
 



2 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, Статутом та Положенням про студентське 

самоврядування, затвердженим ректором Академії. Це Положення 

регламентує порядок створення й функціонування студентського 

самоврядування у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (далі – Академії) та у 

Харківському педагогічному фаховому коледжі Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(далі – Харківський коледж).  

1.2. В Академії та її структурних підрозділах діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 

Академії. Студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів 

вищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів здобувачів вищої освіти, а також брати участь в управлінні 

Академією. 

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх здобувачів вищої освіти 

Академії. Усі здобувачі вищої освіти, які навчаються в Академії, мають рівні 

права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та 

інші органи студентського самоврядування. 

1.4. Студентське самоврядування здійснюється здобувачами вищої освіти  

безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються 

шляхом прямого таємного голосування. 

1.5. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються 

в Академії та Харківському коледжі. З припиненням здобувачем вищої освіти 

(студентом) навчання, припиняється його участь в органі студентського 

самоврядування. Усі студенти мають рівне право на участь у студентському 

самоврядуванні. 
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2.ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності права здобувачів вищої освіти  на участь у студентському 

самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

2.2. Повноваження органів студентського самоврядування: 

 беруть участь в управлінні Академією в порядку, установленому 

Законом України «Про вищу освіту», Статутом Академії, Положенням про 

Харківський коледж та цим Положенням; 

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування здобувачів вищої 

освіти ; 

 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи; 

 беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти; 

 захищають права та інтереси здобувачів вищої освіти, які навчаються в 

Академії та Харківському коледжі; 

 делегують своїх представників до робочих, дорадчих органів Академії; 

 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання у гуртожитках та організації харчування здобувачів вищої 

освіти ; 

 розпоряджаються майном для повноцінного функціонування органів 

студентського самоврядування; 

 користуються матеріально-технічною базою Академії та іншим 

майном;  
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 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти 

(студентів); 

 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і освітніх програм; 

проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі  

та інші заходи; 

- делегують своїх представників до робочих, дорадчих органів Академії; 

приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- розпоряджаються майном Академії для повноцінного функціонування 

органів студентського самоврядування;  

 виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту» та Положенням про студентське самоврядування Академії та 

Харківського коледжу. 

2.3. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 

самоврядування обираються строком на один рік. Здобувачі вищої освіти 

(студенти), обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть 

бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування 

здобувачів вищої освіти (студентів). Для ініціювання такого голосування 

потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків здобувачів вищої освіти 

(студентів) Академії та Харківського коледжу. 

2.4. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки.  

2.5. Керівники органів студентського самоврядування виконують свої 

обов’язки до обрання на посаду нового керівника. 

2.6. Органи студентського самоврядування діють у формі Студентських рад. 

2.7. Органи студентського самоврядування публічно звітують  

про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік. 

2.8. Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування.  

2.9. Ректор Академії забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 
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забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 

відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).  

2.10. За погодженням з органом студентського самоврядування Академії 

приймаються рішення про:  

- відрахування здобувачів вищої освіти (студентів) з Академії  

та їх поновлення на навчання;  

- переведення здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються  

в Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб;  

- переведення здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються  

в Академії за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання  

за державним замовленням;  

- призначення проректорів Академії;  

- поселення здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються в 

Академії, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;  

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку Академії в частині,  

що стосується здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються  

в Академії;  

- діяльність гуртожитку для проживання здобувачів вищої освіти 

(студентів), які навчаються в Академії та Харківському коледжі. 

3 СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

факультету, гуртожитку, структурних підрозділів та Академії. 

3.2. В Академії діють органи студентського самоврядування: Студентські 

ради груп, Студентські ради факультетів, Студентська рада гуртожитку та 

Студентська рада Академії. 

3.3. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. 

3.4. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція 

здобувачів вищої освіти. 
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Загальний склад Конференції студентів Академії становить не менше  

10 відсотків кількості студентів денної форми навчання Академії та 

Харківського коледжу. До складу Конференції за посадами входять: Голова 

академії та голова Харківського коледжу, заступники голови та секретар 

Студентської ради Академії, Голови, заступники Студентських рад 

факультетів, Голови Студентських рад груп (старости груп), Голова, 

заступник Студентської ради гуртожитку та старости поверхів студентського 

гуртожитку. Останні виборчі представники обираються з числа студентів 

Академії та Харківського коледжу за рішенням конференцій факультетів. 

Конференція студентів вважається правомочною, якщо на ній присутні 

не менш як 2/3 загальної кількості членів. Рішення конференції приймаються 

простою більшістю голосів присутніх членів. 

