РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
-

-

Положення про студентське самоврядування Приватного вищого на
вчального закладу «Університет сучасних знань» (далі –
Положення) встановлює правові та організаційні засади функціону
вання студентського самоврядування Приватного вищого навчально
го закладу «Університет сучасних знань» (далі –
Університет) та визначає право і можливість студентів вирішувати
питання їх навчання та побуту, захисту прав та інтересів студенті
в, а також брати участь в управлінні Університетом.
Студентське самоврядування в Університеті та відокремлених струк
турних підрозділах є гарантованим державою правом здобувачів вищої
освіти самостійно або через представницькі органи вирішувати
питання
,
віднесені до їх повноважень. підрозділах є гарантованим державою п
равом здобувачів вищої освіти самостійно, або через представниць
кі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільни
х виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громад
ського самоврядування Університету.
Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність
в інтересах всього студентства Університету, в тому числі студенті
в відокремлених структурних підрозділів (філій) Університету.
Студентське самоврядування Університету–
це організація здобувачів вищої освіти багатовекторного формату:ві
д захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти до раціональн
оїорганізації їхнього дозвілля , яка функціонує з метою забезпечен
ня виконання здобувачами вищої освіти своїх обов’язків і сприяє
гармонійному розвиткові особистості здобувача вищої освіти, форм
уванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника, є ва
жливою складовою навчально виховного процесу формування фахів
ця, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і
відповідальності задобувачів вищої освіти.
Розвиток Студентського самоврядування в Університеті та відокрем
лених структурних підрозділах спрямоване на:
посилення ролі органів Студентського самоврядування в управлінні
Університетом;
зростання впливу Студентського самоврядування у захисті прав та і
нтересів здобувачів вищої освіти, розвитку їх лідерських, ділових та
організаційних якостей, соціальної активності, громадської свідомос
ті, патріотизму;
підвищення якості освіти, формування професійної компетентності
шляхом активізації самостійної творчої пізнавальної діяльності осіб,
які навчаються;
виховання відповідальності колективів здобувачів вищої освіти з утв

ердження моральних позицій особистості студента;
розвиток здібностей і обдарувань кожної особистості, всебічне спри
яння самореалізації майбутніх фахівців.
1.5. Органи Студентського самоврядування діють на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організ
ацій;
- рівності права здобувачів вищої освіти на участь у студентсько
му самоврядуванні.
1.6. У студентському самоврядуванні можуть брати участь особи, які з
добувають вищу освіту в Університеті та відокремлених структурн
их підрозділах. Студентське самоврядування забезпечує їх участь в
управлінні закладом вищої освіти.
1.7. Реалізація завдань і функцій Студентського самоврядування здійсн
юється безпосередньо через профільні комітети, голови яких обира
ються шляхом голосування. Кожен здобувач вищої освіти має прав
о обиратися та бути обраним в робочі, дорадчі, виборні та інші о
ргани Студентського самоврядування
1.8. Органи Студентського самоврядування можуть співпрацювати з орг
анами Студентського самоврядування інших закладів вищої освіти
та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного
або релігійного характеру.
1.9. Керівництво Університету, директори відокремлених структурних пі
дрозділів зобов`язані створювати умови для забезпечення діяльност
і та всебічно сприяти розвитку Студентського самоврядування.
1.10. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», представники С
тудентської Ради мають право брати участь у роботі Вченої Ради,
Ректорату та інших колегіальних органів Університету та його стр
уктурних підрозділах.
1.11.У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Стату
том Університету та іншими нормативними актами, що регламенту
ють діяльність студентського самоврядування у закладах вищої осв
іти України.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУ
ВАННЯ
2.1.

Метою Студентського самоврядування є створення умов для самор
еалізації особистості здобувачів вищої освіти і формування у них
організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності заре
зультат своєї праці, формування у здобувачів вищої освіти гордост
іза свій заклад вищої освіти, національної свідомості тощо.
2

2.2.

2.3.

Діяльність органів Студентського самоврядування спрямована на у
досконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпеч
ення виховання духовності та культури здобувачів вищої освіти, зр
остання у студентської молоді соціальної активності.
Основні завдання органів Студентського самоврядування:
- захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти;
- забезпечення виконання здобувачами вищої освіти своїх обов`яз
ків;
- сприяння освітній, науковій та творчий діяльності здобувачів ви
щої освіти;
- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку здобувачі
в вищої освіти;
- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товари
ств, об`єднань, клубів за інтересами у вільний від навчання час;
- співробітництво із органами Студентського самоврядування інши
х закладів вищої освіти;
- залучення здобувачів вищої освіти до вторинної зайнятості у ві
льний від навчання час;
- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню здо
бувачами вищої освіти правопорушень;
- забезпечення участі у вирішені питань міжнародного обміну зд
обувачами вищої освіти;
- всебічна підтримка іміджу Університету та популяризація його с
еред молоді.
3. ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1.

