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2. Завдання органів студентського самоврядування 

 

2.1. Відповідно до ст.38 Закону України „Про вищу освіту" основними 

завданнями органів студентського самоврядування університету є: 

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

-  забезпечення захисту прав та інтересів студентів; 

-  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

-  сприяння у створенні різноманітних студентських організацій, гуртків, 

товариств, об'єднань, клубів за інтересами; 

-  організація співробітництва із органами студентського самоврядування 

інших вищих навчальних закладів; 

-  організація співробітництва з різними молодіжними організаціями. 

 

 2.2. Студентська рада університету безпосередньо бере участь у прийнятті 

рішення про: 

 -  відрахування осіб,  які  навчаються в університеті, та їх поновлення на 

навчання;  

  -  переведення осіб, які навчаються в університеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб;  

 -  переведення осіб, які навчаються в університеті з контрактної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за 

державним замовленням;  

 -  призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із 

студентами;  

 -  поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з 

гуртожитку;  

 -  затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання 

осіб, які навчаються в університеті. 

 

2.3. Органи студентського самоврядування університету в межах своїх компетенцій 

можуть вирішувати й інші завдання, що зумовлені специфікою діяльності 

університету. 

3. Структура та організація діяльності 

органів студентського самоврядування 

 

3.1. Студентське самоврядування в університеті здійснюється через відповідні 

колегіальні та виконавчі органи на рівні студентських (академічних) груп, 

факультетів, гуртожитків університету в цілому. 

 

3.2. Колегіальними органами студентського самоврядування є: 

- збори студентів академічної групи; 
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- збори (конференція) студентів факультету; 

- збори (конференція ) студентів – мешканців  гуртожитку; 

- конференція студентів університету. 

 

3.3. Виконавчими органами студентського самоврядування є студентські ради 

       - академічної групи,  

       - гуртожитку,  

       - факультету,  

       - університету; 

 

3.4. Колегіальним органом самоврядування студентської (академічної) групи є її 

збори, які проводяться раз на два місяці. 

Виконавчим органом самоврядування академічної групи є студентська рада, яка 

обирається зборами  академічної групи терміном на 1 рік і проводить свої засідання 

за потребою. 

Студентська рада групи працює за планом, який складається на семестр, періодично 

звітує про свою діяльність на зборах академічної групи. 

 

3.5. Колегіальним органом студентського самоврядування факультету є збори 

(конференція) студентів факультету, які скликаються раз на рік. Делегати 

конференції студентів факультету обираються на зборах студентських 

академічних груп із розрахунку: не менше 2 делегатів від кожної академічної 

групи. 

Виконавчим органом студентського самоврядування факультету є студентська рада, 

яка обирається зборами (конференцією) студентів факультету терміном на один рік. 

Кількісний склад студентської ради визначається зборами (конференцією) 

студентів. 

Студентська рада факультету працює за планом, який складається на навчальний 

рік, і проводить свої засідання не рідше двох разів на місяць.  

Студентська рада факультету періодично звітує на зборах (конференції) студентів 

факультету. 

 

3.6. Колегіальним органом самоврядування студентів-мешканців гуртожитку є їх 

збори. 

Виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитків є студентська рада 

гуртожитку, яка обирається на зборах мешканців гуртожитку терміном на 

навчальний рік. Кількісний склад студентської ради гуртожитку визначається 

зборами його мешканців. 

Студентська рада гуртожитку сприяє виконанню Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку, та створенню належних умов для проживання і відпочинку його 

мешканців. 

Студентська рада гуртожитку періодично звітує перед зборами мешканців 

гуртожитку та студрадою університету. 
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3.7. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування в університеті є 

конференція студентів університету, яка: 

-  ухвалює Положення про студентське самоврядування; 

-  обирає виконавчий орган студентського самоврядування та заслуховує його 

звіт; 

-  визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчого органу 

студентського самоврядування; 

-  розглядає інші питання, що належать до компетенції органів студентського 

самоврядування. 