Повноваження Конференції: 

- ухвалює Положення про студентське самоврядування Академії, 

визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку; 

- затверджує заходи щодо використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив  

на конкурсних засадах; 

- обирає контрольно-ревізійну комісію з числа здобувачів вищої освіти 

(студентів) для здійснення поточного контролю за використанням 

стипендіального фонду, витратами на заохочення та надання матеріальної 

допомоги здобувачам вищої освіти, раціональним розподілом коштів та 

іншого майна, необхідного для повноцінної діяльності органів студентського 

самоврядування; 

- обирає не менше 10 відсотків виборних представників із числа 

здобувачів вищої освіти (студентів) до складу Вченої ради Академії шляхом 

прямих таємних виборів; 
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- обирає Голову академії, Голову Харківського коледжу та членів 

Студентської ради Академії шляхом прямих таємних виборів; 

- вирішує інші питання, що передбачені Законом України «Про вищу 

освіту», Статутом Академії та Положенням про Харківський коледж. 

4. СТУДЕНТСЬКА РАДА 

Представницьким і виконавчим органом студентського самоврядування 

є Студентська рада. 

4.1. Студентська рада створюється наказом ректора на початку навчального 

року строком на один рік. 

4.2. У своїй діяльності Студентська рада керуються законодавством України, 

Статутом академії  та цим Положенням. 

4.3. Студентська рада діє на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності права здобувачів вищої освіти (студентів) на участь  

у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

4.4. Повноваження Студентської ради 

1) бере участь в управлінні Академією у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Академії та цим Положенням;  

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, допомагає 

адміністрації в організації навчально-виховної роботи, вдосконаленні 

навчальних планів, програм, практичної підготовки студентів; 

4) сприяє участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, 

регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, які пов’язані з 

професійною підготовкою майбутніх фахівців; 
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5) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі  

та інші заходи;  

6) захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти (студентів),  

які навчаються в Академії; 

7) сприяє дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього 

розпорядку; 

8) приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність; 

9) користується матеріально-технічною базою Академії та іншим майном; 

10) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази, у тому числі  

з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти 

(студентів); 

11) бере участь в організації проведення студентських олімпіад та конкурсів; 

12) пропагує здоровий спосіб життя; 

13) залучає студентів(за їх згодою) до участі в охороні громадського порядку 

на території Академії; 

14) поширює інформацію про свою діяльність, сприяє розвитку 

самоврядування в Академії; 

15) обирає зі свого складу заступників голови та секретаря Студентської ради 

Академії; 

16) скликає конференцію студентів Академії та звітує перед нею про свою 

роботу; 

17) вносить пропозиції Вченій раді Академії щодо визначення в кошторисі 

коштів на виконання завдань та повноважень студентського самоврядування; 

18) розробляє та подає на затвердження Вченій раді Академії Положення про 

діяльність Студентської ради; 

19) розпоряджається закріпленим майном та коштами, виділеними 

Студентській раді Академії відповідно до затвердженого кошторису; 

20) вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських  

та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди; 

21) співпрацює з органами студентського самоврядування інших вищих 

навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями; 
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22) може делегувати частину своїх повноважень Голові Студентської ради 

Академії; 

23) приймає інші рішення в межах своїх повноважень; 

24) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту», статутом Академії  та цим Положенням. 

4.5. За погодженням зі Студентською радою приймаються рішення про:  

1) відрахування здобувачів вищої освіти (студентів) з Академії  

та їх поновлення на навчання;  

2) переведення здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються  

в Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб;  

3) переведення здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються  

в Академії за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання  

за державним замовленням; 

4) призначення проректорів Академії;  

5) затвердження Правил внутрішнього розпорядку Академії в частині,  

що стосується здобувачів вищої освіти (студентів), які навчаються  

в Академії. 

4.6. Склад Студентської ради 

1. До складу Студентської ради Академії входять: голова академії та голова 

Харківського коледжу, заступники (одним з яких є голова Харківського 

коледжу), секретар, голови Студентських рад факультетів (або заступники) 

та голова Студентської ради гуртожитку (або заступник). Можуть 

розглядатися інші кандидатури, запропоновані членами конференції 

студентів та винесені на голосування. Загальна кількість  не перебільшує  

11 осіб. 

2. Здобувачі вищої освіти (студенти), обрані до складу Студентської ради, 

можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного 

голосування здобувачів вищої освіти (студентів). Для ініціювання такого 

голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків здобувачів 

вищої освіти (студентів) Академії. 
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3. Голова Студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді 

не більш як два строки.  

