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1. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

(далі – ПФ  МАУП). 

1.2. Положення укладене відповідно до положень Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, Наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Примірного положення про студентське 

самоврядування у вищих навчальних закладах України» № 1010 від 15 

листопада 2007 року, Положення про Придунайську філію ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП». 

1.3. У Придунайській філії МАУП діє студентське самоврядування, яке 

є невід’ємною частиною громадського самоврядування  навчального закладу.  

1.4.Студентське самоврядування діє на основі принципів: 

добровільності і демократичності, законності, гласності, 

колегіальності, відкритості;  

виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні. 

1.5. Орган студентського самоврядування має форму Студентської 

Ради. 

1.6. Студентська Рада Придунайської філії МАУП (далі – Студентська 

Рада) є представницьким органом студентського самоврядування 

Придунайської філії МАУП та дорадчим органом при вирішенні 

адміністрацією філії питань, пов’язаних з освітою та дозвіллям здобувачів 

вищої освіти. 

1.7. Студентська Рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України, чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти 

і науки України, положеннями Придунайської філії МАУП, студентським 

волевиявленням (Загальні збори) та власним Положенням (затвердженим на 

Загальних зборах). 

1.8. Студентська Рада об’єднує всіх студентів,  які навчаються в ПФ 

МАУП, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в органи 

Студентської ради. 

1.9. Студентська Рада забезпечує захист прав та інтересів студентів та 

їх участь в управлінні ПФ МАУП. Студентська Рада здійснюється 

студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які 

обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. Органи 

Студентської Ради створюються на добровільних виборних засадах за 

ініціативою студентів. 

1.10. Студентська Рада не є політичною, релігійною чи комерційною 

організацією. 

1.11. Студентська Рада представляє інтереси всіх студентів ПФ МАУП 

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

етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак. 



1.12. Студентська Рада діє на принципах: добровільності, 

колегіальності, відкритості;виборності та звітності органів студентського 

самоврядування; рівності права студентів на участь у студентському 

самоврядуванні; незалежності від впливу політичних партій. 

1.13. Основна мета Студентської Ради – сприяння сумлінному 

виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та 

інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального 

розвитку. 

1.14. Діяльність Студентської Ради 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. 

1.15. Студентська Рада представляє інтереси та захищає права 

студентів ПФ МАУП перед Вченою радою ПФ МАУП, адміністрацією ПФ 

МАУП; створює умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу 

студентства, для підготовки спеціалістів високої кваліфікації, громадянської 

та національної свідомості, культури. 

1.16. У ПФ МАУП Студентська Рада діє на засадах співробітництва, 

взаємодорівнюваності і розмежування повноважень між адміністрацією і 

органами Студентської Ради. 

1.17. Студентська Рада ПФ МАУП співпрацює з органами 

самоврядування та об’єднаннями студентів інших вищих навчальних 

закладів. 

 

2. Функції та обов’язки Студентської Ради ПФ МАУП 

 

2.1. Студентська Рада бере участь в управлінні вищим навчальним 

закладом відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення 

вищого навчального закладу; 

2.2. Приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність; 

2.3. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

навчально-виховного процесу, науково-дослідної, національно-патріотичної 

роботи, оздоровлення, побуту та харчування; 

2.4. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку 

студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, 

фестивалі, конференції, спортивні заходи тощо; 

2.5. Бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 2.6. Захищає права та інтереси студентів; 

2.7. Сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, 

всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, 

конференціях; 

2.8. Делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;  



2.9. Представляє ПФ МАУП у міжнародних студентських та 

молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського 

самоврядування вищих навчальних закладів, займається організацією 

міжнародних освітніх, наукових, національно-патріотичних, культурних та 

спортивних студентських обмінів; 

2.10. Здійснює пошук робочих місць для студентів ПФ МАУП /на 

постійну і тимчасову роботу/, сприяє створенню нових робочих місць для 

студентів у межах ПФ МАУП, працевлаштуванню випускників; 

2.11. Координує діяльність старостату  академічних груп; 

2.12. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та 

правил внутрішнього розпорядку, культури академічної доброчесності. 

2.13. Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності ПФ 

МАУП, звітує перед студентами про виконану роботу; 

2.14. Аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань життєдіяльності ПФ МАУП і звертається до адміністрації з 

пропозиціями щодо їх вирішення; 

2.15. Бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами та представниками адміністрації або викладачами; 

2.16. Бере участь у вирішенні суперечливих питань пов’язаних з 

накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила 

внутрішнього розпорядку ПФ МАУП; 

2.17. Одержує від адміністрації  об’єктивну і повну інформацію з 

питань, що стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні 

заходи; 

2.18. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня 

іміджу ПФ МАУП; 

2.19. Одержує від адміністрації  необхідні засоби для реалізації своїх 

функцій та завдань відповідно до Закону України «Про вищу освіту»: 

фінансову підтримку, приміщення, матеріально-технічне забезпечення, 

відкритий доступ до нормативних актів ПФ МАУП тощо. 

