділу: 



8.2.1. організовує та координує реалізацію основних напрямів діяльності 

студентського самоврядування структурного підрозділу; 

8.2.3. сприяє організації студентських заходів структурного підрозділу; 

8.2.4. розробляє внутрішні документи студентського самоврядування в межах своєї 

компетенції; 

8.2.5. скликає Конференцію студентів структурного підрозділу; 

8.2.6. ухвалює рішення щодо погодження призначення на посади заступників 

директора (декана) відповідного інституту (факультету); 

8.2.7. погоджує відрахування (поновлення) студентів відповідного структурного 

підрозділу; 

8.2.8. погоджує переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним (регіональним) замовленням; 

8.2.9. виконує інші завдання, що випливають з поточної діяльності студентського 

самоврядування. 

8.3. До складу РСС структурного підрозділу з правом голосу входять: 

голова РСС структурного підрозділу; 

члени РСС структурного підрозділу обрані на виборах структурного підрозділу. 

8.4. РСС структурного підрозділу очолює голова РСС структурного підрозділу. 

Діяльність РСС структурного підрозділу відбувається у формі засідань та 

індивідуальної роботи кожного з її членів, яка не може суперечити цьому Положенню. 

8.5. 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.  

8.6. Засідання РСС є правомочним за наявності не менше 1/2 її членів.  

8.7. Рішення РСС приймаються шляхом прямого голосування простою більшістю 

голосів присутніх членів РСС.  

8.8. Рішення РСС підписує голова та секретар. 

8.9. Формує перелік структурних підрозділів РСС; 

9. Голова РСС структурного підрозділу, заступники голови РСС структурного 

підрозділу, секретар РСС структурного підрозділу 

9.1. Голова РСС структурного підрозділу є виборною посадовою особою 

студентського самоврядування структурного підрозділу, який входить до складу РСС 

структурного підрозділу. 

Голова РСС структурного підрозділу звітує про результати своєї роботи на засіданні 

Конференції студентів структурного підрозділу. 

9.2. У межах своєї компетенції голова РСС структурного підрозділу: 

9.2.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю РСС структурного підрозділу; 

9.2.2. забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів студентського 

самоврядування структурного підрозділу; 

9.2.3. головує на чергових і позачергових засіданнях РСС структурного підрозділу; 

9.2.4. представляє позицію студентів під час розроблення проєктів рішень, що 

стосуються організації освітнього процесу структурного підрозділу, інших документах 

структурного підрозділу, що впливають на права та обов’язки студентів; 

9.2.5. на підставі відповідного рішення РСС структурного підрозділу візує від імені 

РСС структурного підрозділу рішення, передбачені пунктами 1–3 частини шостої статті 

40 Закону України «Про вищу освіту». 

9.2.6. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 



9.3. Заступник голови РСС структурного підрозділу є посадовою особою 

студентського самоврядування структурного підрозділу та сприяє голові РСС 

структурного підрозділу у здійсненні повноважень щодо реалізації мети та завдань 

студентського самоврядування. Заступник голови РСС структурного підрозділу 

здійснює діяльність за всіма загальними напрямами роботи студентського 

самоврядування. 

9.4. Заступник голови РСС структурного підрозділу призначається на посаду з числа 

членів РСС структурного підрозділу за поданням голови РСС структурного підрозділу 

рішенням РСС структурного підрозділу. 

9.5. В разі призначення більш ніж одного заступника голови РСС структурного 

підрозділу, визначається їх статус: перший заступник, другий заступник тощо. 

9.6. У межах своїх повноважень заступник голови РСС структурного підрозділу: 

9.6.1. допомагає голові РСС у загальному керівництві діяльністю студентського 

самоврядування, РСС структурного підрозділу, координації діяльності структурних 

підрозділів студентського самоврядування; 

9.6.2. головує на засіданнях РСС структурного підрозділу за відсутності голови; 

9.6.3. виконує інші обов’язки голови РСС структурного підрозділу у разі його 

відсутності; 

9.6.4. виконує поточну роботу за дорученням голови РСС структурного підрозділу; 

9.6.5. забезпечує своєчасне, повне та достовірне інформування голови РСС 

структурного підрозділу про діяльність ОСС у межах його сфери компетенції; 

9.6.6. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

9.7. Секретар РСС структурного підрозділу є посадовою особою студентського 

самоврядування, яка призначається з метою забезпечення ведення діловодства ОСС 

рівня структурного підрозділу. 

