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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. У Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (далі – Академія) діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування. Студентське самоврядування – це самостійна 

громадська діяльність щодо реалізації функцій управління Академією, що 

здійснюється здобувачами вищої освіти у відповідності з метою і 

завданнями, які стоять перед студентськими колективами. 

1.2. Орган студентського самоврядування Академії створений на засадах 

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. 

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Академії 

незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, 

місця проживання, мовних або інших ознак. 

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, у тому числі, Закономи України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України та Міністерства освіти і науки, Статутом Академії та 

цим Положенням. 

1.5. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії. Усі 

студенти, які здобувають освіту в Академії, мають рівні права та можуть 

обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування. 

1.6. Органи студентського самоврядування мають право співпрацювати з 

державними органами влади, фондами, комерційними структурами, 

донорськими структурами, органами студентського самоврядування 

інших закладів освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не 

має політичного або релігійного характеру. 

1.7. Органи студентського самоврядування користуються допомогою і 

підтримкою адміністрації Академії та її всебічним сприянням щодо 

створення належних умов для своєї діяльності (надання приміщення, 

меблів, оргтехніки, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення 

місць для встановлення інформаційних стендів тощо) про що укладається 

відповідна угода. 

1.8. Студентське самоврядування функціонує на рівні: студенстької 

(академічної) групи, гуртожитку, Академії. 
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ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  

 

2.1. Метою діяльності органу студентського самоврядування є захист прав та 

інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у 

нього навичок організатора, керівника. 

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування: 

 забезпечення та захист прав та інтересів студентів; 

 сприяння виконанню студентами  своїх обов’язків; 

 забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між адміністрацією та 

студентами Академії; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

 співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

закладів вищої освіти; 

 інформування про цілі, завдання та результати своєї діяльності, збір і 

використання інформації, необхідної для реалізації своїх статутних 

завдань; 

 участь у вирішенні питань міжнародної співпраці Академії, зокрема 

міжнародного обміну студентами; 

 залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики; 

 забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги 

студентам (спільно з відповідними службами); 

 пропаганда в молодіжному середовищі патріотизму, участь у 

організації та проведені заходів, спрямованих на патріотичне 

виховання студентства; 

 проведення роботи, спрямованої на підтримку високого іміджу 

Академії, групи; 

 пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню 

студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

паління тощо; 

 залучення студентів до суспільно корисної діяльності у вільний від 

навчання час. 

 

ІІІ. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування: 
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3.1.1. беруть участь в управлінні Академії у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Статутом Академії; 

3.1.2. беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу та науково-дослідної роботи;  

3.1.3. проводять організаційні, просвітницькі, наукові та інші заходи; 

3.1.4. вносять пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; 

3.1.5. беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

3.1.6. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації або 

студентами та викладачами;  

3.1.7. беруть участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням 

дисциплінарних стягнень на студентів; 

3.1.8. організовують процес обрання виборних представників з числа 

студентів, які навчаються в Академії, до органів громадського 

самоврядування Академії; 

3.1.9. організовують процес обрання виборних представників з числа 

студентів, які навчаються в Академії, до Вченої ради Академії;  

3.1.10. беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, 

пов’зані із діяльністю студентського самоврядування; 

3.1.11. одержують від адміністрації Академії об’єктивну і повну інформацію 

з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують 

відповідні заходи; 

3.1.12. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

3.1.13. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм; 

3.1.14. оголошують акції протесту; 

3.1.15. беруть участь у створенні різноманітних студентських гуртків, 

товариств, клубів, об’єднань за інтересами; 

3.1.16. приймають рішення про застосування зауваження до члена 

студентського самоврядування Академії на засіданні Студентської ради 

Академії; 

3.1.17. виконують інші функції, передбачені Законами України та цим 

Положенням. 

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування: 

3.2.1. інформують студентів з усіх питань життя Академії, що їх стосуються; 

3.2.2. звітують перед студентами Академії про виконану роботу; 

3.2.3. проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

Академії; 

3.2.4. проводять організаційні, наукові, культурно-масові та інші заходи; 
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3.2.5. аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації освітнього процесу, її інфраструктури та інших питань діяльності 

Академії і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в Академії 

приймаються рішення про: 

3.3.1. відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання; 

3.3.2. конкурсний відбір НПП на вакантні посади; 

3.3.3 поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення їх 

із гуртожитку; 

3.4.3. затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. 