 

3. Права, обов’язки та повноваження органів студентського 

самоврядування 

 

3.1.Органи  студентського самоуправління мають право: 

- вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального  процесу, 

зокрема вносити пропозиції щодо змісту навчальних  планів і програм; 

- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами та  представниками адміністрації або викладачами; 

- брати участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням 

дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього 

розпорядку; 

- брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання  та організації харчування студентів; 



- делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

- брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність 

філії з усіх питань, пов’язаних із студентським життям; 

- одержувати від адміністрації філії об’єктивну й повну інформацію з 

питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати 

відповідні заходи; 

- приймати акти, що регламентують організацію та діяльність органів 

студентського самоврядування; 

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого 

навчального закладу, у тому числі з  питань, що стосуються побуту та 

відпочинку студентів; 

- мають право оголошувати акції протесту; 

- застосовувати заохочення Студентської ради філії за вагомий 

особистий внесок у розвиток студентського самоврядування, зразкове 

виконання своїх обов’язків або інші заслуги до члена студентського 

самоврядування філії; 

- застосовувати зауваження Студентської ради філії у разі неналежного 

виконання обов’язків до члена студентського самоврядування філії як засіб 

дисциплінарно-психологічної міри покарання, дія якого поширюється на 

півроку. 

 

3.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

- дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, 

Положення про філію; 

-  допомагати адміністрації філії у виконанні завдань навчально-

виховної роботи,  спрямованої на  поліпшення умов та якості навчання, 

побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу; 

- інформувати студентів з усіх питань життя філії, що їх стосуються; 

- звітувати перед студентами філії про виконану роботу; 

- проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

філії; 

- проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

- сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються у філії; 

- аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів 

щодо організації навчального процесу, соціально - побутових проблем та 

інших питань діяльності філії і звертатися до адміністрації з пропозиціями 

щодо їх вирішення. 

 

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування у філії 

приймаються рішення про: 
- відрахування студентів з закладу вищої освіти та їх поновлення на 

навчання; 



- поселення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти, у гуртожиток і 

виселення їх із гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку  закладу вищої освіти 

в частині, що стосується осіб, які навчаються. 

 

4. Загальні збори студентів  ПФ МАУП 

 

4.1. Вищим органом студентського самоврядування ПФ МАУП є 

Загальні збори студентів ПФ МАУП. На розгляд Загальних зборів виносять 

найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами 

діяльності студентського самоврядування. 

4.2. Загальні збори студентів ПФ МАУП  проводять не рідше одного 

разу на навчальний рік. 

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

пізніше ніж за 10 робочих днів до Загальних зборів. 

4.4. Загальні збори  проводяться за наявності не менше 2/3 загальної 

кількості студентів. 

4.5. Рішення Загальних зборів  приймають шляхом прямого відкритого 

голосування (окрім, голосування за виборні посади) простою більшістю 

голосів присутніх студентів ПФ МАУП. 

4.6. Загальні збори студентів ПФ МАУП обирають головуючого, 

президію, секретаріат та лічильну комісію. 

4.7. Протокол Загальних зборів підписують головуючий та секретар. 

Рішення Загальних зборів студентів ПФ МАУП є обов’язковими для 

виконання Студентською Радою ПФ МАУП та носять рекомендаційний 

характер для адміністрації ПФ МАУП. 

4.8. Загальні збори студентів ПФ МАУП: прямим таємним 

голосуванням обирає голову Студентської Ради;заслуховує звіт голови 

Студентської Ради;визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій 

студентського самоврядування ПФ МАУП. 

 

5. Студентська Рада ПФ МАУП 

 

5.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування  є 

Студентська Рада ПФ МАУП. 

5.2. До складу Студентської Ради  входять: голова Студентської Ради; 

секретар Студентської Ради; заступник голови Студентської Ради; 

Виконавчий комітет; старости академічних груп. 

5.3. Студентська Рада таємним голосуванням обирає секретаря 

Студентської Ради, заступника голови Студентської Ради за поданням голови 

Студентської Ради ПФ МАУП. 

5.4. Засідання Студентської Ради відбувається не рідше одного разу на 

місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської Ради за власним 

рішенням або не менше ніж 1/3 членів Студентської Ради. 



5.5. Засідання Студентської Ради  є правомочним за наявності не менше 

2/3 членів Студентської Ради ПФ МАУП. 