4. Керівники Студентської ради виконують свої обов’язки до обрання на 

посаду нового керівника. 

5. Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність Студентської 

ради.  

6. Ректор Академії забезпечує належні умови для діяльності Студентської 

ради (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, 

постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення 

інформаційних стендів тощо). 

4.7. Організація роботи Студентської ради: 

1. Засідання Студентської ради Академії проводяться не рідше одного рази 

на місяць. 

2. Головує на засіданні Голова Студентської ради Академії або за його 

дорученням – заступник.  

3. Рішення є правомірним за присутності 2/3 усіх членів Студентської ради 

Академії.  

4. Рішення Студентської ради вважаються прийнятим, якщо за них 

проголосували більше половини членів Студентської ради, які брали участь у 

засіданні. 

5. Рішення Студентської ради  підписують головуючий на засіданні та 

секретар. 

6. Розпорядження Голови Студентської ради є обов’язковими для виконання 

членами органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень, 

згідно чинного законодавства. 

4.8. Повноваження керівників Студентської ради академії. 

Голова Студентської ради академії: 

- дотримується чинного законодавства; 

- виконує рішення конференції студентів Академії; 

- виконує рішення Студентської ради; 
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- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед 

конференцією; 

- здійснює організаційне керівництво органами студентського 

самоврядування; 

- розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради ; 

- головує на засіданнях Студентської ради; 

- здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської 

ради всі види угод та інші документи; 

- захищати права та гідність студентів; 

- контролювати відвідування студентами заняття за навчальним планом; 

- контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку 

навчального закладу та студентського гуртожитку; 

- бути організатором культурно-масових заходів та заходів 

національного виховання, різних акцій, проектів тощо; 

- належно представляти студентський колектив Академії в інших 

навчальних закладах та громадських організаціях; 

- звітувати адміністрації навчального закладу на надавати пропозицій 

щодо вдосконаленню освітнього процесу; 

- має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля 

студентів. 

Розпорядження Голови Студентської ради є обов’язковими для 

виконання членами органів студентського самоврядування в межах своїх 

повноважень, згідно чинного законодавства. 

4.9. Голова Студентської ради Харківського коледжу: 

1) дотримується чинного законодавства; 

2) виконує рішення конференції студентів Академії; 

3) виконує рішення Студентської ради; 

4) щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед 

конференцією; 

5) здійснює організаційне керівництво органами студентського 

самоврядування; 
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6) захищати права та гідність студентів; 

7) контролювати відвідування студентами заняття за навчальним планом; 

8) контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу та студентського гуртожитку; 

9) бути організатором культурно-масових заходів та заходів національного 

виховання, різних акцій, проектів тощо; 

10) належно представляти студентський колектив Академії в інших 

навчальних закладах та громадських організаціях; 

11) має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля 

студентів.  

4.10. Заступник голови Студентської ради: 

1) здійснює повноваження Голови Студентської ради у разі його відсутності 

або за згодою; 

2) здійснює інші повноваження за дорученням Голови Студентської ради; 

3) допомагає Голові Студентської ради у його повсякденній роботі. 

4.11. Секретар Студентської ради: 

1) веде протокол засідань Студентської ради; 

2) разом із головою Студентської ради підписує від імені Студентської ради 

усі види угод, протоколи засідань та інші документи. 

5. СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ 

На факультетах виконавчим органом студентського самоврядування  

є Студентська рада факультету. 

1. До складу Студентської ради факультету входять: Голова Студентської 

ради факультету, заступник голови (один з яких обов’язково з Харківского 

коледжу), секретар та голови Студентських рад груп (старости груп) 

факультету. 

2. Студентська рада факультету діє на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності права здобувачів вищої освіти (студентів) на участь  

у студентському самоврядуванні; 
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 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

3. Голова Студентської Ради факультету обирається на конференції студентів 

факультету простою більшістю голосів, прямим таємним голосуванням 

членами Ради студентського самоврядування відповідного факультету. 

4. Повноваження Студентської ради факультету:  

1) визначає позицію Студентської ради факультету з актуальних питань 

студентського життя;  

2) скликає конференцію студентів факультету та звітує перед нею про свою 

роботу;  

3) представляє інтереси студентів у відносинах з адміністрацією факультету, 

Харківського коледжу  та Академії;  

4) співпрацює з іншими органами студентського самоврядування;  

5) обирає зі свого складу заступника голови та секретаря Ради;  

6) вносить пропозиції щодо кандидатів до складу Студентської ради Академії 

від факультету; 

7) погоджує рішення щодо відрахування студентів факультету  

та їх поновлення на навчання;  

8) погоджує рішення щодо переведення студентів факультету, які навчаються 

за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб;  

9) погоджує рішення щодо переведення студентів факультету, які навчаються 

за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 

державним замовленням; 

10) погоджує рішення щодо призначення заступника декана факультету;  

11) приймає інші рішення в межах своїх повноважень.  