 

 

IV. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

АКАДЕМІЇ  

 

4.1. Вищим органом студентського самоврядування Академії є конференція 

студентів Академії. 

4.2. Конференція студентів Академії: 

 заслуховує звіт голови Студентської ради Академії; 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування Академії, 

вносить зміни та доповнення до нього; 

 визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності 

студентського самоврядування Академії; 

 обирає членів до органів студентського самоврядування; 

 обирає Голову Студентської ради Академії; 

4.3. обирає представників до Вченої ради Академії.  

4.4. Конференцію студентів Академії скликає Студентська рада Академії за 

власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості 

студентів Академії. 

4.5. Конференцію студентів Академії проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

4.6. Про час, місце та порядок денний проведення Конференції оголошується 

не пізніше, ніж за 5 робочих днів до її проведення. 

4.7. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 

4.8. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування 

більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. 

4.9. Конференція студентів Академії обирає головуючого, президію та 

робочі органи Конференції; 

4.10.Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції. 
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4.11.Рішення Конференції студентів Академії є обов’язковими для виконання 

Органами студентського самоврядування. 

4.12.Положенням передбачається існування та функціонування таких органів 

у структурі студентського самоврядування в Академії: 

 студентська рада Академії; 

 староста студентської (академічної) групи. 

4.13.Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування Академії є Студентська рада Академії, яка обирається 

терміном на один рік. 

4.14.Студентська рада Академії: 

 організовує діяльність студентського самоврядування Академії; 

 здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського 

самоврядування в Академії; 

 визначає позицію студентського самоврядування в Академії з 

актуальних питань студентського життя; 

 представляє студентське самоврядування Академії в органах 

управління Академії, органах місцевої та державної влади, місцевих, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських 

організаціях; 

 приймає рішення в межах своїх повноважень; 

 скликає конференцію студентів Академії; 

 обирає заступника голови Студентської ради Академії, секретаря 

Студентської ради Академії; 

 вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, 

спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди; 

 звітує про свою роботу на конференції студентів Академії; 

 співпрацює з науковим товариством студентів, аспірантів та молодих 

вчених. 

4.15.До Студентської ради Академії висовуються кандидати на зборах 

студентських (академічних) груп прямим голосуванням. Кількість членів 

від загальних зборів до складу Студентської ради Академії може бути 

від 1 (староста автоматично є членом Студентської ради Академії) до 2 

студентів. 

4.16.До складу Студентської ради Академії входять голова Студентської ради 

Академії, секретар Студентської ради Академії, заступник голови 

Студентської ради Академії  та інші члени. У разі відсутності голови 

Студентської ради Академії його обов’язки виконує заступник за 

рішенням Студентської ради Академії. 

4.17.З припиненням студента навчання в Академії припиняється його участь 

в органі студентського самоврядування. 
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4.18.Засідання Студентської ради Академії відбуваються не рідше одного 

разу на 2 місяці. Позачергові засідання скликає голова Студентської 

ради Академії за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 50% 

членів Студентської ради Академії. 

4.19.Засідання Студентської ради Академії є правомірним за наявності не 

менше 50% членів Студентської ради Академії. 

4.20.Рішення Студентської ради Академії приймають шляхом прямого 

голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради 

Академії. 

4.21.Рішення Студентської ради Академії підписує голова Студентської ради 

Академії та секретар Студентської ради Академії. 

4.22.Рішення Студентської ради Академії є обов’язковим для виконання 

органами студентського самоврядування Академії в межах своїх 

повноважень, згідно чинного законодавства. 

4.23.Голова Студентської ради Академії: 

 дотримується чинного законодавства та цього Положення; 

 виконує рішення конференції студентів Академії; 

 виконує рішення Студентської ради Академії; 

 бере участь у засіданнях Вченої ради Академії; 

 щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Академії 

перед Конференцією студентів Академії; 

 здійснює організаційне керівництво органами студентського 

самоврядування; 

 головує на засіданнях Студентської ради Академії; 

 здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської 

ради всі види угод та інші документи. 

4.24.Розпорядження голови Студентської ради Академії є обов’язковими для 

виконання членами органів студентського самоврядування Академії в 

межах своїх повноважень, згідно чинного законодавства. 

4.25.Голова Студентської ради Академії обирається конференцією студентів 

Академії з числа кандидатів, які подали до Студентської ради Академії 

відповідну заяву не пізніше 1 дня до проведення Конференції студентів 

Академії та були зареєстравані кандидатом на посаду Студентською 

радою Академії, терміном на один рік. 

