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І. Загальні положення
1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів
вищої освіти самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів здобувачів вищої освіти, організації дозвілля, а також невід’ємне право
брати участь в управлінні закладом вищої освіти (далі – ЗВО).
Студентське самоврядування Кременецької обласної гуманітарнопедагогічної академії ім. Тараса Шевченка (далі - КОГПА) є невід’ємною
частиною його громадського самоврядування, активності та формою
волевиявлення студентської спільноти.
1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції
України, Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних актів,
Положення про студентське самоврядування ЗВО та інших актів, прийнятих
відповідно до нього.
1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів
здобувачів вищої освіти, забезпечення їх участі в управлінні закладом вищої
освіти, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і
творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності
здобувачів вищої освіти.
1.4. Основними завданнями студентського самоврядування є:
1.4.1. захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти у відносинах із
ректоратом КОГПА, органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими і службовими особами;
1.4.2. участь в управлінні ЗВО, зокрема через представників у керівних,
робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування КОГПА;
1.4.3. сприяння освітній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої
освіти;
1.4.4. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту здобувачів
вищої освіти у гуртожитках КОГПА;
1.4.5. надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної – через
первинну профспілкову організацію здобувачів вищої освіти КОГПА або через
структури інших організації, діяльність яких не заборонена чинним
законодавством України) допомоги здобувачам вищої освіти;
1.4.6. залучення студентства до формування та реалізації державної і
регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти та науки, виховання
громадянського суспільства;
1.4.7. співробітництво зі студентським самоврядуванням інших ЗВО,
громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність
яких має політичне чи релігійне спрямування).
1.5. Органи студентського самоврядування ЗВО мають право:
1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування здобувачів вищої
освіти;
1.5.2. брати участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку,
встановленому законодавством та статутом;
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1.5.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
освіти;
1.5.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів
КОГПА, його структурних підрозділів;
1.5.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності,
ухвалювати відповідні акти з цього питання, які мають юридичну силу, нарівні з
актами, затвердженими адміністрацією КОГПА;
1.5.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та
організації освітнього процесу;
1.5.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ЗВО, у тому
числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти;
1.5.8. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей
здобувачів вищої освіти, організовувати заходи з підтримки інноваційної
діяльності здобувачів вищої освіти КОГПА;
1.5.9. отримувати відповідне приміщення та техніку від адміністрації для
здійснення своїх повноважень та проведення різноманітних заходів;
1.5.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань
діяльності ЗВО;
1.5.11. розпоряджатися майном та коштами (на основі перерахунку
коштів) виділеними у встановленому порядку на діяльність органів
студентського самоврядування;
1.5.12. самостійно вирішувати питання про погодження рішень,
визначених чинним законодавством.
1.6. Органи студентського самоврядування ЗВО зобов’язані звітувати про
свою діяльність, у тому числі фінансову, перед вищим органом студентського
самоврядування ЗВО як мінімум один раз на рік.
1.7. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на
рівні ЗВО, спеціальності / коледжу, академічної групи.
1.7.1. Органами студентського самоврядування на рівні ЗВО є:
конференція здобувачів вищої освіти ЗВО;
виконавчий орган студентського самоврядування ЗВО (Студентський
Ректорат КОГПА);
студентська Виборча комісія.
1.7.2.
Органами
студентського
самоврядування
на
рівні
спеціальності/коледжу є:
виконавчий орган студентського самоврядування факультету Студентський Деканат (Студентський декан, його заступники, секретар).
1.7.3. Структура органів студентського самоврядування, що діють у ЗВО,
визначається Положенням про студентське самоврядування ЗВО.
1.8. Заходи та проекти, що організовуються органами студентського
самоврядування ЗВО, факультету є самостійними. Адміністрація ЗВО,
профспілкові комітети та будь-які громадські організації
мають право
пропонувати органам студентського самоврядування допомогу та надавати її,
але не мають права втручатися в організаційний процес та регулювати
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проведення заходів або проектів без дозволу на те органів студентського
самоврядування ЗВО, факультету.
1.9. Коледж, що безпосередньо підпорядковуються ЗВО, бере участь у
студентському самоврядуванні також має свій виконавчий орган на місцях.
