РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
АКАДЕМІЇ
1. Метою студентського самоврядування є створення умов для
самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських
навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення
навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання
духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної
активності.
2. Основними завданнями органів самоврядування студентів Академії є:
 захист прав та інтересів студентів;
 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів, організація
поселення студентів в гуртожитки;
 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної
та іншої допомоги студентам,
 участь у роботі стипендіальної комісії;
 представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах
Академії та їхніх структурних підрозділів;
 контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне
реагування на випадки їх порушення;
 організація та координація роботи органів студентського самоврядування в
гуртожитку;
 співпраця з кураторами академічних груп, вихователем гуртожитку,
керівниками ЦК та кафедр.
 сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до
вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання
вчиненню студентами правопорушень;
 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами, сприяння участі
студентів у студентських заходах, конкурсах, олімпіадах, конференціях різного
рівня;
 сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
3. Студентське самоврядування діє на принципах:
 добровільності, колегіальності, відкритості;
 виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних
організацій.
4. Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування

5. За погодженням з органом студентського самоврядування Академії
приймаються рішення про:
 відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
 переведення осіб, які навчаються у Академії за державним замовленням, на
навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 переведення осіб, які навчаються у Академії за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 призначення заступника декана факультету, заступника директора, заступника
керівника Академії;
 поселення осіб, які навчаються у Академії, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
 затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що
стосується осіб, які навчаються;
 діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Академії.
6. Органи студентського самоврядування працюють без печатки/штампу.
РОЗДІЛ 3. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ
7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (далі Конференція) студентів, які:
 ухвалюють положення про студентське самоврядування Академії,
визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих
таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування;
 заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
 затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт
про його виконання;
 обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів Академії для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та
виконання бюджету органів студентського самоврядування;
 обирають представників від органів студентського самоврядування на
збори вищого колегіального органу громадського самоврядування
Академії і вчену раду Академії шляхом відкритого голосування
(кандидатури вносяться на конференцію студентів Академії Головою
виконавчого комітету студентського самоврядування, після погодження із
членами виконавчого комітету студентського самоврядування Академії )
8. Делегатами на Конференцію є студенти Академії у кількості не менш ніж
10% від загальної кількості студентів Академії. Квота представництва від кожної
академічної групи/курсу – 2 особи. Делегати мають право голосу, усі інші
присутні – правом дорадчого голосу.

9. Конференція скликається не менш ніж один раз у рік.
10. Для організації Конференції може бути створений тимчасовий
організаційний комітет.
11. На Конференції має право бути присутніми:
 представники ректорату Академії;
 Представники деканату Академії;
 Члени органів студентського самоврядування гуртожитку;
 Представники ЗМІ (за запрошенням;
12. Позачергова Конференція студентів Академії може скликатися за
рішенням Голови студентського самоврядування Академії або на вимогу не менш
як 10% від загальної кількості студентів Академії.
13. Головою конференції студентів Академії є обраний Конференцією
делегат. Порядок проведення конференції студентів Академії визначається
Регламентом, який затверджується конференцією студентів Академії
14. Секретарем конференції студентів Академії є обраний Конференцією
делегат. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який
підписується головою, секретарем
15. . Протягом 5 робочих днів протокол конференції оприлюднюється, а
його копія направляється до адміністрації Академії.
16. .Організація та проведення виборів Голови, до виконавчих та
представницьких органів студентського самоврядування, а також контроль за
дотриманням виборчих процедур покладається на Виборчу комісію (далі - ВК).
Повноваження та процедура проведення виборів регламентуються Положенням
про вибори до органів студентського самоврядування Академії. Члени ВК
обираються строком на 1 рік з числа студентів Академії на Конференції.
РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЇ
17. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи,
коледжу/факультету, гуртожитку, Академії.
18. Первинною
структурною
одиницею
системи
студентського
самоврядування є академічна група.
19. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.
20.В Академії діють такі органи студентського самоврядування:
 Конференція
студентів
Академії-вищий
орган
студентського
самоврядування Академії;
 Студентська колегія Академії-виконавчі органи студентської ради (далі СКАМ);
 Студентська рада гуртожитку (далі – СРГ);
 органи студентського самоврядування на рівнях коледжу/факультету,
академічної групи;
 Контрольно-ревізійна комісія.
21. В гуртожитку створюється СРГ, яка організовує свою роботу відповідно
до Положення про студентську раду гуртожитку.