4.26.Голова Студентської ради Академії може бути усунутий рішенням 

конференції студентів Академії: за невиконання або неналежне 

виконання своїх обов’язків; на підставі особистої заяви. 

4.27.Секретар Студентської ради Академії: веде протокол засідань 

Студентської ради Академії; разом із головою Студентської ради 

Академії підписує від імені Студентської ради Академії усі види угод та 

інші документи; організовує роботу секретаріату. 
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4.28.Секретар є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала більшість 

складу Студентської ради Академії. 

4.29.Секретаря Студентської ради Академії обирає Студентська рада 

Академії з числа членів Студентської ради Академії терміном на один 

рік. 

4.30.Заступник голови Студентської ради Академії: здійснює повноваження 

голови Студентської ради Академії відповідно до розподілу обов’язків 

між ними; здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво 

роботою напрямів діяльності Студентської ради Академії; здійснює інші 

повноваження за дорученням голови Студентської ради Академії; 

допомагає голові Студентської ради Академії у його поточній роботі. 

4.31.Заступника голови Студентської ради Академії обирає Студентська рада 

Академії з числа членів Студентської ради Академії терміном на один 

рік. 

 

V. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ (АКАДЕМІЧНОЇ) ГРУПИ  

  

5.1. Вищим органом студентського самоврядування студентської 

(академічної) групи є Загальні збори студентів студентської 

(академічної) групи. 

5.2. Загальні збори студентів студентської (академічної) групи: 

заслуховують звіт Старости; визначають чергові завдання, стратегію і 

напрями діяльності студентського самоврядування студентської 

(академічної) групи. 

5.3. Загальні збори студентів студентської (академічної) групи скликає 

Староста за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від 

кількості студентів студентської (академічної) групи, або за ініціативою 

Студентської ради Академії. 

5.4. Загальні збори студентів студентської (академічної) групи проводять не 

рідше одного разу на навчальний рік. 

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

пізніше, ніж за 1 робочий днів до Загальних зборів. 

5.6. Загальні збори є правомочним за наявності не менше 50%+ 1 загальної 

кількості студентів студентської (академічної) групи. 

5.7. Рішення Загальних зборів приймають шляхом прямого голосування 

більшістю голосів присутніх студентів студентської (академічної) групи 

на зборах. 

5.8. Самоврядування на рівні студентської (академічної) групи відбувається 

шляхом обрання старости та заступника старости на загальних зборах 

студентів студентської (академічної) групи. 
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5.9. Староста академічної групи (далі – Староста) – є представником органів 

студентського самоврядування для організаційного забезпечення 

освітнього процесу в академічній групі, управління студентським 

колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які 

здійснюються адміністрацією, відділом освітньо-наукової підготовки та 

органами студентського самоврядування або за їх дорученням. 

5.10. Кандидатуру старости академічної групи обирають на загальних зборах 

групи більшістю голосів терміном на 1 рік.  

5.11. Староста зобов’язаний: 

 представляти, виражати та захищати інтереси студентів групи; 

 інформувати студентів своєї групи про заходи та зміни в Академії; 

 своєчасно повідомляти про проблеми студентів групи голові 

Студентської ради Академії, адміністрації Академії; 

 своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, 

викладачів, органів студентського самоврядування стосовно організації 

освітнього процесу, проведення офіційних заходів тощо; 

 брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, 

пов’язаних з освітнім процесом студентів; 

 проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно 

виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку; 

 оперативно інформувати про зрив занять, помилки в розкладі тощо; 

 оперативно інформувати органи студентського самоврядування та 

адміністрацію про порушення прав студентів, можливі конфлікти з 

викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів; 

 після закінчення заліків та іспитів отримувати підсумкову інформацію 

про результати залікової та екзаменаційної сесії і доводити її до відома 

студентів; 

 оформлення журналу академічної групи, інших документів (в межах 

своїх повноважень); 

 тісно співпрацює з відділом освітньо-наукової підготовки. 

 

VI. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в 

Академії вносяться рішенням конференції студентів Академії, якщо за 

них проголосувало не менше 2/3 членів конференції. 

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

самоврядування в Академії Студентська рада Академії може приймати 

окремі документи, що не виходять за рамки цього Положення. 

6.3. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх ухвалення на конференції студентів Академії. 