Основними функціями Студентського самоврядування є:
- захист і представництва прав та інтересів осіб, які навчаються;
- сприяння громадській, соціальній та професійній самореалізації
осіб, які навчаються;
- прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність Ст
удентського самоврядування у закладі вищої освіти;
- надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванн
ям наукових та професійних інтересів осіб, які навчаються;
- проведення організаційних, наукових, культурномасових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
- діяльність, спрямована на підвищення свідомості здобувачів вищ
ої освіти, її вимогливості до рівня своїх знань, виховання патрі
отизму до свого закладу вищої освіти;
- сприяння залученню осіб які навчаються, до творчої та науково
дослідної роботи;
- укріплення зв`язків між закладами вищої освіти міжрегіональних
, загальнодержавних та міжнародних контактів;
- інформування здобувачів вищої освіти про рішення адміністрації
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, що стосується здобувачів вищої освіти;
- сприяння співробітництву та обміну досвідом роботи із здобува
чами вищої освіти інших закладів вищої освіти і молодіжними
організаціями, в том числі із зарубіжними і міжнародними;
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги з
добувачам вищої освіти (спільно із відповідними службами);
- дослідження думок здобувачів вищої освіти та позицій з актуал
ьних питань
4. СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
4.1.

Студентське самоврядування в Університеті здійснюються на рівні:
- Університету;
- відокремленого структурного підрозділу;
- академічної групи.
4.2. На всіх рівнях органи Студентського самоврядування є виборними.
Їх формування та термін повноважень визначаються Положенням
про Студентське самоврядування Університету.
4.3. Вищим органом Студентського самоврядування в Університеті є К
онференція здобувачів вищої освіти, яка:
- ухвалює Положення про Студентське самоврядування Університ
ету та його відокремлених структурних підрозділів, визначає стр
уктуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних в
иборів представницьких та виконавчих органів Студентського са
моврядування;
- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольноревізійних органів Студентського самоврядування, дають їм відп
овідну оцінку;
- затверджує Голову органу Студентського самоврядування та при
пиняє його повноваження;
- затверджує процедуру використання майна та коштів органів Ст
удентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив н
а конкурсних засадах;
- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів Студентсь
кого Самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, за
слуховують звіт про його виконання;
4.3.1 До участі у Конференції залучається по два представника з кожної
академічної групи.
4.3.2 Конференція проводиться один раз на рік. Позачергова Конференці
я скликається на вимогу Студентської Ради, або 10% здобувачів в
ищої освіти Університету та відокремлених структурних підрозділів
. Про час, місце та порядок денний її проведення здобувачам вищ
ої освіти Університету та відокремлених структурних підрозділів п
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овідомляється не пізніше, ніж за два тижні до визначеної дати.
4.3.3 Порядок денний Конференції формується Студентською Радою.
4.3.4 Рішення Конференції ухвалюється шляхом прямого голосування п
ростою більшістю голосів присутніх делегатів.
4.3.5 Протокол Конференції затверджують підписами голова та секрета
р Конференції.
4.4. Виконавчим органом Студентського самоврядування є Студентська
рада Університету та відокремлених структурних підрозділів (далі
– Студентська Рада);
4.5. Студентська рада Університету є вищим виконавчим органом Студ
ентського самоврядування.
5. СТУДЕНТСЬКА РАДА
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Постійно діючим виконавчим (представницьким органом) Студентс
ького Самоврядування в Університеті та його відокремлених струк
турних підрозділів є Студентська Рада, до складу якої обираються
здобувачі вищої освіти всіх форм навчання.
До складу Студентської Ради входять здобувачі вищої освіти Унів
ерситету та його відокремлених структурних підрозділів усіх форм
навчання.
Персональний склад Студентської Ради затверджується на засідан
ні Студентської Ради та фіксується в протоколі.
Студентська Рада :
- здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи;
- організовує та координує діяльність органів Студентського само
врядування в Університеті та його відокремлених структурних п
ідрозділах;
- визначає перспективи діяльності органів Студентського самовряд
ування в Університеті та його відокремлених структурних підро
зділів та шляхи вирішення актуальних питань студентського жи
ття;
- формує і узгоджує з адміністрацією Університету та його відок
ремлених структурних підрозділів питання, вирішення яких не
належить до компетенції органів Студентського самоврядування;