5.6. Рішення Студентської Ради приймаються шляхом прямого 

голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради 

ПФ МАУП. 

5.7. Рішення Студентської Ради  підписує голова Студентської Ради  та 

секретар Студентської Ради ПФ МАУП. 

5.8. Рішення Студентської Ради є обов’язковими для виконання 

головою Студентської Ради, членами Студентської Ради та членами 

Виконавчого комітету Студентської Ради ПФ МАУП. 

5.9. Завдання Студентської Ради ПФ МАУП: 

 організовує діяльність студентського самоврядування ПФ МАУП; 

 здійснює організаційне керівництво роботою студентського 

самоврядування ПФ МАУП; 

 визначає позицію студентського самоврядування ПФ МАУП з 

актуальних питань студентського життя; 

 представляє студентське самоврядування в органах управління ПФ 

МАУП; 

 приймає рішення в межах своїх повноважень; 

 скликає Загальні збори студентів ПФ МАУП; 

 обирає секретаря Студентської Ради, заступника голови 

Студентської Ради ПФ МАУП; 

 формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської Ради 

ПФ МАУП; 

 обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської 

Ради за поданням голови Студентської Ради ПФ МАУП; 

 щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого 

комітету Студентської Ради ПФ МАУП; 

 бере участь у Вченій раді ПФ МАУП, але не менше ніж 10% від 

усього складу Вченої ради ПФ МАУП; 

 заслуховує щорічні звіти керівника органів студентського 

самоврядування ПФ МАУП; 

 звітує про свою роботу на Загальних зборах студентів ПФ МАУП. 

 

6. Голова Студентської Ради ПФ МАУП 

 

6.1. Голова Студентської Ради ПФ МАУП обирається на Загальних 

зборах студентів  з числа студентів ПФ МАУП відкритим або таємним 

голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови 

Студентської Ради  здійснюється на підставі особистої заяви або подання 

студентських колективів (котре оформлюється протоколом), які подаються 

не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Загальних зборів студентів ПФ 

МАУП. Розпорядження голови Студентської Ради  є обов’язковими для 

членів Студентської Ради та членів Виконавчого комітету Студентської Ради 

ПФ МАУП. 



6.2. Голова Студентської Ради ПФ МАУП: 

 дотримується чинного законодавства; 

 виконує рішення Загальних зборів  студентів ПФ МАУП; 

 виконує рішення Студентської Ради ПФ МАУП; 

 щорічно звітує про результати діяльності Студентської Ради ПФ 

МАУП; 

 здійснює організаційне керівництво Студентською Радою ПФ 

МАУП; 

 здійснює організаційне керівництво Виконавчим комітетом 

Студентської Ради ПФ МАУП; 

 розподіляє обов’язки заступника голови Студентської Ради; 

 головує на засіданнях Студентської Ради; 

 здійснює представницькі функції; 

 разом із секретарем Студентської Ради  підписує від імені 

Студентської Ради ПФ МАУП усі види угод та інші документи; 

 може делегувати окремі повноваження своєму заступнику,  іншим 

членам Студентської Ради та членам Виконавчого комітету 

Студентської Ради ПФ МАУП. 

 

7. Секретар Студентської Ради ПФ МАУП 

   

7.1. Секретаря Студентської Ради  обирає Студентська Рада ПФ МАУП 

відкритим або таємним голосуванням з числа студентів  терміном на один 

рік. 

7.2. Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів 

Студентської Ради. 

7.3. Обов`язки секретаря Студентської Ради ПФ МАУП: 

 веде протокол засідань Студентської Ради ПФ МАУП; 

 разом із головою Студентської Ради підписує від імені 

Студентської Ради ПФ МАУП усі види угод та інші документи; 

 організовує роботу секретаріату, ефективний та своєчасний 

документообіг. 

7.4. При невиконанні обов’язків відбувається переобрання секретаря на 

засіданні СР  ПФ МАУП. 

 

8. Заступник голови Студентської Ради ПФ МАУП 

 

8.1. Заступника голови Студентської Ради  обирає Студентська Рада  

відкритим або таємним голосуванням з числа студентів ПФ МАУП за 

поданням голови Студентської Ради  терміном на один рік. 

8.2. Заступник голови Студентської Ради ПФ МАУП: 

 здійснює повноваження голови Студентської Ради ПФ МАУП за 

відсутності голови Студентської Ради; 

 здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою 

напрямів діяльності Студентської Ради; 



 здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської 

Ради; 

 допомагає голові Студентської Ради у його поточній роботі; 

 підпорядковується голові Студентської Ради ПФ МАУП. 

8.3. При невиконанні обов’язків відбувається переобрання заступника 

на засіданні СР ПФ МАУП. 