9.8. Секретар РСС структурного підрозділу призначається на посаду з числа членів 

РСС структурного підрозділу за поданням голови РСС структурного підрозділу 

рішенням РСС структурного підрозділу. 

9.9. У межах своїх повноважень секретар РСС структурного підрозділу: 

9.9.1. здійснює фіксацію засідань Конференції студентів структурного підрозділу та 

РСС структурного підрозділу шляхом ведення протоколів; 

9.9.2. забезпечує збереження протоколів та інших документів ОСС рівня 

структурного підрозділу; 

9.9.3. здійснює облік членів ОСС рівня структурного підрозділу; 

9.9.4. допомагає голові РСС структурного підрозділу та його заступникам у 

забезпеченні загального керівництва діяльністю та координації діяльності ОСС рівня 

структурного підрозділу; 

9.9.5. виконує поточну роботу за дорученням голови РСС структурного підрозділу 

та його заступників; 

9.9.6. у разі відсутності голови та усіх заступників голови РСС структурного 

підрозділу виконує обов’язки голови РСС структурного підрозділу; 

9.9.7. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

10. Голови структурних підрозділів РСС та їх функціональні обов’язки  

10.1. Голів структурних підрозділів РСС обирають терміном на один рік.  

10.2. Голови структурних підрозділів РСС :  

- здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних 

підрозділів РСС;  

- здійснюють інші повноваження за дорученням голови РСС;  



- кількісний і персональний склад РСС формує відповідна РСС.  

-структурні підрозділи РСС виконують завдання відповідно до напрямку їх 

діяльності. 

 

Розділ V. Інші органи студентського самоврядування 

11. Староста групи 

11.1. Староста групи (далі – староста) обирається студентами відповідної групи з їх 

числа. 

11.2. Староста організовує самоврядування студентів на рівні групи і представляє її 

інтереси в деканаті/директораті структурного підрозділу, на кафедрах, на старостаті. 

11.3. Староста зобов’язана: 

11.3.1. своєчасно інформувати студентів про розпорядження декана/директора 

структурного підрозділу, співробітників деканату/директорату, педагогічних, науково-

педагогічних працівників стосовно організації освітнього процесу та інших навчальних 

заходів; 

11.3.2. брати участь у засіданнях старостату, своєчасно доводити до відома 

студентів її рішення; 

11.3.3. повідомляти студентів про зміни, що внесені адміністрацією Університету 

або структурного підрозділу до навчального графіку та розкладу занять; 

11.3.4. доводити до відома РСС структурного підрозділу інформацію про будь-які 

спірні питання чи надзвичайні ситуації, що сталися у ході освітнього процесу, можливі 

порушення прав студентів; 

11.3.5. повідомляти студентів групи про заходи, що проводяться в Університеті, 

сприяти участі студентів групи у них; 

11.3.6. спільно з РСС структурного підрозділу брати участь у заходах, спрямованих 

на покращення якості освітнього процесу. 

11.4. Староста має право: 

11.4.1. рекомендувати кращих студентів до матеріального та морального заохочення 

за відмінне навчання, участь у громадській діяльності; 

11.4.2. вносити до підрозділів адміністрації пропозиції стосовно всіх питань 

студентського життя; 

11.4.3. сприяти організації освітнього процесу у межах групи. 

12. Старостат структурного підрозділу 

12.1. Старостат є робочим органом студентського самоврядування, який 

створюються зі старост груп з метою координації та організації різноманітних видів 

діяльності студентів. 