Конференція скликається один раз один рік. Делегати конференції обираються  

відкритим голосуванням на зборах (конференціях) студентів факультетів із 

розрахунку: 10% делегатів від кожного факультету. 

Виконавчим органом студентського самоврядування університету є студентська рада 

університету, яка обирається конференцією студентів терміном на один рік. 

Кількісний склад студентської ради університету визначається конференцією 

студентів. Голови студентських рад факультетів та голови студрад гуртожитків 

входять до складу студентської ради університету з такими ж повноваженнями, що й 

члени ради, обрані конференцією. 

Студентська рада університету планує свою роботу за напрямками діяльності на 

навчальний рік і проводить свої засідання один раз на тиждень. Вона також 

координує і спрямовує діяльність студентських рад факультетів. 

Студентська рада університету періодично звітує про свою діяльність на конференції 

студентів університету. Її керівник делегується до складу  Вченої ради 

університету. 

 

4. Студентська рада університету і її функції: 

 

4.1 Голова студентської ради університету: 

-  обирається відкритим або таємним голосуванням (за рішенням студради) 

вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх.  

-  здійснює загальне керівництво діяльності студради університету; 

-  готує і проводить засідання, спрямовує поточну роботу членів студентської 

ради університету; 

-  організовує складання плану роботи студради та його виконання; 

-  персонально відповідає за організацію та проведення загальних студентських 

зборів (конференцій); 

- представляє виконавчий орган студентського самоврядування на засіданнях 

Вченої ради університету, методичних нарадах соціально-гуманітарного відділу, 

на засіданнях студпрофкому університету, громадських організацій університету, 

міста, області та ін.; 

- координує діяльність членів студради, надає допомогу в удосконаленні змісту, 

форм та методів їхньої роботи; 

-  веде особистий прийом студентів; 
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-  представляє органи студентського самоврядування на стипендіальній комісії 

університету. 

 

4.2. Заступник голови студради університету:  

- виконує функції голови студради університету на час його відсутності, 

- відповідає за організаційний напрямок діяльності студради університету та 

взаємодію зі студрадами факультетів, 

- відповідає за підготовку та проведення конференцій та зборів студентів, 

- координує роботу заступників голів студрад факультетів, 

- готує необхідні інформаційні матеріали з питань діяльності студради 

університету. 

 

4.3. Відповідальний за навчальну роботу: 

- знайомиться зі змістом та графіком навчального процесу університету; 

- організовує періодичне вивчення стану відвідування занять та виконання 

студентами навчального режиму; 

- вивчає інформацію про поточну успішність студентів, узагальнює досвід 

кращих академгруп, висвітлює хід екзаменаційної сесії в газеті „Альма-матер" та 

стінній пресі, готує інформацію про стан успішності для обговорення на загальних 

зборах студентів; 

- організовує участь академічних груп у конкурсі „Краща академічна група 

університету"; 

- бере участь в організації студентських предметних олімпіад; 

- вносить пропозиції щодо заохочення студентів-відмінників та студентів, які 

досягли успіхів у конкурсах фахових знань та предметних олімпіадах. 

 

4.4. Відповідальний за науково-дослідну роботу: 

- шляхом анкетування вивчає наукові інтереси студентів; 

- представляє інтереси студентів в організаційних комітетах із питань 

проведення конкурсів студентських наукових робіт; 

- сприяє публікації кращих наукових робіт студентів; 

- вивчає  досвід наукової студентської діяльності на факультетах, допомагає у 

створенні нових форм наукової роботи, клубів, гуртків; 

- пропагує досвід наукової діяльності у вузах України; 

- у своїй діяльності співпрацює із завідувачами кафедр та науковим відділом 

університету. 