 

9. Виконавчий комітет Студентської Ради ПФ МАУП 

 

9.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування ПФ 

МАУП є Виконавчий комітет Студентської Ради ПФ МАУП. 

9.2. Виконавчий комітет Студентської Ради складається з відділів, 

перелік яких затверджує Студентська Рада ПФ МАУП. 

9.3. Керівників відділів Виконавчого комітету Студентської Ради  

обирає Студентська Рада за поданням голови Студентської Ради ПФ МАУП. 

9.4. Особовий склад відділу Виконавчого комітету Студентської Ради  

формує керівник відповідного відділу. 

9.5. Керівники відділів Виконавчого комітету Студентської Ради  

щомісяця звітують перед Студентською Радою ПФ МАУП. 

9.6. Відділи Виконавчого комітету Студентської Ради  виконують 

завдання відповідно до напряму їх діяльності. 

9.7. Виконавчий комітет Студентської Ради ПФ МАУП: 

 представляє студентське самоврядування  в органах управління 

ПФ МАУП; 

 приймає рішення в межах своїх повноважень; 

 щомісячно звітує Студентській Раді; 

 систематично організовує зустрічі з членами адміністрації та 

співробітниками ПФ МАУП. 

9.8. При невиконанні обов’язків відбувається переобрання керівника 

відділу на засіданні СР. 

 

10. Старостат 

 

10.1. Обов’язки старост навчальних груп:  

староста навчальної групи зобов’язаний: 

 представляти інтереси студентів своєї групи в Студентській Раді 

ПФ МАУП; 

 проводити збори студентів своєї групи; 

 оперативно інформувати Студентську Раду  про проблеми 

студентів та доводити до Студентської Ради  пропозиції з боку 

студентів; 

 інформувати студентів своєї групи про роботу Студентської Ради 

та всі заходи, які проводяться в ПФ МАУП. 

10.2. Староста групи обирається на відкритих зборах студентів 

академічної групи терміном на один рік.  



10.3. Збори вважаються дійсними за наявністю 2/3 усіх студентів 

академічних груп та заступника чи голови Студентської Ради ПФ МАУП. 

Староста навчальної групи обирається прямим голосуванням простою 

більшістю голосів. 

10.4. Старости академічних груп підпорядковуються голові 

Студентської Ради ПФ МАУП та його заступнику. 

10.5. Староста навчальної групи переобирається: 

10.6.1. На підставі особистої заяви до голови Студентської Ради. 

10.6.2. При відрахуванні з ПФ МАУП. 

10.6.3. Якщо на зборах Студентської Ради, під час голосування, було 

винесено догану старості навчальної групи за невиконання своїх обов’язків. 

 

11. Фінансування та умови діяльності СР ПФ МАУП 

 

11.1. Фінансування діяльності Студентської Ради  може здійснюватися 

за рахунок: 

 спонсорських коштів; 

 добровільних студентських внесків; 

 коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги або добровільних 

пожертвувань; 

 коштів, визначених Вченою радою ПФ МАУП в розмірі не менше 

0,5% відсотка коштів спеціального фонду. 

11.2 Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30% коштів мають 

витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів ПФ МАУП. 

11.3. Директор ПФ МАУП  надає в безоплатне користування 

приміщення з  доступом  до мережі Інтернет, а також необхідне майно, 

оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну 

документацію. 

11.4 Адміністрація  надає органам студентського самоврядування 

приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов’язаних 

з їх діяльністю. 

 

12. Додаткові положення 

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

правомірними після їх ухвалення на Загальних зборах студентів ПФ МАУП. 

12.2. З метою оперативного покращення процесу організації 

самоврядування  Студентська Рада може приймати окремі положення, що не 

виходять за рамки цього положення. 

  



 

Додаток 1. 

І. Вибори голови Студентської Ради ПФ МАУП  відбуваються не 

раніше, ніж через три місяці після проведення Загальних зборів студентів ПФ 

МАУП. Порядок проведення: 

1. Вибори проходять в один день. 

2. Студентською Радою визначається дата проведення виборів. 

3. У відведеному місці встановлюється скринька для бюлетенів. 

4. Бюлетень видається студенту, який виявив бажання взяти участь у виборах. 

5. Після волевиявлення студент кладе бюлетень до скриньки. 

6. Після закінчення терміну, який був відведений для голосування, відбувається 

підрахунок голосів. 

7. Кандидат, який набрав просту більшість стає новим головою Студентської 

Ради. 

ІІ. Під невиконанням обов’язків мається на увазі: не присутність на 

зборах студентської ради більше, ніж три рази на навчальний рік; не 

виконання прийнятих Студентською Радою рішень; не виконання 

розпоряджень голови Студентської Ради ПФ МАУП. 
 