1.9.1 Голова виконавчого органу студентського самоврядування коледжу
КОГПА є членами виконавчого органу студентського самоврядування КОГПА
та мають право голосу на рівні з іншими членами.
ІІ. Конференція здобувачів вищої освіти КОГПА
2.1. Конференція здобувачів вищої освіти КОГПА є вищим
представницьким органом студентського самоврядування ЗВО, який обирається
строком на один рік.
2.2. До складу Конференції здобувачів вищої освіти входять делегати від
кожної академічної групи академії та коледжу КОГПА денної форми навчання
кількістю 2 особи, крім здобувачів вищої освіти магістратури. Делегати
обираються зі складу здобувачів вищої освіти факультету шляхом прямого
відкритого голосування, не пізніше ніж за 10 днів до скликання Конференції.
Проведення виборів делегатів покладається на студентську виборчу комісію та
старост відповідних академічних груп. Протоколи відповідних виборів мають
зберігатись у студентській Виборчій комісії.
Не можуть бути обраними делегатами на Конференцію здобувачів вищої
освіти ЗВО виборні члени виконавчих органів студентського самоврядування
ЗВО, факультету студентських Виборчих комісії ЗВО, факультету.
2.3. Конференція здобувачів вищої освіти КОГПА:
2.3.1. ухвалює Положення про студентське самоврядування ЗВО,
визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних
виборів виконавчих органів студентського самоврядування на всіх рівнях;
вносить зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування
ЗВО;
2.3.2.
заслуховує
звіти
виконавчих
органів
студентського
самоврядування, дає їм відповіді, оцінку;
2.3.3. обирає студентську виборчу комісію;
2.3.4.
встановлює порядок,
залучення,
використання коштів
студентського самоврядування ЗВО;
2.3.5. заслуховує звіт про використання коштів;
2.3.6. встановлює порядок погодження органами студентського
самоврядування ЗВО рішень, які ухвалюються виключно за їх погодженням;
2.3.7.
скасовує
рішення
виконавчих
органів
студентського
самоврядування ЗВО, факультетів у разі їх невідповідності чинному
законодавству, Статутові КОГПА або Положенню про студентське
самоврядування КОГПА;
2.3.8. встановлює порядок обрання представників здобувачів вищої освіти
для участі у виборах керівника ЗВО;
2.3.9. ухвалює рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю
студентського самоврядування ЗВО.
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2.4.
Конференція здобувачів вищої освіти скликається як чергова або
позачергова.
2.4.1. Періодичність проведення чергових Конференцій здобувачів вищої
освіти встановлюється Положенням про студентське самоврядування ЗВО.
2.4.2. Чергова Конференція здобувачів вищої освіти скликається в жовтнілистопаді місяці кожного освітнього року. Точну дату скликання встановлює
виконавчий орган студентського самоврядування КОГПА шляхом прямого
відкритого голосування.
Позачергова Конференція здобувачів вищої освіти скликається на вимогу:
не менш як десяти відсотків від загальної кількості здобувачів вищої освіти ЗВО,
шляхом збору підписів за її проведення, або коли не менше половини голів
виконавчих органів студентського самоврядування факультетів чи не менше
половини від загальної кількості делегатів від факультетів вбачають необхідність
її проведення, шляхом подання спільної письмової заяви на ім’я голови
виконавчого органу студентського самоврядування КОГПА;
Позачергова Конференція також може бути скликана на вимогу
виконавчого органу студентського самоврядування ЗВО;
2.4.3. Порядок і строки скликання Конференції здобувачів вищої освіти
встановлюються Положенням про студентське самоврядування ЗВО.
2.5. Порядок проведення Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО:
2.5.1. Перед початком Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО
здійснюється реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція здобувачів
вищої освіти КОГПА є легітимною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50% +
1від загальної кількості обраних делегатів.
2.5.2. Веде конференцію голова Студентського самоврядування (за
відсутності – в.о. або заступник). На початку Конференції здобувачів вищої
освіти ЗВО із числа делегатів обирається секретар та лічильна комісія
Конференції.