5. Засідання Студентської ради факультету проводиться не рідше одного рази 

на місяць і є правомірним за присутності 2/3 усіх членів. Головує на засіданні 

голова Студентської ради факультету або за його дорученням –заступник. 

Рішення Студентської ради вважаються прийнятим, якщо за них 

проголосували більше половини членів Студентської ради, які брали участь у 
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засіданні. Рішення Студентської ради факультету підписують головуючий на 

засіданні та секретар. 

6. Студентська рада факультету обирається строком на один рік.  

7. Студенти факультету, обрані до складу органів студентського 

самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами 

загального таємного голосування студентів факультету. Для ініціювання 

такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків 

студентів факультету. 

8. Голова Студентської ради факультету та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки.  

6. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ  

Голова Студентської ради факультету: 

1) дотримується чинного законодавства; 

2) забезпечує виконання рішень конференції студентів факультету; 

3) виконує рішення Студентської ради факультету; 

4) щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради факультету; 

5) здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету; 

6) розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради 

факультету; 

7) головує на засіданнях Студентської ради факультету; 

8) виконує представницькі функції; 

9) підписує від імені Студентської ради факультету усі види угод та інші 

документи; 

10) може делегувати окремі повноваження членам Студентської ради 

факультету. 

7. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 

Вищим органом студентського самоврядування факультету  

є Конференція студентів факультету, яка: 

1) обирає не менше 10 відсотків виборних представників із числа здобувачів 

вищої освіти (студентів) факультету до складу Вченої ради факультету 

шляхом прямих таємних виборів; 
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2) обирає відповідно встановленій квоті виборних представників до складу 

конференції студентів Академії; 

3) обирає Голову та членів Студентської ради факультету шляхом прямого 

таємного голосування; 

4) пропонує кандидатури до складу Студентської ради Академії від 

факультету; 

5) заслуховує звіти представницьких, виконавчих органів студентського 

самоврядування факультету, дає їм відповідну оцінку; 

6) затверджує заходи щодо підтримки студентських ініціатив; 

7) вирішує інші питання, що передбачені Законом України «Про вищу 

освіту», Статутом Академії та цим Положенням. 

7.1. Загальний склад конференції факультету становить 10 відсотків від 

кількості студентів факультету денної форми навчання. До складу 

конференції за посадами входять: Голова, заступники та секретар 

Студентської ради факультету, голови Студентських рад груп (старости 

груп). Останні виборчі представники обираються з числа студентів груп 

факультету. 

7.2. Конференція студентів факультету вважається правомочною, якщо 

на ній присутні не менш як 2/3 загальної кількості членів. Рішення 

конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. 

8. СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ 

У гуртожитку виконавчим органом студентського самоврядування  

є Студентська рада гуртожитку. 

8.1. Студентська рада гуртожитку діє на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності права здобувачів вищої освіти (студентів) на участь  

у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 
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8.2. До складу Студентська рада гуртожитку як правило входять: Голова, 

заступник, секретар та старости поверхів гуртожитку. Можуть бути 

обраними інші мешканці гуртожитку, запропоновані членами конференції 

студентів гуртожитку та винесені на голосування. 

8.3. Голова та члени Студентської ради гуртожитку обираються на 

конференції мешканців гуртожитку простою більшістю голосів шляхом 

прямих таємних виборів. 

8.4. Повноваження Студентської ради гуртожитку:  

1) визначає позицію Студентської ради з актуальних питань студентського 

життя у гуртожитку; 

2) скликає конференцію студентів гуртожитку та звітує перед нею про свою 

роботу;  

3) представляє інтереси студентів у відносинах з керівництвом гуртожитку та 

Академії;  

4) співпрацює з іншими органами студентського самоврядування Академії;  

5) обирає зі свого складу заступника та секретаря Студентської ради 

гуртожитку;  

6) вносить пропозиції щодо кандидатів до складу Студентської ради Академії 

від гуртожитку; 

7) погоджує рішення щодо поселення та виселення студентів гуртожитку; 

8) приймає інші рішення в межах своїх повноважень.  