22. Засідання
виконавчих
органів
студентського
самоврядування
проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на
них присутні не менше 1/2 загальної кількості їх членів. Рішення приймаються
простою більшістю голосів від присутніх на засіданні, що мають право голосу.
23. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде
голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом,
який підписується головою (заступником) та секретарем.
24. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для
виконання усіма студентами Академії.
25. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх
повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
РОЗДІЛ 5.СТУДЕНТСЬКА КОЛЕГІЯ АКАДЕМІЇ
26. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є
Студентська колегія академії, яка підзвітна конференції студентів Академії.
27. СКАМ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну
діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в Академії.
28. Членами СКАМ є:
 голова СКАМ;
 перший заступник голови СКАМ;
 заступники голови СКАМ, але не більше ніж п’ять осіб;
 секретар СКАМ;
 голови відділів СКАМ;
 члени відділів СКАМ;
29. Засідання СКАМ є легітимним, якщо на них присутні ½ загальної
кількості членів СКАМ. Рішення приймається простою більшістю голосів від
присутніх, що мають право голосу.
30. Засідання СКАМ веде голова СКАМ або, за його дорученням, перший
заступник.
31. На засіданнях СКАМ може бути присутній представник адміністрації
Академії (за запрошенням), який має право брати участь в обговоренні питань, з
правом дорадчого голосу.
32. Секретар СКАМ фіксує хід засідання СКАМ протоколом, який
підписується головою (першим заступником) та секретарем СКАМ.
33. СКАМ:
 проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;
 вносить пропозиції адміністрації щодо організації навчального процесу,
забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб
студентів Академії;
 вносить пропозиції адміністрації щодо матеріального та морального
заохочення студентів Академії, які досягли значних успіхів у різних
сферах своєї діяльності;



спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та
науково-дослідній роботі;
 сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з
ними;
 організовує та проводить науково-практичні конференції, диспути,
тематичні „круглі столи” інші мистецькі заходи, приймає рішення щодо
проведення студентських акцій, заходів та програм;
 організовує та проводить заходи, спрямовані на фізичний розвиток
студентів та пропаганду здорового способу життя;
 встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів України та інших країн;
 координує діяльність органів студентського самоврядування нижчих
рівнів;
 інформує студентів Академії про свою діяльність;
 розглядає звернення, скарги, листи, пропозиції та приймає рішення за
ними у відповідній сфері діяльності та в межах повноважень;
 створює та ліквідовує комісії СКАМ за поданням голови СКАМ;
 може випускати власне студентське видання в електронному або
друкованому вигляді;
 для впорядкування своєї діяльності може приймати Положення про
СКАМ, що не суперечить цьому Положенню;
 може прийняти рішення про скликання будь-яких зборів студентів
Академії;
 приймає рішення про проведення чергових/позачергових виборів всіх
органів студентського самоврядування;
 звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;

розглядає на своїх засіданнях питання про винесення догани або
виключення студентів Академії та направляє свої рекомендації
керівництву Академії;
 здійснює розпорядження коштами, які виділяються йому в установленому
порядку для здійснення своїх завдань та функцій;
 контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку
Академії;
 здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, які передбачені
цим Положенням та іншими актами, що регулюють діяльність
студентського самоврядування в Україні.
34. Прийняті на засіданні СКАМ рішення є обов’язковими для виконання
всіма членами СКАМ.
35. Голова СКАМ обирається з числа студентів Академії конференцією
студентів Академії, шляхом таємного голосування, простою більшістю голосів з
числа присутніх строком на два роки.
36. Голова СКАМ:
 представляє інтереси студентів Академії та СКАМ в усіх органах,
організаціях і установах у межах своїх повноважень;



організовує роботу СКАМ та несе відповідальність за ефективність його
діяльності;
 серед членів СКАМ може призначати заступників голови СКАМ;
 може передавати частину своїх повноважень першому заступнику та
заступникам голови СКАМ;
 може бути членом вченої ради Академії, комісії Академії по преміюванню
та наданню матеріальної допомоги студентам, або делегувати своїх
представників;
 має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів
студентського самоврядування Академії для здійснення своєї діяльності;
 в межах своїх повноважень на виконання рішень СКАМ видає усні та
письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами
студентського самоврядування в Академії;
 не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів
Академії про діяльність СКАМ;
 організовує проведення конференцій студентів Академії;
 виконує доручення адміністрації Академії, пов’язані з організацією
студентських заходів, акцій і програм;
 делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при
Міністерстві освіти і науки України та до інших органів студентського
самоврядування України на рівні міста, області, держави.
37.Голова СКАМ погоджує:
 відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
 переведення студентів, які навчаються у Академії за державним
замовленням, на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 переведення студентів, які навчаються у Академії за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 призначення заступника декана факультету, заступника керівника
Академії;
 поселення осіб, які навчаються у Академії, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
 затвердження Правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що
стосується осіб, які навчаються;
38. Погодження рішень адміністрації Академії з СКАМ відбувається шляхом
візування відповідних документів Головою СКАМ або його заступником. Уразі
відсутності погодження рішення адміністрації може бути оскарженим.
39. Повноваження голови СКАМ припиняються достроково у разі:
 складення повноважень за його особистою заявою;
 втрати статусу студента Академії;
 висловлення недовіри Конференцією у зв’язку з визнанням його роботи
незадовільною або
відкликання через інші обставини,
що
унеможливлюють виконання головою СКАМ своїх обов’язків.
40. У разі дострокового припинення повноважень голови СКАМ виконання
його обов’язків на період до обрання нового голови СКАМ покладається на