2.5.3. За потреби новообраний секретар за потреби має право обрати собі
одного заступника з числа делегатів Конференції здобувачів вищої освіти
КОГПА.
2.5.4. Лічильна комісія Конференції складається з трьох осіб.
2.5.5. Обговорення питань на Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО
відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку
денного позачергової Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО обов’язково
вносяться питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її
скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного Конференції здобувачів
вищої освіти ЗВО можуть бути внесені також інші питання.
2.5.6. Конференція здобувачів вищої освіти ЗВО проводиться гласно і
відкрито. Присутні, які не є делегатами, мають право виступу на Конференції за
дозволом голови Конференції, який встановлює регламент виступу.
Виступ даної особи повинен бути внесений до порядку денного.
2.5.7. Рішення на Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО ухвалюються
шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів).
Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням,
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або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів.
Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на Конференції
іншій особі не допускається.
Рішення Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО вважається
прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 50%+1 від кількості
присутніх делегатів.
У разі прийняття рішення на Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО
шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого
голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати
таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який
підписується усіма її членами.
Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного
голова може проводити сигнальне голосування.
2.5.8. Конференція здобувачів вищої освіти ЗВО протоколюється.
Ведення протоколу покладається на секретаря Конференції. Протокол
складається упродовж трьох днів з дня проведення Конференції здобувачів
вищої освіти ЗВО та підписується головою та секретарем Конференції (Зразок
Протоколу – див. Додаток 7). У разі необхідності робиться витяг з протоколу
(Зразок Витягу – Додаток 8).
2.6. Статус делегатів на Конференцію здобувачів вищої освіти ЗВО:
2.6.1. Делегати на Конференцію здобувачів вищої освіти ЗВО здійснюють
свої повноваження на громадських засадах.
2.6.2. Повноваження делегатів на Конференцію здобувачів вищої освіти
ЗВО припиняються достроково у разі:
складання повноважень за власним бажанням;
припинення навчання у ЗВО;
надання делегатові академічної відпустки;
обрання делегата членом виконавчого органу самоврядування ЗВО,
факультету.
У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться
проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його було обрано,
в порядку, встановленому пунктом 2.2 цього Положення. Повноваження
делегата тривають протягом року з моменту його обрання. Через рік на
Конференцію здобувачів вищої освіти КОГПА, на якій буде оголошуватись дата
наступних виборів, обираються нові делегати від академічних груп, на
позачергову Конференцію скликаються чинні делегати.
ІІІ. Виконавчий орган студентського самоврядування –
Студентський Ректорат
3.1. Виконавчі органи студентського самоврядування утворюються на
рівні ЗВО та можуть утворюватися на рівні спеціальностей/коледжу у формі
студентського деканату.
3.2. Виконавчий орган студентського самоврядування ЗВО складається із:
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3.2.1. голови виконавчого органу студентського самоврядування ЗВО,
який обирається шляхом прямого таємного голосування здобувачів вищої освіти
ЗВО на загальних виборах.
Голова виконавчого органу студентського самоврядування КОГПА
обирається строком на 1 рік (строк повноважень може подовжити Конференція
здобувачів вищої освіти КОГПА, у разі якщо на нові вибори голови
Студентського Ректорату (Далі – СР), зареєструвався один кандидат, то вибори
відбуваються та вважаються легітимними.
До здійснення своїх повноважень голова приступає після оголошення
результатів виборів та присяги перед студентським ректоратом КОГПА (текст
присяги – див. Додаток 1).
3.2.1а Першого заступника голови СР КОГПА (Перший Студентський
Проректор) призначає голова, за погодженням студентського ректорату у 10
денний термін від моменту обрання.
3.2.1б Інших заступників голови СР КОГПА (а також за сумісництвом –
керівників департаментів: департамент моніторингу освітнього процесу,
департамент студентської наукової роботи, департамент організаційно-виховної
роботи) призначає голова, за погодженням студентського ректорату у 10 денний
термін від моменту обрання.
3.2.1в Студентські Декани обираються шляхом прямого голосування на
конференції здобувачів вищої освіти відповідної спеціальності.
3.2.1г Старости Гуртожитків, які обираються шляхом прямого
голосування мешканців гуртожитків.