8.5. Засідання Студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного 

рази на місяць і є правомірним за присутності 2/3 усіх членів. Головує на 

засіданні Голова Студентської ради або за його дорученням – заступник. 

Рішення Студентської ради вважаються прийнятим, якщо за них 

проголосували більше половини членів Студентської ради, які брали участь  

у засіданні. Рішення Студентської ради підписують головуючий на засіданні 

та секретар. 

8.6. Студентська рада гуртожитку обирається строком на один рік. Студенти, 

обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути 

усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування 
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студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не 

менш як 10 відсотків студентів-мешканців гуртожитку. 

8.7. Голова студентського самоврядування гуртожитку та його заступники 

можуть перебувати на посаді не більш як два строки.  

8.8. Голова Студентської ради гуртожитку: 

1) скликає засідання Студентської ради, головує на засіданнях, організовує 

підготовку документів, що виносяться на розгляд Студентської ради; 

2) організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності 

Студентської ради; 

3) забезпечує організацію зборів Студентської ради гуртожитку; 

4) має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

самоврядування для здійснення своєї діяльності; 

5) робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від 

імені Студентської ради гуртожитку; 

6) вносить пропозиції щодо обрання або увільнення заступника голови 

Студентської ради, визначає функції заступника; 

7) вносить пропозиції та контролює питання щодо розвитку матеріальної 

бази гуртожитку,забезпечення побуту студентів; 

8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Студентської 

ради гуртожитку; 

9) виконує інші функції передбачені Положенням про студентське 

самоврядування Академії. 

8.9. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є  

Конференція студентів-мешканців гуртожитку, яка: 

1) визначають завдання і план дій Студентського ради гуртожитку; 

2) обирає виборних представників до складу конференції студентів Академії , 

відповідно встановленій квоті; 

3) обирає Голову та членів Студентської ради гуртожитку шляхом прямого 

таємного голосування; 

4) пропонує кандидатури до складу Студентської ради Академії від 

гуртожитку; 
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5) заслуховує звіти представницьких, виконавчих органів студентського 

самоврядування гуртожитку, дає їм відповідну оцінку; 

6) затверджує заходи щодо підтримки студентських ініціатив; 

7) розглядають питання забезпечення належних соціально-побутових умов 

мешкання в гуртожитку;  

8) вирішує інші питання, що передбачені Законом України «Про вищу 

освіту», Статутом Академії та цим Положенням. 

8.10. Загальний склад Конференції студентів гуртожитку становить  

5 відсотків від кількості студентів-мешканців гуртожитку. До складу 

конференції за посадами входять: Голова, заступники, секретар Студентської 

ради гуртожитку та старости поверхів. Останні виборчі представники 

обираються з числа студентів-мешканців гуртожитку. 

8.11. Конференція студентів вважається правомочною, якщо на ній присутні 

не менш як 2/3 загальної кількості членів. Рішення конференції приймаються 

простою більшістю голосів присутніх членів. 

9. СТУДЕНТСЬКА РАДА ГРУП 

У студентських групах діють студентські ради груп 

9.1. До їх складу входить Голова Студентської ради (староста групи), 2-3 заступники, 

яким Голова делегує частину с своїх повноважень та секретар.  

9.2. Голова Студентської Ради (староста групи), її заступники та секретар обирається 

на засіданні групи простою більшістю голосів. 

9.3. Повноваження Студентської ради групи:  

1) визначає позицію Студентської ради групи з актуальних питань 

студентського життя;  

2) скликає студентів групи та звітує перед нею про свою роботу;  

3) представляє інтереси студентів у відносинах з адміністрацією факультету 

та Академії;  

4) співпрацює з іншими органами студентського самоврядування Академії;  

5) вносить пропозиції щодо кандидатів до складу Студентської ради 

факультету від групи. 

9.4. Староста групи: 
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1) організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку 

навчального процесу; 

2) повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять; 

3) несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних 

занять та семінарів; 

4) організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та 

навчальних посібників; 

5) контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та 

розпорядження адміністрації. 

Розпорядження старости групи обов’язкові для виконання студентами 

групи. 

Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов’язків: 

за особистою заявою; зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів 

групи. 

Збори студентів групи проводяться не менше одного разу на тиждень. 

Головує на зборах староста групи. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Це Положення стає правомірними з моменту їх прийняття на засіданні 

Конференції студентів Академії. та затвердження ректором Академії та 

директором Харківського коледжу. 

10.2. Будь-які зміни та доповнення ухвалюються Конференцією студентів. 

 

 

 

УХВАЛЕНО 

Конференцією студентів 

(протокол № 1 від 29.09.2020) 

 


