1. Загальні положення
1.1.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів,
організовувати дозвілля студентів, а також брати участь в управлінні вищим
навчальним закладом, (надалі - вищий навчальний заклад, Інститут).
1.2.

Студентське

самоврядування

є

невід’ємною

частиною

громадського самоврядування Інституту, важливим елементом вдосконалення
навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію
процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі,
ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння
гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок
лідера, організатора, керівника, сприяння духовному розвитку студентів
Інституту.
1.3.

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів

Інституту незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак.
1.4.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів вищого

навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному
закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в органи
студентського самоврядування.
1.5.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів

студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом.
1.6.

Студентське самоврядування діє на принципах:

1.6.1.

добровільності, колегіальності, відкритості;

1.6.2.

виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.6.3.

рівності

права

студентів

на

участь

у

студентському

самоврядуванні;
1.6.4.
організацій.

незалежності від впливу політичних партій та релігійних
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1.7.

У

своїй

діяльності

органи

студентського

самоврядування

керуються чинним законодавством України, в тому числі, Законом України
«Про вищу освіту», Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки
України, Статутом вищого навчального закладу, цим Положенням та Божими
заповідями, а також діють відповідно до цінностей та місії Інституту.
1.8.

Адміністрація вищого навчального закладу виконує дорадчу

функцію в органах студентського самоврядування, а також може вносити свої
пропозиції на розгляд органів студентського самоврядування і брати участь в
окремих засіданнях студентської ради.
1.9.

Керівник вищого навчального закладу забезпечує 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).
2. Права та обов'язки студентського самоврядування
2.1.

Студентське самоврядування має право:

2.1.1. вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального
процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між
студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;
2.1.2. організовувати процес обрання виборних представників з числа
студентів, які навчаються в Інституті, до керівних органів Інституту, в яких
передбачена участь студентів;
2.1.3.вносити пропозиції щодо залучення коштів Інституту для реалізації
заходів,

передбачених

програмою

діяльності

органів

студентського

самоврядування;
2.1.5.брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покаранням
студентів, які порушили Правила внутрішнього розпорядку Інституту;
2.1.6. брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність
Інституту з усіх питань, пов'язаних зі студентським життям;
2.1.7. брати участь у роботі комісій з розподілу фонду соціальної
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допомоги студентам із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у
навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті;
2.1.8. одержувати від адміністрації Інституту об’єктивну і повну
інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та
пропонувати відповідні заходи;
2.1.9. розпоряджатися коштами, що виділені у кошторисі Інституту,
згідно з чинним законодавством;
2.1.10.

розпоряджатися майном, яке надане в користування, і

виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством;
2.1.11.

вносити пропозиції щодо навчальних планів та програм;

2.1.12.

організовувати різноманітні заходи, передбачені сферою

діяльності окремих органів студентського самоврядування;
2.1.13.
2.2.

оголошувати акції протесту.

Студентське самоврядування зобов’язане:
2.2.1. допомагати

адміністрації

Інституту

у

виконанні

завдань

навчально-виховної роботи, спрямованих на поліпшення умов та якості
навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу та
духовного розвитку студента;
2.2.2. інформувати студентів з усіх питань життя Інституту, що їх
стосуються;
2.2.3. звітувати перед студентами Інституту про виконану роботу;
2.2.4. проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня
іміджу Інституту;
2.2.5. проводити організаційні, наукові, культурно-масові, духовні,
спортивні, оздоровчі та інші заходи,;
2.2.6. аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів
щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших
питань діяльності Інституту і звертатися до адміністрації з пропозиціями
щодо їх вирішення.
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3. Організаційна структура студентського самоврядування Інституту
3.1.

Студентське самоврядування складається зі студентської ради та

інших студентських організацій.
3.2.

Студентська рада - це вищий студентський виконавчий орган,

який виконує представницьку функцію, веде адміністративну діяльність та
покликаний захищати права студентів. Студентська рада діє згідно з цим
Положенням
3.3.

За погодженням зі студентською радою в Інституті приймаються

рішення про:
3.3.1.

відрахування студентів з Інституту, та їх поновлення на навчанні;

3.3.2.

поселення осіб, які навчаються в Інституті, у гуртожиток

Інституту і виселення з нього;
3.3.3.

затвердження правил внутрішнього розпорядку Інституту в

частині, що стосується осіб, які навчаються.

4.
4.1.

Прикінцеві положення

Положення набирає чинності з моменту його затвердження

Ректором та Студентською радою.
4.2.

Контроль за виконанням Положення покласти на проректора з

навчально-виховної роботи Інституту.
4.3.

У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-

правові документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні
пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.
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