3.2.1е
Керівника секретаріату СР КОГПА призначає голова, за
погодженням студентського ректорату у 10 денний термін від моменту обрання.
3.2.2. Якщо голова виконавчого органу студентського самоврядування
достроково склав свої повноваження, то на його посаду, як тимчасово
виконуючий обов’язки голови СР КОГПА призначається один з його
заступників, призначення котрого ухвалюється членами виконавчого органу
студентського самоврядування КОГПА на засіданні СР КОГПА.
3.2.7. Якщо один з членів СР КОГПА склав свої повноваження
достроково, його обов’язки виконує особа, призначена головою СР КОГПА.
Виконуючим обов’язки може бути один із заступників особи, що склала
повноваження або запропонована нею особа, призначення якої ухвалюється
рішенням голови СР КОГПА.
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3.3. Виборчий процес на виборах голів, членів виконавчих органів
студентського самоврядування передбачає такі етапи:
оголошення про початок виборчого процесу;
висунення та реєстрація кандидатів;
дебати (за наявності двох або більше кандидатів);
вибори;
підбиття підсумків та оголошення результатів виборів у соціальних
мережах, у ЗМІ тощо.
урочиста присяга нового голови органу студентського самоврядування
КОГПА на першому засіданні студентського ректорату.
3.3.1. Дата виборів призначається Конференцією здобувачів вищої освіти
КОГПА, але не раніше 6 календарних днів та не пізніше ніж через місяць після
скликання Конференції.
3.3.1а Передвиборча агітація починається з дня оголошення дати виборів.
3.3.1б Реєстрація кандидатів у виборчій комісії триває до моменту
оголошення дати виборів. Усіх кандидатів реєструє (приймає) Виборча комісія
КОГПА усно чи письмово.
3.3.1в Протягом агітаційної кампанії кандидати можуть проводити
зустрічі з виборцями, прес-конференції, дебати, зустрічі з адміністрацією.
3.3.2 Право голосу на виборах мають студенти КОГПА денної форми
навчання 1-4 курсів (включно коледж)
Явка здобувачів вищої освіти не є визначальним фактором, оскільки вона
залежить від свідомості здобувачів вищої освіти та агітації кандидатів.
Рекомендується заохотити до участі у виборах не менше третини здобувачів
вищої освіти, які мають право голосу на виборах.
3.3.3. Студент-виборець на виборчій дільниці, має пред’явити паспорт або
студентський чи читацький квиток для отримання бюлетеня для голосування.
Вибори відбуваються шляхом прямого таємного голосування здобувачів
вищої освіти.
Таємність реалізовується, використанням бюлетенів (підписаними членом
виборчої комісії та звіреними печаткою ЗВО).
Виборець який отримав бюлетень має часу його здати до 17:00 (Закриття
виборчих дільниць).
Якщо на балансі студентського самоврядування є кабінки, то
використовуються вони. Наявність кабінок не є обов’язковою.
Невикористані бюлетені знищуються перед початком розпломбовування
скриньок для голосування та підрахунком голосів, всі дії комісії
протоколюються.
3.3.4. З метою уникнення фальсифікацій кандидати на посади голів СР
можуть відправляти своїх спостерігачів, не більше ніж одна особа від одного
кандидата до однієї виборчої дільниці.
3.3.5. За дотриманням порядку на дільницях слідкують члени виборчих
комісій.
3.3.6. У день виборів члени комісії звільняються від занять у
встановленому порядку.
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3.3.7. Під час підрахунку голосів присутніми можуть бути лише особи,
присутність яких дозволила студентська виборча комісія (громадські активісти,
ЗМІ – лише за наявності акредитації від комісії, адміністрація ЗВО). Дані особи
мають право висловлюватись лише з дозволу голови комісії і не мають права
втручатись у процес підрахунку голосів, записувати на відео, фотографувати або
іншим чином фіксувати процес підрахунку. Члени комісії та спостерігачі перед
початком підрахунку здають свої телефони відповідальній особі з числа членів
комісії або ж просто вимикають і складають на окремий стіл.
3.3.8. Підрахунок голосів здійснюють члени комісії за присутності
спостерігачів. Присутність під час процесу підрахунку бюлетенів кандидатів на
посади голів СР забороняється.