першого заступника голови СКАМ, а в разі його відсутності – на обраного на
засіданні СКАМ члена СКАМ.
41. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну
голова СКАМ виконує свої обов’язки до обрання нового голови СКАМ.
42. Секретар СКАМ призначається Головою СКАМ на період до кінця
терміну повноважень голови СКАМ.
43. Секретар СКАМ:
 веде протоколи засідань СКАМ;
 готує і разом з головою СКАМ підписує витяги з протоколів;
 за дорученням голови СКАМ, його першого заступника або за рішенням
СКАМ готує документи для підпису;
 відповідає за документообіг СКАМ.
44.Повноваження секретаря СКАМ припиняються достроково у разі:
 складення повноважень за його особистою заявою;
 втрати статусу студента Академії;
 висловлювання недовіри конференцією студентів Академії у зв’язку з
визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші
обставини, що унеможливлюють виконання секретаря СКАМ своїх
обов’язків.
45. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну
секретар СКАМ виконує свої обов’язки до призначення нового секретаря СКАМ.
46. За збереження документації СКАМ відповідають голова і секретар
СКАМ.
47. Для ефективного виконання рішень Конференції, функціонування
СКАМ, виконання рішень, прийнятих на засіданнях СКАМ, створюються відділи
СКАМ.
48. Відділи СКАМ виконують доручення голови СКАМ та рішення,
прийняті на засіданнях СКАМ. Голова відділу призначається Головою СКАМ та
затверджуються на засіданні СКАМ шляхом відкритого голосування.
49. Бажаючі стати членами СКАМ звертаються до Голови відповідного
відділу і на загальних зборах можуть бути включені до складу відділу. У разі
незадовільної роботи, на загальних зборах відділу, шляхом голосування члена
відділу може бути виключено із складу відділу. Рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більшість з присутніх на засіданні. Скаргу на дане
рішення може бути подано Голові СКАМ.
50. Між СКАМ та керівництвом Академії; можуть укладатись угоди про
співробітництво.
51. Студентський омбудсмен обирається з числа студентів Академії
конференцією студентів Академії, шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів з числа кандидатур висунутих Головою СКАМ або з числа
бажаючих студентів Академії строком на два роки з правом переобрання на
наступний термін. Організатором виборів омбудсмена є СКАМ.
52. Студентський омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від інших
посадових осіб Академії.

53. На студентського омбудсмена покладаються такі функції:
- контроль за дотриманням законних прав та інтересів здобувачів вищої
освіти в освітньому просторі;
- розгляд усних і письмових звернень студентів з питань дотримання їх прав,
свобод і законних інтересів під час навчання в Академії, проживання в
гуртожитку;
- представлення інтересів студентів з питань академічної доброчесності у
відповідних органах Академії;
- винесення на обговорення питань на розгляд адміністрації Академії, які
належать до його компетенції;
Розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативної бази Академії і
винесення їх на розгляд Вченої ради академії.
54.З питань захисту прав, свобод і законних інтересів студентів студентський
омбудсмен взаємодіє з адміністрацією Академії.
РОЗДІЛ 6.СПІВПРАЦЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ АКАДЕМІЇ;
55. Взаємодія органів студентського самоврядування в Академії; з
адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та
співробітництва.
56. 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 відповідь щодо порушених питань;
 вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій
посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського
самоврядування, якщо вони порушують права студентів.
57. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
 забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню
студентами своїх обов’язків;
 порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
 звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою
діяльність;
 сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
58. Адміністрація Академії має право:
 отримувати плани роботи СКАМ та інформацію про поточну діяльність
органів студентського самоврядування;
 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що
проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах,
конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
59. Адміністрація Академії зобов’язана:

