


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про студентське самоврядування Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільського державного 

інституту» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1010 від 15 листопада 2007 року «Про затвердження Примірного 

положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах 

України». 

1.2. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти 

«Кам’янець-Подільському державному інституті» (далі – Інститут) з врахуванням 

його Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий 

коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-

Подільського державного інституту» (далі – Фаховий коледж). Студентське 

самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Інституту, 

важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність 

спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у 

студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, 

а також сприяння гармонійному розвитку особистості здобувачів, набуття ними 

навичок лідера, організатора та керівника. 

1.3. Студентське самоврядування в Інституті є гарантованим державою 

правом здобувачів самостійно або через представницькі органи вирішувати 

питання, віднесені до їх повноважень. Студентське самоврядування виражає 

інтереси усіх здобувачів Інституту 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 студентському самоврядуванні беруть участь здобувачі, які 

навчаються в Інституті та Фаховому коледжі за денною формою навчання. Кожен 

студент, який навчається на денній формі навчання має право обирати й бути 

обраним в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 

1.5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою здобувачів і є складовою громадського 

самоврядування навчального закладу.  

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України 

«Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», Статутом 

Інституту і цим Положенням. 



1.7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування 

визначається даним Положенням й узгоджується з керівництвом навчального 

закладу. 

1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють 

роботу первинної профспілкової організації здобувачів, а співпрацюють з нею. 

1.9. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного 

характеру. 

1.10. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 

1.11. Керівництво Інституту зобов'язане створювати умови для забезпечення 

діяльності та розвитку студентського самоврядування. 

1.12. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій 

здобувачів мають право брати участь у роботі колегіальних органів Інститут та 

його структурних підрозділів. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для 

самореалізації особистості здобувачів і формування у них організаторських 

навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.  

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури здобувачів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності. 

2.2. Основні завдання та функції органів студентського самоврядування:  

– захист прав та інтересів здобувачів, які навчаються у навчальному закладі;  

– сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Інституті та Фаховому 

коледжі;  

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів;  

– сприяння формуванню у здобувачів моральних та етичних норм, виховання 

патріотизму;  

– пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень;  

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку здобувачів;  



– сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;  

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих 

навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;  

– сприяння працевлаштуванню випускників та залученню здобувачів до 

вторинної зайнятості у вільний від навчання час;  

– забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;  

– сприяння участі здобувачів у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, 

олімпіадах;  

– забезпечення участі здобувачів у реалізації державної молодіжної політики;  

– спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, 

правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;  

– представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих 

органах та їхніх структурних підрозділах Інституту та Фахового коледжу;  

– співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючим 

гуртожитком, завідуючими кафедр, проректорами та інших структурних 

підрозділів. 

 

3. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчального закладу, 

його структурних підрозділів, курсу, академічної групи, груп за спеціальностями, 

гуртожитку, з урахуванням типу та специфіки діяльності навчального закладу. 

3.2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх 

формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень 

визначаються Положенням. 

3.3. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування 

створюється на рівні академічної групи. 

3.4. Вищим органом студентського самоврядування є Загальні збори або 

Конференція здобувачів навчального закладу, які виконують повноваження 

відповідно до цього Положення та наступні функції: 

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування у навчальному 

закладі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання 

виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та 

інформування здобувачів про поточну діяльність органів студентського 

самоврядування;  



– формують і затверджують склад виконавчого органу (Студентської ради) 

студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають 

термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є 

колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського 

самоврядування нижчих рівнів;  

– спільно з первинною профспілковою організацією здобувачів визначають 

порядок обрання представників із складу здобувачів до вищого колегіального 

органу громадського самоврядування, Вченої ради Інституту та їхніх структурних 

підрозділів (загальних зборів або конференції навчального закладу);  

– не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського 

самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;  

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності здобувачів, окреслені 

основними завданнями органів студентського самоврядування. 

3.4.1. Підготовка та проведення Загальних зборів здійснюється 

Студентською радою Інституту. Максимальну кількість делегатів (від загальної 

кількості контингенту здобувачів) на конференцію визначає Студентська рада 

Інституту. 

3.4.2. Рішення Загальних зборів (Конференції) здобувачів Інституту мають 

вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок студентського самоврядування та 

є обов’язковими для виконання усіма здобувачами Інституту. 

3.4.3. На Загальних зборах мають право бути присутніми:  

− представники ректорату та Вченої ради Інституту;  

− представники навчально-методичного відділу;  

− представники гуртожитку;  

− куратори академічних груп. 

3.4.4. Засідання Загальних зборів є правомірним за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 

3.4.5. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів. 

3.4.6. Позачергова Конференція (Загальні збори) скликається на вимогу 10 

відсотків Здобувачів або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням. 

3.5. Членами Студентської ради Інституту є:  

• Голова Студентської ради (здобувач Інституту);  

• Перший заступник Голови Студентської ради (Голова Студентської ради 

Фахового коледжу); 

• Заступники Голови Студентської ради; 

          • Секретар Студентської ради;  



          • Голова Студентської ради гуртожитку; 

• Члени Студентської ради Інституту; 

• Члени Студентської ради Фахового коледжу. 

3.6. Студентська рада Інституту є вищим виборним виконавчим органом 

студентського самоврядування та функціонує на рівні Інституту. 

3.7. Голова Студради та його заступники можуть перебувати на посаді не 

більш як два строки. 

3.8. Метою діяльності Студентської ради Інституту є створення умов для 

самореалізації особистості здобувачів Інституту та Фахового коледжу і 

формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності 

за результат своєї праці тощо. 

3.9. Діяльність Студентської ради спрямована на забезпечення виховання 

духовності та культури здобувачів Інституту та Фахового коледжу, зростання у 

студентської молоді соціальної активності. 

3.10. Членами Студентської ради Інституту можуть бути здобувачі денної 

форми навчання Інституту та Фахового коледжу. 

3.11. Посадами у Студентській раді Інституту є: 

3.11.1. Голова Студентської ради Інституту: 

− 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 

навчального закладу;  

− делегує свої повноваження першому заступнику;  

− забезпечує організацію проведення Загальних зборів;  

− ініціює проведення позачергових Загальних зборів або Конференції;  

− має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;  

− має інші права й обов'язки, передбачені даним Положенням. 

3.11.2. Перший заступники голови Студентської ради Інституту. 

Першим заступником голови Студентської ради Інституту обов’язково є  

голова Студентської ради Фахового коледжу. 

3.11.3. Заступники голови Студентської ради Інституту. 

Заступниками голови Студентської ради Інституту  є  представники 

студентства інституту, яких обрав голова Студентської ради. 

3.11.4. Секретар Студентської ради Інституту веде протоколи засідань, веде 

облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 



3.11.5. Голови відділів Студентської ради Інституту. 

3.11.6. Інші члени Студентської ради Інституту. 

3.12. Студентська рада обирається головою Студентської ради Інституту на 

початку кожного навчального року строком на один навчальний рік. Кількісний та 

особовий склад Студентської ради затверджується Конференцією здобувачів 

Інституту та Фахового коледжу. 

3.13. Здобувачі, обрані до складу Студентської ради Інституту, можуть бути 

усунуті зі своїх посад за результатами загального таємного голосування здобувачів. 

Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менше як 10 

відсотків здобувачів Інституту та Фахового коледжу або триразовою неявкою на 

засідання  Студентської ради без поважних причин та попереджень. 

3.14. Організаційною формою роботи Студентської ради Інституту є 

засідання, які проводяться не менше ніж раз на місяць головою, або його 

заступником. 

3.15. На засідання Студентської ради Інституту Головою можуть бути 

запрошені гості з правом дорадчого голосу. 

3.16. Засідання Студентської ради Інституту вважається чинним, якщо на них 

присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. 

3.17. Засідання Студентської ради Інституту веде голова або, за його 

дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується 

головою (заступником) та секретарем. 

3.18. Студентська рада Інституту здійснює наступні повноваження: 

− проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів 

здобувачів;  

− спрямовує свою діяльність на активізацію участі здобувачів у навчальній 

та науково-дослідній роботі;  

− сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, 

співпрацює з ними;  

− встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та 

інших країн;  

− координує діяльність органів студентського самоврядування на рівні 

Інституту;  

− погоджує Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку; − приймає 

рішення про проведення виборів (всіх видів);  

− інформує здобувачів Інституту та Фахового коледжу про свою діяльність;  



− приймає рішення щодо проведення студентських акцій (в тому числі акцій 

протесту), заходів та програм;  

− організовує та проводить науково-практичні конференцій, практикуми, 

диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;  

− займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний 

розвиток здобувачів та пропагування здорового способу життя;  

− займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;  

− звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;  

− займається організацією проведення Конференції;  

− планує роботу Студентської ради Інституту за відповідними напрямками 

діяльності;  

− розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;  

− здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних 

ресурсів студентського самоврядування;  

− допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, 

залучає їх до активної участі у діяльності Інституту та Фахового коледжу;  

− створює та ліквідовує комісії Студентської ради за поданням Голови;  

− може випускати власне студентське видання в електронному або 

друкованому вигляді; 

 − виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням 

студентського самоврядування, закріплені цим Положенням. 

3.19. Голова Студентської ради Інституту здійснює наступні повноваження: 

− представляє студентське самоврядування Інституту у відносинах з 

адміністрацією Інституту, Фахового коледжу та з іншими організаціями;  

− підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями;  

− входить до складу Вченої ради Інституту, як один із виборних 

представників з числа здобувачів, який є керівником органу студентського 

самоврядування Інституту;  

− має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

Студентського самоврядування Інституту для здійснення своєї діяльності;  

− в межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які є 

обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування в 

Інституті;  

− організовує проведення Загальних зборів та Конференцій;  

− звітує від імені Студентської ради Інституту перед Загальними зборами та 

Конференцією;  

− скликає та веде засідання Студентської ради Інституту;  



− підписує документи, які приймає Студентська рада Інституту;  

− спрямовує і контролює діяльність Студентської ради Інституту;  

− ініціює питання про виключення зі складу Студентської ради Інституту;  

− призначає заступників та секретаря;  

− призначає голів секторів Студентської ради Інституту;  

− у випадку відсторонення від обов’язків представника структурного 

підрозділу студентського самоврядування, який втратив довіру, призначає замість 

нього тимчасово виконуючого обов’язки;  

− складає та вносить на затвердження Студентської ради Інституту порядок 

денний його засідання;  

− здійснює розподіл повноважень між заступниками та іншими членами 

Студентської ради Інституту;  

− погоджує від імені студентського самоврядування накази та розпорядження 

ректора Інституту. 

3.20. Голові Студентської ради Інституту заборонено займати будь-які інші 

посади у структурних підрозділах студентського самоврядування. 

3.21. У разі відсутності голови його функції виконує перший заступник, а у 

разі його відсутності – заступники або секретар. 

3.22. У випадку дострокового складання своїх повноважень головою 

Студентської ради Інституту його обов’язки виконує перший заступник голови 

Студентської ради. А у разі дострокового складання своїх повноважень першого 

заступника – обов’язки покладаються на один із заступників, за якого 

проголосувало більшість членів Студенстської ради. 

3.23. Голова Студентської ради Інституту та секретар несуть персональну 

відповідальність за збереження документації Студентської ради та печатки (за 

наявністю). 

3.24. Підставами для припинення повноважень Голови студентської ради 

Інституту є:  

– добровільне складання повноважень;  

– у разі відрахування з числа студента Інституту;  

– за результатом таємного голосування здобувачів на умовах, визначених 

цим Положенням. 

3.25. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх 

повноважень доводяться до відома адміністрації Інституту та Фахового коледжу. 

 

 

 



4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, ЇХ ВІДДІЛИ. 

4.1 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 навчального закладу щодо 

дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників, органів студентського самоврядування, якщо вони 

порушують права Здобувачів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним 

законодавством;  

− делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при 

Міністерстві освіти і науки України.  

− брати участь в управлінні Інституту та Фахового коледжу у порядку, 

встановленому Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Статутом Інституту та Положенням Фахового коледжу;  

− брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування;  

− проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи;  

− брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;  

− захищати права та інтереси здобувачів, які навчаються в Інституті;  

− делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;  

− приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;  

− брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування здобувачів;  

− вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;  

− вносити пропозиції щодо оновлення переліку навчальних дисциплін 

самостійного вибору здобувачів;  

− вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального 

закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів;  



− мають право оголошувати акції протесту, в порядку, визначеному 

законодавством;  

− виконують інші функції, передбачені законодавством та Статутом 

Інституту та цим Положенням. 