3.3.9. Виборча комісія оголошує результати виборів по закінченню
підрахунку, але не пізніше ніж через три доби після завершення виборів. Також
голова студентської виборчої комісії оголошує результати на першому засіданні
Студентського Ректорату.
3.3.10. Оскаржити результати виборів кандидати можуть протягом двох
робочих днів з моменту оголошення результатів виборів шляхом подання
апеляції до виборчої комісії. Рішення щодо скарги ухвалює Виборча комісія. У
разі відхилення апеляції комісія публічно оголошує результати розгляду даної
апеляції. Другий раз апеляція не подається. У разі позитивного рішення щодо
апеляції комісія призначає дату перевиборів (не пізніше ніж через місяць після
оголошення результатів розгляду апеляції).
3.3.11. Якщо спостерігачі в процесі підрахунку голосів помітили
правопорушення, які суттєво можуть вплинути на результати виборів, складають
протокол. Скарга розглядається комісією. Усі протоколи зберігаються на
виборчих дільницях до остаточного оголошення результатів виборів.
3.3.12. Вибори голови СР КОГПА проходять в один тур.
3.3.13. Переможцем виборів визнається кандидат, який набрав найбільшу
кількість голосів виборців. Протягом тижня після перемоги новообраному голові
надається посвідчення Голови СР КОГПА.
3.3.16. Новообраний голова СР КОГПА, набуває своїх повноважень та
обов’язків після проведення першого засідання виконавчого органу
студентського самоврядування КОГПА. Перше засідання вважається чинним,
якщо був складений протокол про його проведення.
3.4. Виконавчий орган студентського самоврядування ЗВО:
3.4.1. представляє інтереси здобувачів вищої освіти ЗВО у відносинах із
адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями,
клопотаннями, скаргами;
3.4.2. сприяє покращенню рівня освітнього процесу у ЗВО;
3.4.3. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування у ЗВО;
3.4.4. надає здобувачам вищої освіти, студентським організаціям
(ініціативам) підтримку в погодженні із адміністрацією ЗВО організаційних
-9-

питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних,
оздоровчих та інших заходів;
3.4.5. розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку
студентського самоврядування ЗВО;
3.4.6. погоджує в порядку, встановленому Конференцією здобувачів
вищої освіти ЗВО, рішення про призначення заступника керівника ЗВО;
затвердження правил внутрішнього розпорядку ЗВО у частині, що стосується
осіб, які навчаються; поселення осіб, які навчаються у ЗВО, у гуртожиток і
виселення їх із гуртожитку; діяльність студентського містечка та гуртожитків
для проживання осіб, які навчаються у ЗВО;
3.4.7. оскаржує установленому порядку рішення, дії та бездіяльність
адміністрації ЗВО, якщо вони порушують права та законні інтереси здобувачів
вищої освіти;
3.4.8. бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та
обов’язків здобувачів вищої освіти;
3.4.9. здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю
студентського самоврядування ЗВО у порядку, встановленому Конференцією
здобувачів вищої освіти ЗВО;
3.4.10. інформує здобувачів вищої освіти ЗВО про свою діяльність;
3.4.11. створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних
питань, встановлює порядок їх діяльності;
3.4.12. вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих,
регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських
об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;
3.4.13. представляє студентське самоврядування ЗВО в органах місцевої
та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних
громадських організаціях;
3.4.14. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та
іншими актами.
3.5. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування:
3.5.1. Основною формою діяльності виконавчого органу студентського
самоврядування є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського
самоврядування скликаються його головою, заступником голови чи 1/3 кількості
членів органу студентського самоврядування у разі потреби.
3.5.2. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування
вважається правочинним за умови участі в ньому 50%+1 від загального складу
органу.
3.5.3. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування
проводиться не менше одного разу на місяць.
3.5.4. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є
відкритими. З дозволу голови присутні на засіданні особи мають право вносити
питання на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування.
3.5.5. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування
ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування його членів (шляхом
підняття руки). За потреби голосування є таємним.