12.2. Старостат проводиться не рідше одного разу на місяць та: 

12.2.1. організовує виконання розпоряджень голови РСС структурного підрозділу; 

12.2.2. систематизує та аналізує пропозиції, зауваження та коментарі студентів 

щодо організації освітнього процесу та інших питань діяльності структурного 

підрозділу і Університету; 

12.2.3. надає допомогу РСС структурного підрозділу в організації освітньої 

діяльності та дозвілля студентів структурного підрозділу. 

12.3. Порядок діяльності старостату визначається РСС структурного підрозділу. 

13. Радники президента 

13.1. Радник президента є одноособовим консультативно-дорадчим органом 

студентського самоврядування. 

13.2. Радники президента призначаються на посади на строки повноважень 

президента рішенням Студентського парламенту.  

13.3. Радники виконують свої обов’язки на громадських засадах. 



13.4. Повноваження радника припиняються за власним бажанням, за рішенням 

президента Студентського парламенту, а також у зв’язку із закінченням повноважень 

відповідного президента Студентського парламенту. 

13.5. Радник президента виконує доручення президента та інші функції, що 

випливають з цього Положення та чинного законодавства України. 

 

Розділ VI. Інші питання діяльності ОСС 

14. Припинення участі в ОСС 

14.1. Участь в ОСС на відповідній посаді припиняється у разі: 

14.1.1. обрання на відповідну посаду нової особи на чергових виборах. 

Участь в ОСС заступників припиняється разом із припиненням повноважень 

відповідної посадової особи у зв’язку із обранням на цю посаду іншої особи. 

Участь в ОСС секретарів припиняється разом із переобранням складу відповідного 

ОСС. 

14.1.2. особистої письмової заяви до ЦВК Університету щодо відставки за власним 

бажанням; 

14.1.3. висловлення недовіри відповідному члену ОСС або ОСС в цілому недовіри 

за результатами таємного голосування студентів, яке ініціюється не менш як 10 

відсотками студентів, які входять до складу відповідного виборчого округу. Порядок 

проведення такого голосування встановлюється ЦВК Університету; 

14.1.4. тяжкого захворювання, несумісного з можливістю виконання своїх 

обов’язків, або смерті; 

14.1.5. припинення навчання в Університеті. Повноваження відповідної особи 

поновлюються у разі поновлення або повторного зарахування на навчання в університеті 

у період до оголошення про проведення проміжних або наступних чергових виборів на 

відповідну посаду Студентського парламенту; 

14.1.5. припинення навчання в Університеті. Повноваження відповідної особи 

поновлюються у разі поновлення або повторного зарахування на навчання у той же 

структурний підрозділ у період до оголошення про проведення проміжних або 

наступних чергових виборів на відповідну посаду структурного підрозділу; 

14.1.6. порушення вимог щодо суміщення посад, визначених пунктом 3.7 цього 

Положення. 

14.2. Участь в ОСС гуртожитку на відповідній посаді також припиняється у разі 

виселення студента з гуртожитку та поновлюється у разі повторного поселення до того 

ж гуртожитку у період до оголошення про проведення проміжних або наступних 

чергових виборів на відповідну посаду. 

14.3. У разі дострокового припинення повноважень: 

14.3.1. осіб, які обіймали виборні посади в ОСС – проводять проміжні вибори у 

випадках, встановлених Положення про вибори до ОСС; 

14.3.2. осіб, які були призначені на посади заступників голів та секретарів – нові 

заступники та секретарі призначаються згідно з цим Положенням. 

14.4. Рішення про припинення повноважень приймається ЦВК Університету із 

зазначенням конкретної підстави, встановленої цим Положенням. 

14.5. У разі дострокового припинення повноважень певної особи до проведення 

виборів на цю посаду або поновлення повноважень відповідно до пунктів 14.1.5, 14.2 

цього Положення, відповідний ОСС має право призначити тимчасового виконувача 

обов’язків відповідної посадової особи, який бере участь у роботі цього органу без права 

голосу. 

15. Взаємодія адміністрації та ОСС 



15.1. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність ОСС. 

