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Положення  про систему студентського самоврядування  у ПУ ВНЗ «МГПІ  
«Бейт-Хана» розроблено  на підставі наказу МОН України від 15.11.2007 N 1010 
«Про затвердження Примірного положення  про студентське самоврядування у 
навчальних закладах України» та закону України «Про вищу освіту»  від 
01.07.2014 № 1556-VІІ  

1.Загальні положення  
 1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування  

студентського самоврядування  у  ПУ  ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана» (далі Інститут) 
1.2. Студентське самоврядування в Інституті є гарантованим  державою  

правом самостійно або через  представницькі  органи  вирішувати  питання, 
віднесені до їх повноважень.  

1.3.У студентському самоврядуванні беруть участь всі здобувачі вищої 
освіти, які навчаються в Інституті та його структурному підрозділі «Гуманітарний 
коледж», за всіма формами навчання. Кожен  здобувач вищої освіти має  право 
обирати  й  бути  обраним,  до органів студентського самоврядування.  

1.4. Органи   студентського   самоврядування   створюються   на 
добровільних   виборних  засадах  за  ініціативою  здобувачів вищої освіти,   і  є 
складовою громадського самоврядування.  

1.5.У своїй  діяльності  органи  студентського  самоврядування керуються    
законодавством   України, рішеннями  Ради Інституту, Статутом  Інституту і 
даним Положенням. 

1.6.Даним Положенням визначається перелік органів студентського 
самоврядування навчальному  закладі  (далі - Положення)  й узгоджується   з 
керівництвом Інституту. 

1.7.Керівництво Інституту зобов'язується  створювати  умови   для   
забезпечення діяльності  та  розвитку студентського самоврядування. 

2. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
2.1. Добровільності, колегіальності, відкритості. 
2.2. Виборності та звітності органів студентського самоврядування. 
2.3 Рівності права студентів  на участь у студентському самоврядуванні. 

3. Форма органів студентського самоврядування  в Інституті 
3.1.Органи студентського самоврядування  діють в Інституті у формі 

Студентської ради.  
3.2.Представницькі, виконавчі органи студентського самоврядування 

обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів 
студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за 
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого 
голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів.  



Керівник студентської ради та його заступники можуть перебувати на 
посаді не більш як два строки. 

З припиненням особою навчання  в Інституті припиняється її участь в 
Студентській раді  самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про 
студентське самоврядування Інституту. 

4. Мета і завдання органів Студентської ради 
     4.1. Метою Студентської ради є створення умов для розвитку успішної 

особистості, зокрема індивідуального лідерства та особистісного  
самовдосконалення як передумов  успішної професійної діяльності.     

 Діяльність Студентської ради спрямована на підвищення якості освітнього 
процесу  шляхом мотивації студентів  на результативні показники навчання та  
участь в  організації та управлінні освітнім процесом. 

     4.2. Основні завдання Студентської ради: 
     - захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти; 
     - забезпечення виконання  здобувачами вищої освіти  своїх обов'язків; 
     - сприяння  навчальній,  науковій  та  творчій  діяльності здобувачів 

вищої освіти;  
     - сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку здобувачів вищої 

освіти. 
5. Права і обов’язки 

5.1.Здобувачі вищої освіти беруть участь: 
-  в управлінні  Інститутом у порядку, встановленому Законом  України 

«Про вищу освіту» та Статутом Інституту; 
- в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування; 

- у проведенні  організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, 
оздоровчих та інших заходах; 

- у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 
- у захисті  прав та інтересів   здобувачів вищої освіти, які навчаються  в 

Інституті 
- у делегуванні своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 
- у прийнятті  актів, що регламентують їх організацію та діяльність; 
- у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання 

студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
- у внесенні  пропозицій щодо змісту  освітньо-професійних програм та 

навчальних планів. 
5.2. Погоджують рішення  про: 



-  відрахування студентів з  Інституту,  їх поновлення на навчання; 
-  затвердження правил внутрішнього розпорядку Інституту в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. 
5.3. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів, на яких  ухвалюють «Положення про студентське 
самоврядування Інституту», визначають структуру, повноваження та порядок 
проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів 
студентського самоврядування; 

5.4.Адміністрація Інституту не має права втручатися в діяльність органів 
студентського самоврядування. 