4.2. За погодженням з виконавчим органом студентського самоврядування 

Інституту, в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення: 

− відрахування здобувачів з Інституту та їх поновлення на навчання;  

− переведення осіб, які навчаються в Інституті за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;  

− переведення осіб, які навчаються в Інституті за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;  

− поселення осіб, які навчаються в Інституті, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку;  

− затвердження правил внутрішнього розпорядку в Інституті в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. 

4.3. Органи студентського самоврядування зобов'язані: 

− забезпечувати дотримання прав та інтересів здобувачів, сприяти 

виконанню студентами своїх обов'язків;  

− порушувати проблеми здобувачів перед адміністрацією;  

− звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою 

діяльність;  

− сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;  

− координувати свою діяльність у навчальному закладі з іншими 

студентськими об'єднаннями, осередками тощо;  

− узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення 

про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на 

засіданнях колегіальних та робочих органів закладу вищої освіти. 

4.4. Керівники відділів Студентської ради Інституту. 

4.4.1  Організаційно-виховний та навчальний відділ здійснює: 

- організовує роботу та індивідуальні бесіди зі студентами, які не проявляють 

бажання до навчання та порушують дисципліну; 

- тісно співпрацює з навчально-методичним відділом; 

- готує обґрунтування щодо відрахування студентів в разі їх не згоди; 

- доводить до відома Голові Студентської ради питання конфліктного 

характеру між студентами та викладачами для вирішення на рівні адміністрації 

Інституту або Фахового коледжу; 



- вносить свої пропозиції Голові Студентської ради щодо підвищення 

ефективності освітнього процесу Інституту та Фахового коледжу; 

- контролює дисципліну студентів та вносить пропозиції щодо викорінення 

порушень дисципліни під час занять; 

- проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у виховній роботі; 

- організовує профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі; 

- сприяє організації семінарів, тренінгів та зустрічей; 

- інформує Студентську раду Інституту про виховні заходи та підтримує їх 

організацію; 

- співпрацює з практичним психологом та соціальним педагогом Інституту. 

4.4.2. Відділ туризму та культурно-мистецької роботи здійснює: 

- проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-

масовій роботі; 

- підтримує зв'язок з організаційно-виховним та науковим відділом, 

користується їх всебічною підтримкою; 

- бере активну участь в організації заходів культурно-масового характеру в 

Інституті, Фаховому коледжі та за їх межами; 

- вносить свої пропозиції Голові Студентської ради щодо створення, гуртків 

при Інституті та Фаховому коледжі; 

- співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями у сфері 

культурно-масової роботи; 

- вносить свої пропозиції Голові Студентської ради щодо організації 

подорожі та екскурсії; 

- інформує Студентську раду Інституту про культурні заходи та підтримує їх 

організацію; 

- організовує конференції, круглі столи, святкування державних і 

міжнародних свят та інші заходи. 

4.4.3. Відділ організації спортивно-масових змагань здійснює: 

- підтримує зв'язок з керівником фізичного виховання та оздоровче-

реабілітаційним відділом, користується їх всебічною підтримкою; 

- організацію та участь у спортивних змаганнях; 

- пропаганду здорового способу життя; 

- інформує Студентську раду Інституту про спортивні змагання та підтримує 

їх організацію; 

- знаходить та доводить до відома Студентської ради Інституту інформацію 

про студентські та молодіжні організації; 



- співпрацює з реабілітаційно-медичним центром, центром фізичної 

реабілітації та студентського Інваспорту (психолого-педагогічна служба); 

- вносить пропозиції, за бажанням студентів, щодо створення спортивних 

гуртків, секцій; 

- вносить пропозиції та допомагає в організації заходів відпочинку. 

4.4.4. Інформаційний відділ здійснює: 

- своєчасне надання інформації на інформаційну дошку та на сайті Інституту 

та Фахового коледжу; 

- підготовку оголошень інформаційного характеру; 

- поширення інформації про діяльність Студентської ради Інституту серед 

студентів; 

- веде рубрики аудіо-газет; 

- співпрацює з усіма членами Студентської ради Інституту та Фахового 

коледжу. 