15.2. Забезпечення представництва студентів у Вченій раді Університету, вчених 

радах структурних підрозділів, Педагогічній раді коледжу. 

15.2.1. До складу Вченої ради Університету за посадою входить президент 

Студентського парламенту, а решта представників студентів обираються студентами 

Університету шляхом прямого таємного голосування у порядку, встановленому 

пунктом 18 цього Положення. 

15.2.1.1 У разі дострокового припинення повноважень виборного члена Вченої ради 

Університету, Студентський парламент має право тимчасово (на час до проведення 

прямих таємних виборів) делегувати до складу Вченої ради Університету представника 

з числа членів Студентського парламенту. 

15.2.2. До складу Вченої ради структурного за посадою входить голова РСС 

структурного підрозділу, а решта представників студентів обираються студентами 

структурного підрозділу шляхом прямого таємного голосування у порядку, 

встановленому пунктом 18 цього Положення. 

15.2.2.1. У разі дострокового припинення повноважень виборного члена Вченої 

ради структурного підрозділу, відповідний ОСС має право тимчасово (на час до 

проведення прямих таємних виборів) делегувати до складу Вченої ради структурного 

підрозділу представника з числа членів Ради студентського 

самоврядування  відповідного структурного підрозділу. 

15.3. Забезпечення представництва студентів у вищому колегіальному органі 

громадського самоврядування Університету, колегіальних органах громадського 

самоврядування структурних підрозділів. 

15.4. Забезпечення представництва студентів у стипендіальних комісіях 

15.4.1. Список представників студентів у стипендіальній комісії Університету 

затверджується рішенням Студентського парламенту з числа осіб, обраних до складу 

Студентського парламенту. До цього списку у межах визначеної квоти включається по 

представнику від кожного структурного підрозділу. 

15.4.2. До складу стипендіальної комісії Університету за посадою входить 

президент Студентського парламенту. 

15.4.3. Список представників студентів у стипендіальній комісії структурного 

підрозділу затверджується рішенням РСС структурного підрозділу з числа осіб, обраних 

до складу студентської ради структурного підрозділу. 

15.4.4. До складу стипендіальній комісії структурного підрозділу за посадою 

входить голова РСС структурного підрозділу. 

16. Фінансування діяльності ОСС 

16.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

16.1.1. кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 

відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності; 

16.1.2. членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією 

студентів Університету. Розмір щомісячного членського внеску однієї особи не може 

перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого чинним 

законодавством; 

16.1.3. Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

16.2. Всі необхідні матеріальні витрати ОСС плануються і витрачаються відповідно 

до затвердженого Конференцією студентів Університету щорічного кошторису. 

16.3. Щорічний кошторис розробляється Студентським парламентом та вноситься 

президентом Студентського парламенту на затвердження Конференцією студентів 

Університету. 



16.5. Студентський парламент звітує щодо витрат призначених коштів не рідше 

одного разу на рік. 

16.6. Порядок використання коштів студентського самоврядування визначається 

Конференцією студентів Університету. 

16.7. За ОСС закріплюються приміщення. 

За пропозицією ОСС за ним може бути закріплене інше майно, необхідне для кращої 

організації його діяльності. 

16.8. Задля отримання додаткового фінансування ОСС може співпрацювати з 

молодіжними та громадськими організаціями, науковими установами та організаціями, 

фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, їх 

посадовими особами, іншими фізичними та юридичними особами. 

17. Зовнішні зв’язки ОСС 

17.1. ОСС може співпрацювати зі студентським самоврядуванням ЗВО України та 

інших країн, міжнародними і національними студентськими організаціями та їх 

об’єднаннями, укладати з ними угоди, меморандуми тощо для кращого виконання своїх 

завдань. 

17.2. ОСС можуть брати участь у громадських акціях, громадських ініціативах чи 

рухах, заходах, організованих громадськими організаціями чи ініціативними групами в 

Україні, крім політичних партій або релігійних організацій, якщо мета цієї акції (руху, 

ініціативи, заходу) співпадає з метою студентського самоврядування Університету.  