5.5. Ректор Інституту 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), про що укладається відповідна угода. 

6. Функції членів  органів студентського самоврядування 
6.1. Голова виконавчого  органу  студентського  самоврядування 

відповідного рівня: 
-  організовує роботу й несе відповідальність за  ефективність діяльності 

виконавчого органу студентського самоврядування; 
- представляє інтереси студентської громади; 
- може  брати  участь  у  роботі інших колегіальних,  робочих органів та 

комісій Інституту; 
- делегує свої повноваження заступнику; 
- забезпечує  організацію  проведення  загальних  зборів  або конференції 

Студентів; 
- ініціює  проведення  позачергових  загальних   зборів   або     - має право 

отримувати необхідну інформацію від адміністрації та  органів  студентського  
самоврядування  для  здійснення  своєї діяльності; 

6.2. Секретар виконавчого органу студентського  самоврядування веде 
протоколи засідань,  веде облік виконання рішень,  відповідає за документообіг.  

6.3. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування  
відповідають  за  збереження  документації  органу студентського 
самоврядування.  

6.4. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування 
проводяться  не  менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них 
присутні не менше двох третин  від  числа  обраних  до їхнього  складу  членів.  
Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.  



6.5. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде  
голова  або,  за його дорученням,  заступник.  Хід засідання фіксується 
протоколом,  який підписується головою (заступником) та секретарем.  

6.6. Органи    студентського    самоврядування   всіх   рівнів підконтрольні  
та  підзвітні  загальним  зборам  або  конференціям відповідних   рівнів.  У  своїй  
діяльності  органи  студентського самоврядування  керуються  законодавством,  
рішеннями   спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  
у  галузі освіти і науки  та  відповідного  центрального  органу  виконавчої влади,   
в  підпорядкуванні  якого  знаходиться  вищий  навчальний заклад, статутом 
вищого навчального закладу.  

6.7. Рішення  органів  студентського  самоврядування  в  межах своїх  
повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.  

7. Права й обов'язки органів студентського самоврядування 
7.1. Органи студентського самоврядування мають право: 
 - отримувати  від  адміністрації  консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань; 
 - звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації  

відповідного   рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно 
питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді 
щодо  порушених питань; 

 - вести  конструктивний  діалог   з   адміністрацією.    
 7.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані: 
 - забезпечувати   дотримання  прав  та  інтересів  здобувачів вищої освіти 

сприяти виконанню  ними своїх обов'язків; 
  - порушувати проблеми  здобувачів вищої освіти перед адміністрацією; 
 - звітувати перед студентською  громадою  відповідного  рівня про свою 

діяльність; 
 - сприяти розвитку та  вдосконаленню  студентського самоврядування. 

8. Права й обов'язки адміністрації  Інституту щодо взаємодії з органами 
студентського самоврядування 

8.1. Адміністрація Інституту 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 
Інституту, Правил внутрішнього розпорядку та Положення про органи 
студентського самоврядування; 



 - брати  участь через своїх представників із дорадчим голосом у  заходах,  
що  проводять  органи  студентського  самоврядування (загальних  зборах,  
конференціях,  засіданнях  виконавчих органів тощо).  

 8.2. Адміністрація закладу вищої освіти 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   закладу вищої освіти; 

 - надавати (за можливості) інформаційну, правову, психологічну, 
фінансову,   матеріальну  та  інші  види  підтримки  для  розвитку студентського 
самоврядування у вищому навчальному закладі.  

9. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 
9.1. Органи студентського самоврядування можуть  співпрацювати з  

органами студентського самоврядування закладів вищої освіти інших  країн,  
міжнародними  студентськими  організаціями  та   їх об'єднаннями   для   кращого   
виконання  своїх  завдань  у  межах визначених повноважень.  

9.2. Укладання угод,  проведення спільних заходів міжнародного рівня  має  
відбуватися  за  погодженням  з  адміністрацією Інституту.  

9.3. Міжнародна діяльність   органів студентського самоврядування  має  
сприяти  формуванню позитивного іміджу Інституту. 


	012
	012П_про студентське самоврядування