- 10 -

3.5.6. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування
набувають чинності після підписання протоколу засідання цього органу.
3.5.7. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування
протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на Керівника
секретаріату виконавчого органу студентського самоврядування. Протокол
засідання виконавчого органу студентського самоврядування складається
протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головою
засідання та секретарем.
3.5.8. Рішення прийняті та схвалені на засіданні виконавчого органу
студентського самоврядування є обов’язковими для виконання органами
студентського самоврядування КОГПА.
3.5.9. Схвалені на засіданні рішення підписуються головою СР КОГПА та
Керівником секретаріату СР КОГПА, а у разі його відсутності –Керівником
секретаріату СР КОГПА та одним із заступників голови СР КОГПА.
3.7. Голова виконавчого органу студентського самоврядування:
3.7.1. підписує рішення, інші документи виконавчого органу
студентського самоврядування;
3.7.2. забезпечує дотриманням виконавчим органом студентського
самоврядування вимог законодавства, статей Положення про студентське
самоврядування КОГПА, рішень Конференції здобувачів вищої освіти КОГПА;
3.7.3. виступає від імені виконавчого органу студентського
самоврядування без окремого доручення, звітує про його діяльність;
3.7.4. здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу
студентського самоврядування;
3.7.5. головує на засіданнях виконавчого органу студентського
самоврядування;
3.7.6. візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування
рішення, які підлягають погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене
рішенням Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО;
3.7.7. несе відповідальність за фінансову діяльність виконавчого органу
студентського самоврядування.
3.8. Повноваження голови, члена виконавчого органу студентського
самоврядування припиняються достроково у разі:
складання повноважень за власним бажанням;
припинення навчання у ЗВО (з поверненням повноважень у разі
поновлення здобувача вищої освіти на навчання на даному факультеті КОГПА).
У разі дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу
студентського самоврядування, обраного відповідно до підпунктів 3.2.1, 3.2.2
пункту 3.2 цього Положення, виконання його повноважень покладається на
заступника голови до обрання нового голови.
У разі дострокового припинення повноважень члена виконавчого органу
студентського самоврядування, обраного відповідно до підпункту 3.2.2 пункту
3.2 цього Положення, можуть проводитися проміжні вибори такого члена. У разі
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їх проведення процедура таких виборів визначається відповідним положенням,
яке затверджується рішенням Конференції здобувачів вищої освіти ЗВО.
3.9. За дії, які суперечать меті та завданням студентського
самоврядування, голова Ради здобувачів вищої освіти може бути усунений від
виконання своїх обов’язків, якщо за таке рішення проголосувало дві третини від
загальної чисельності членів СР КОГПА або більше половини від загальної
кількості делегатів на Конференції здобувачів вищої освіти КОГПА. Ініціювати
звільнення Голови СР КОГПА може проста більшість від складу членів Ради
здобувачів вищої освіти або, якщо під такою вимогою підписались не менше
10% осіб, що навчаються в КОГПА, що автоматично призводить до скликання
позачергової Конференції.
3.8. На голову виконавчого органу студентського самоврядування
КОГПА, факультету або голову департаменту (комітету) можливо подати скаргу
в разі необхідності.
3.8.1. Процес подання скарги на голову комітету СР КОГПА може бути
особистим або колективним (шляхом збору підписів). Складену скаргу подають
на розгляд голові СР КОГПА, після чого відбувається засідання виконавчого
органу студентського самоврядування КОГПА, на якому вона обговорюється та
ухвалюється рішення щодо відповідача (голови комітету СР КОГПА) шляхом
прямого відкритого голосування членами СР КОГПА. За рішенням, ухваленим на
засіданні СР КОГПА, можливе тимчасове або повне дострокове усунення голови
комітету СР КОГПА від виконання своїх обов’язків.
3.8.2. Процес подання скарги на голову виконавчого органу студентського
самоврядування факультету може бути особистим або колективним (шляхом
збору підписів). Складену скаргу подають на розгляд голові СР КОГПА, після
чого або відбувається засідання виконавчого органу студентського
самоврядування КОГПА, на якому вона обговорюється та ухвалюється рішення
щодо відповідача (голови СР факультету) шляхом прямого відкритого
голосування членами СР КОГПА, або ініціюється збір підписів для проведення
Конференції здобувачів вищої освіти КОГПА. За рішенням Конференції
здобувачів вищої освіти КОГПА або за рішенням, прийнятим на засіданні СР
КОГПА, можливе тимчасове або повне дострокове усунення голови
СР
факультету від виконання своїх обов’язків.