Участь у громадській акції може бути ініційована будь-яким членом ОСС, про що 

він має попередити Студентський парламент. Рішення про участь у громадській акції 

приймається Студентським парламентом. Якщо таке рішення не прийнято, члени ОСС 

не мають права приймати участь у цій громадській акції від імені ОСС чи з посиланням 

на ОСС. 

 

18. Організація і проведення виборів 

18.1. 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.  

18.2. Центральна виборча комісія (Далі – ЦВК) – це постійно діючий орган, що 

утворюється Студентським парламентом Університету, діє на підставі цього Положення 

і приймає рішення щодо всіх питань, пов’язаних з організацією і проведенням виборів 

до органів студентського самоврядування та представників з числа студентів до всіх 

дорадчих, консультативних інших органів Університету.  

18.3. 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.  

18.4. Кількісний і персональний склад ЦВК визначається Студентським парламентом на 

засіданні, що оформлюється протоколом.  



18.5. Підрахунок голосів на виборах, організація і проведення яких покладена на ЦВК, 

здійснюють Лічильні комісії, утворені ЦВК.  

18.6. Порядок утворення, кількість та персональний і кількісний склад комісій, 

зазначених в п. 18.4. визначається ЦВК.  

18.7. До складу Лічильних комісій не можуть входити особи, що балотуються на посади, 

визначені в пункті 18 цього положення.  

18.8. 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 

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 

Голови Рад студентського 

самоврядування інститутів, 

факультетів 

Всіма студентами відповідного структурного 

підрозділу/прямим таємним голосуванням/ з числа 

студентів відповідного підрозділу 

Голова Ради студентського 

самоврядування коледжу 

Конференцією студентів коледжу 

Члени Рад студентського 

самоврядування інститутів, 

факультетів 

Всіма студентами відповідного структурного 

підрозділу/прямим таємним голосуванням/ з числа 

студентів відповідного підрозділу 

Члени Ради студентського 

самоврядування коледжу 

Конференцією студентів коледжу 

Члени Вченої ради 

Університету з числа 

студентів 

Всіма студентами Університету/ прямим таємним 

голосуванням/з числа студентів Університету 

Члени Вчених рад 

інститутів/ факультетів з 

числа студентів 

Всіма студентами відповідного структурного 

підрозділу/прямим таємним голосуванням/ з числа 

студентів  

відповідного підрозділу 

Делегати на Конференцію 

трудового колективу 

Всіма студентами відповідного інституту, коледжу, в 

межах квоти, визначеної Вченою радою Університету/ 



Університету з числа 

студентів 

прямим таємним голосуванням/ з числа студентів 

відповідного інституту, факультету, коледжу 

Делегати на Збори 

трудового колективу 

інститутів, факультетів, 

коледжу  

Всіма студентами відповідного структурного 

підрозділу/прямим таємним голосуванням/ з числа 

студентів відповідного підрозділу 

Делегати на Конференції 

студентів інститутів, 

факультетів, коледжу 

Всіма студентами відповідного структурного 

підрозділу/прямим таємним голосуванням/ з числа 

студентів відповідного підрозділу 

Делегати на Конференцію 

студентів Університету з 

числа студентів 

Всіма студентами відповідного інституту, 

факультету,  коледжу / прямим таємним голосуванням/ 

з числа студентів 

18.9. Порядок обрання представників з числа студентів на посади, що не визначені в ч. 

8 пункт 18 цього положення визначається ЦВК на її засіданні, про що підписується 

відповідне рішення 

19. Прикінцеві положення 

19.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Конференцією 

студентів Університету. 

19.2. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації 

самоврядування в Університеті, Студентський парламент може приймати окремі 

положення, що не суперечать цьому Положенню, про що інформувати зацікавлених осіб 

листами. 

19.3. Зміни та доповнення до цього Положення (включаючи його додатки), 

вносяться рішенням Конференції студентів Університету. 

19.4 Пропозиції про зміни і доповнення до цього 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. 

 

 