- порушує питання щодо Студентського самоврядування, які вино
сяться на обговорення Вченої Ради та ректорату;
- звертається до керівництва Університету та його відокремлених
структурних підрозділів, його дорадчих та робочих органів, дер
жавних органів з пропозиціями щодо вдосконалення освітньої
галузі та проблем Студентського самоврядування в цілому;
- вирішує інші питання Студентського самоврядування.
Засідання Студентської Ради скликаються не рідше одного разу на
місяць. Позачергове засідання Студентської Ради скликається на в
имогу ректора Університету, директорів відокремлених структурних
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підрозділів та більшості членів Студентської Ради. Є відкритими
для здобувачів вищої освіти Університету та його відокремлених с
труктурних підрозділів. Засідання Студентської Ради є правомочни
м, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу. Засідання п
роводить Голова Студентської Ради. У випадках відсутності голови
, засідання проводить його заступник, якого обирає Студентська Р
ада. На засідання запрошується керівництво Університету, представ
ники адміністрації та особи з числа науковопедагогічних працівників.
5.6. Рішення ухвалюються звичайною більшістю голосів. Пропозиції що
до змін та доповнень до Положення про Студентське самоврядува
ння приймається більшістю у 2/3 від складу присутніх.
5.7. Рішення вважається ухваленим лише за погодженням Голови
Студентської Ради.
5.8. Протоколи та рішення Студентської Ради підписують голова та
секретар.
5.9. Секретар Студентської Ради веде протоколи засідань, облік викона
ння рішень, відповідає за документообіг.
5.10. Голова та Секретар Студентської Ради відповідають за збереження
документації органу Студентського самоврядування.
5.11. Студентське Самоврядування Університету очолює Голова Студентс
ької Ради. Голова Студентської Ради обирається терміном на 1 рік
шляхом таємного голосування на Конференції здобувачів вищої о
світи і не може обиратись більш як два терміни поспіль.
5.12.Порядок обрання голови Студентської Ради:
5.12.1 Функції щодо контролю виборів голови Студентської Ради поклада
ється на центральну виборчу комісію, обрану зі здобувачів вищої
освітиУніверситету та його відокремлених структурних підрозділів.
Члени тимчасової виборчої комісії не входять до числа делегатів
Конференції здобувачів вищої освіти та не мають права голосу. З
їх числа, шляхом прямого голосування простою більшістю голосів
обираються голова, заступник та секретар. Склад тимчасової вибор
чої комісії затверджується на засіданні Студентської Ради.
5.12.2 .Після подання кандидатур всіх охочих, центральна виборча комісі
я надає можливість проводити передвиборчу кампанію, яка включа
є проведення зустрічі здобувачів вищої освіти з кожним з кандида
тів.
5.12.3 .Голосування проводиться протягом одного дня, після чого
центральна виборча комісія проводить підрахунок голосів.
5.12.4 .Перемагає у виборах той, хто набере найбільшу кількість голосів.
5.12.5 У разі не наявності необхідної кількості делегатів Конференції здо
бувачів вищої освіти у День Виборів, голосування переноситься на
термін не більш, ніж 1 робочий тиждень.
5.13.Голова Студентської Ради:
- організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяль
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ності Студентської Ради;
- забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської Ради т
а іншими органами Студентського Самоврядування;
- звітує про роботу Студентської Ради;
- бере участь у виборі форм та методів заохочення здобувачів ви
щої освіти, визначенні та розподілі засобів, спрямованих на заб
езпечення ефективного функціонування органів Студентського са
моврядування та студентських організацій;
- представляє інтереси здобувачів вищої освіти шляхом участі у
Вченій раді, ректораті;
- бере участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій;
- делегує свої повноваження заступникам та може припинити їх;
- забезпечує організацію проведення Конференції здобувачів вищо
ї освіти;
- ініціює проведення позачергових загальних зборів або Конферен
ції;
- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації т
а органів Студентського самоврядування для здійснення діяльно
сті Студентської Ради;
- подає до розгляду Студентської Ради кандидатури заступника го
лови, секретаря, голів профільних комітетів Студентської Ради;
- має право припиняти повноваження голів профільних комітетів
Студентської Ради за невиконання покладених на них обов’язків
.
5.14. Повноваження Голови Студентської Ради припиняються достроково
у разі:
- особистої заяви про відставку;
- за рішенням Конференції ініціативи більшості здобувачів вищої ос
віти за наявності їх підписів;
- у разі вибуття зі складу здобувачів вищої освіти.
5.15.Виконання обов’язків Голови Студентської Ради тимчасово, до пров
едення виборів покладається на заступника Голови Студентської Ради.
6.1.
6.2.
6.3.

6. СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Студентська Рада складається з делегованих Конференцією здобува
чів вищої освіти представників, мінімальна кількість яких становит
ь 8 осіб, включаючи Голову Студентської Ради та Секретаря.
Студентська Рада складається з профільних комітетів. Рішення про
створення профільних комітетів та їх склад приймають та затверд
жує не менш як 2/3 від складу Студентської Ради.
Кількість членів Студентської Ради може бути збільшена за необхі
дністю.
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7. ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
7.1. Студентська рада має право:
- отримувати від керівництва Університету та його відокремлених ст
руктурних підрозділів консультативну підтримку та інформацію, не
обхідну для виконання поставлених завдань;
- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва
відповідного рівня та органів студентського всіх рівнів стосовно п
итань, що належать до повноважень цього органу, та отримувати
відповіді щодо порушених питань;
- вести конструктивний діалог з керівництвом Університету та його
відокремлених структурних підрозділів щодо дій посадових осіб, к
ерівників структурних підрозділів, якщо вони порушують права зд
обувачів вищої освіти, подавати скарги на їх дії, відповідно до За
кону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на
скаргу згідно з чинним законодавством;
- погоджувати рішення щодо відрахування осіб, які навчаються в Ун
іверситеті та його відокремлених структурних підрозділах та їх п
оновлення на навчання; призначення заступника керівника закладу
вищої освіти; поселення осіб, які навчаються в Університеті та йо
го відокремлених структурних підрозділах , в гуртожиток і виселе
ння з гуртожитку; затвердження рішень з питань студентських гур
тожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті та й
ого відокремлених структурних підрозділах.
7.2. Органи Студентського Самоврядування зобов`язані:
- забезпечувати дотримання прав та інтересів здобувачів вищої освіти,
сприяти виконанню здобувачами вищої освіти своїх обов`язків;
- порушувати проблеми здобувачів вищої освіти перед керівництвом У
ніверситету та його відокремлених структурних підрозділів;
- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою
діяльність;
- сприяти розвитку та вдосконаленню Студентського самоврядування;
- координувати свою діяльність в Університеті та його відокремлених с
труктурних підрозділів іншими студентськими об`єднаннями, осередка
ми тощо;
- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Полож
ення про Студентське самоврядування та інші питання, що потребуют
ь розгляду на засіданнях органів Студентського самоврядування;
8. КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ
ТА ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
8.1. Керівництво Університету та його відокремлених структурних підр
озділів має право:
- отримувати інформацію про діяльність органів Студентського само
врядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію пр
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о поточну діяльність тощо);
- скликати позачергові збори Студентської Ради чи Конференцію у
випадках недотримання органами Студентського самоврядування С
татуту Університету та Положення про органи Студентського само
врядування;
- брати участь через своїх представників у заходах, що проводять о
ргани Студентського самоврядування (зборах та засіданнях Студент
ської Ради, Конференції здобувачів вищої освіти тощо);
- здійснювати письмове погодження розпорядчих документів Універс
итету, що стосується їх компетенції.
8.2. Керівництво Університету та його відокремлених структурних підр
озділів зобов`язано:
- створити умови для ефективної діяльності органів Студентського само
врядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними мебл
ями, оргтехнікою, телефонним зв`язком, інтернетом тощо;
- інформувати органи Студентського самоврядування про важливі рішен
ня, які стосуються здобувачів вищої освіти;
- ввести до складу Вченої Ради Університету не менш, як 10 відсотків
від кількості осіб, які навчаються в Університеті та його відокремлен
их структурних підрозділах, а також представників інших колегіальни
х органів;
- надавати, за можливості, інформаційну, правову, психологічну, фінанс
ову, матеріальну, та інші види підтримки для розвитку Студентського
самоврядування;
- адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність орга
нів Студентського Самоврядування.
9. ФІНАНСОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
9.1.
9.2.
9.3.

Фінансовою основою є кошти, визначені Вченою Радою Університ
ету в розмірі не менш, як 0,5 відсотка власних надходжень отрим
аних закладом вищої освіти від основної діяльності.
Такі платежі здійснюються Університетом виключно на підставі пр
опозицій голови Студентської Ради відповідно до затвердженого ко
шторису на бюджетний період.
Кошти органів Студентського самоврядування спрямовуються на в
иконання їхніх завдань відповідно до затвердженого кошторису. О
ргани Студентського самоврядування публічно звітують про викори
стання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на р
ік;
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10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Дане положення вступає в дію з моменту ухвалення Конференцією
здобувачів вищої освіти.
10.2. Зміни та доповнення до даного положення вносяться Студентсько
ю Радою та вступають в силу після прийняття черговою конферен
цією здобувачів вищої освіти ухвалюється рішенням Вченої Ради т
а затвердження ректором Університету.
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