 

4.5. Відповідальний за культурно-масову роботу: 

-  проявляє творчу ініціативу в організації дозвілля та відпочинку студентів; 

-  сприяє участі студентів у гуртках художньої самодіяльності; 

-  представляє студраду в оргкомітеті фестивалю художньої самодіяльності 

«Студентська весна»; 

-  очолює тимчасові комісії з підготовки традиційних свят; 

-  використовує нові форми культурно-масової роботи; 
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-  сприяє знайомству студентів із культурною спадщиною, традиціями, та 

обрядами українського народу, з досягненнями українського мистецтва; 

  допомагає організації проведення екскурсій до музеїв університету та 

визначних місць України; 

- організовує виставки-покази художньої творчості студентів. 

 

4.6. Відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу: 

-  допомагає в організації та проведенні міжфакультетських спортивних змагань; 

-  організовує і проводить конкурс кращий спортсмен року, спортивні вечори 

вшанування кращих спортсменів факультетів, університету, пропагує досягнення 

українського спорту; 

-  сприяє залученню до спортивних змагань широкого кола студентів;  

 

4.7. Відповідальний за соціальний захист студентів: 

- сприяє в організації поселення студентів у гуртожитки університету; 

- готує базу, даних про приватні квартири для поселення студентів; 

- проводить періодичні перевірки умов проживання студентів (спільно зі 

студрадами гуртожитків, профкомом стдудентів заступниками деканів із 

виховної роботи. кураторами, фахівцями соціально-гуманітарного відділу); 

- бере участь у роботі оргкомітетів з проведення конкурсів „Кращий 

гуртожиток університету", „Краща кімната гуртожитку"; 

- допомагає у вирішенні проблем студентських сімей, студентів-сиріт. 

студентів-інвалідів та інших студентів; 

- проявляє ініціативу в організації та проведенні благодійних акцій; 

-  сприяє створенню лекційних груп з метою проведення профілактичної роботи, 

що стосується викорінення й попередження шкідливих звичок у студентів, 

проведення акцій, спрямованих на укріплення здорового способу життя; 

-  керує волонтерською роботою студентів університету. 

 

4.8. Відповідальний за інформаційно-видавничу роботу: 

-  готує інформаційні повідомлення про досвід роботи студентського 

самоврядування, пропагує його на сторінках університетської газети «Альма 

матер», інших  виданнях ЗМІ. 

-  випускає інформаційні листівки студради; 

-  сприяє в організації випуску газет студрад факультетів, надає їм допомогу; 

-  доводить до відома студентського колективу основні положення наказів МОН, 

розпоряджень і наказів ректора університету, інформує про рішення студради 

університету, контролює їх виконання студрадами факультетів, випускає 

інформаційний стенд студради; 
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5. Співпраця з адміністрацією університету 

 

5.1. Адміністрація університету має право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування 

(плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну  діяльність 

тощо); 

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках 

недотримання органами студентського самоврядування Статуту університету та 

Положення про органи студентського самоврядування НДУ імені Миколи Гоголя; 

- брати участь у заходах, що проводять органи студентського самоврядування 

(загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо). 

 

5.2. Адміністрація університету 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 університету; 

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 

матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в 

університеті. 

6. Заключні положення 

 

6.1. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер і 

оформляються на підставі протоколів зборів (конференцій) або засідань цих 

органів. 

 

6.2.  За потреби студради університету (через затвердження на студентській 

конференції) та студради факультетів (узгоджуючи з студрадою університету) 

своїм протокольним рішенням можуть змінювати та доповнювати зміст обов'язків 

відповідальних за напрямки діяльності органів студентського самоврядування. Види 

діяльності залежать від інтересів студентського колективу; від досвіду і традицій 

колективної діяльності, від рівня теоретично-методичної і практичної підготовки 

членів студради. Члени студради підзвітні своєму голові і діють за планом 

студради та чинним положенням. 

 

 Схвалено конференцією   студентів  

 університету „ 29 " березня 2010 р. 