4.4.5. Відділ з питань проживання, організації побуту та змістовного 

дозвілля в гуртожитку здійснює: 

- контроль за дотриманням Положення про Рада студентів гуртожитку; 

- контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку; 

- контроль за дотриманням Правил проживання в гуртожитку; 

- контроль за дисципліною у гуртожитках; 

- слідкування за порядком та чистотою у гуртожитках; 

- доведення до відома важливою інформацію усіх проживаючих у 

гуртожитках; 

- допомога при організації будь-яких заходів; 

- допомога у прибиранні після заходів; 

- забезпечення нормальних умов проживання; 

- вирішення проблем гуртожитку; 

- дотримання чистоти та порядку у гуртожитках. 

4.4.6. Відділ благодійності і соціальних питань здійснює: 

- зустрічі із представниками соціальних служб; 

- представництво та захист соціальних прав студентів; 

- формування інформаційного простору студентів; 

- організацію участі студентів у благодійних акціях; 

- організацію участі студентів у волонтерському русі. 

4.4.7. Відділ зв'язків з громадськістю здійснює: 



- зв'язки із іншими закладами вищої освіти, засобами масової інформації, 

громадськими і з міжнародними організаціями, іншими молодіжними 

об'єднаннями і спілками; 

- участь у профорієнтаційній і рекламно-агітаційній роботі; 

- організацію міжнародних зв'язків; 

- висвітлення позитивних результатів діяльності Інституту та Фахового 

коледжу; 

- участь у формуванні позитивного іміджу та вихованні корпоративної 

культури закладу. 

4.4.8. Науковий відділ: 

- забезпечує постійну співпрацю зі студентами, викладачами, які займаються 

науковою та дослідницькою діяльністю; 

- проводить заходи щодо заохочення студентів до участі у студентських 

наукових заходах як у самому Інституті та Фаховому коледжі, так і за їх межами; 

- тісно співпрацює з науковим відділом, кафедрами Інституту та цикловими 

комісіями Фахового коледжу з метою збільшення можливостей для наукового 

зростання студентів Інституту та Фахового коледжу; 

- співпрацює із викладачами та студентами, що займаються дослідницькою 

діяльністю у інших вищих навчальних закладах; 

- інформує Раду студентів Інституту про наукові заходи та підтримує їх 

організацію; 

-доводить до відома студентському декану свої пропозиції щодо 

нагородження студентів, які займали призові місця чи участь у обласних, місцевих 

олімпіадах, конференціях, форумах  тощо та показали високі результати. 

4.4.9. Оздоровчо-реабілітаційний відділ: 

-заохочує студентів до здорового способу життя та до розвитку спорту в 

Інституті та Фаховому коледжі; 

- пропагує здоровий спосіб життя, систематичне заняття спортом та 

реабілітацією; 

- інформує всіх студентів про проведення спортивних чи реабілітаційних 

заходів; 

- приймає участь у роботі студентських спортивних та реабілітаційних 

гуртків; 

- співпрацює з медичним блоком та оздоровче-реабілітаційним відділом. 

 

 



5. ВІДНОСИНИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ З 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ІНСТИТУТУ ТА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ. 

5.1. Ректорат, декани факультетів, профспілковий комітет здобувачів, мають 

право делегувати своїх представників для участі в роботі органів студентського 

самоврядування з правом дорадчого голосу. 

5.2. Ректорат, декани факультетів, профспілковий комітет здобувачів, можуть 

проводити консультації з органами студентського самоврядування з питань 

життєдіяльності студентської громади. 

5.3. Органи студентського самоврядування можуть проводити різноманітні 

заходи спільно з ректоратом, деканатами, профспілковим комітетом здобувачів. 

5.4. Студрада має право вносити на розгляд ректорату, деканатів, 

профспілкового комітету здобувачів подання щодо матеріально-технічного 

забезпечення діяльності студентського самоврядування, запрошувати 

представників ректорату, деканатів, профспілкового комітету здобувачів на заходи, 

що проводяться під егідою студентського самоврядування. 

5.5. Студрада інформує ректорат, деканат, профспілковий комітет здобувачів 

про результати проведених заходів органами студентського самоврядування та 

студентськими організаціями. 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗПБЕЗПЕЧЕННЯ. 

6.1. Кошти студентського самоврядування Інституту спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого 

кошторису. 

6.2. Голова Студради Інституту публічно звітує на Конференції про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

6.3. До джерел матеріально-фінансового забезпечення належать:  

• кошти, визначені Вченою радою Інституту в розмірі не менше 0,5 відсотка 

коштів спеціального фонду;  

• інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству. 

 

 

 