3.8.3. Процес подання скарги на голову виконавчого органу
студентського самоврядування КОГПА може бути особистим або колективним
(шляхом збору підписів). Після складання скарги проводиться засідання
виконавчого органу студентського самоврядування КОГПА, або ініціюється
проведення Конференції здобувачів вищої освіти КОГПА шляхами,
передбаченими підпунктом 2.4.2. пункту 2.4. За рішенням Конференції
здобувачів вищої освіти КОГПА, або за рішенням не менше як двох третин
членів СР КОГПА можливе тимчасове або повне дострокове усунення голови СР
КОГПА від виконання своїх обов’язків.
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IV. Студентські виборчі комісії
4.1. Студентська Виборча комісія ЗВО, факультету є постійним робочим
органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до
органів студентського самоврядування ЗВО, спеціальності/коледжу.
4.2. Студентська Виборча комісія ЗВО, факультету обирається
Конференцією здобувачів вищої освіти ЗВО строком на один рік у порядку,
встановленому Положенням про студентське самоврядування КОГПА.
4.3. Студентська Виборча комісія ЗВО:
4.3.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах
делегатів на Конференцію здобувачів вищої освіти ЗВО, членів виконавчих
органів студентського самоврядування;
4.3.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів
виконавчих органів студентського самоврядування;
4.3.3. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої
документації;
4.3.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для
голосування;
4.3.5. реєструє кандидатів на виборні посади;
4.3.6. безпосередньо проводить вибори;
4.3.7. встановлює та оголошує результати виборів;
4.3.8. ухвалює рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом,
не врегульованих відповідними актами;
4.3.9. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
4.4. Засідання студентської виборчої комісії.
4.4.1. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її
засідання. Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи
заступником голови у разі потреби.
Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії
обираються нею на першому засідання після затвердження нового складу
комісії.
4.4.2. Засідання студентської виборчої комісії вважається правочинним за
умови участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії.
4.4.3. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу
голови присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд
студентської виборчої комісії.
4.4.4. Рішення студентської виборчої комісії ухвалюються шляхом
прямого відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки).
4.4.5. Засідання студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення
протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої комісії.
Протокол засідання студентської виборчої комісії складається протягом трьох
днів з дня проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та
секретарем (зразок Протоколу – див. Додаток 2), у випадку ухвалення рішень
складається окремий документ – рішення виборчої комісії
4.4.6. Члени виборчої комісії отримують документ, що засвідчує їх роботу
в комісії
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V. Структура та функції органів студентського самоврядування
5.1. До складу органів студентського самоврядування КОГПА входять:
5.1.1. Студентський Ректорат КОГПА (СР КОГПА)
До складу Студентського ректорату входять:
 Департамент моніторингу освітнього процесу;
 Департамент студентської наукової роботи (студентське наукове
товариство)
 Департамент організаційно-виховної роботи
Департамент моніторингу освітнього процесу здійснює моніторинг
надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти академії; аналізує дотримання
принципу студентоцентризму, академічної доброчесності; розробляє анкети
щодо забезпечення зворотнього зв’язку організації освітнього процесу,
самостійної роботи, формування індивідуальних освітніх траєкторій тощо.
Департамент моніторингу освітнього процесу співпрацює з сектором
моніторингу якості освіти академії щодо забезпечення надання якісних освітніх
послуг та задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти.
Департамент студентської наукової роботи здійснює координацію
студентської наукової роботи; планування студентських науково-практичних
конференцій, форумів, квестів, наукових пікніків тощо.
Департамент студентської наукової роботи сприяє діяльності
студентського наукового товариства та піднімає питання перед ректоратом
академії питань щодо забезпечення належних умов для про проведення наукових
досліджень.
Департамент організаційно-виховної роботи здійснює планування та
організацію виховних заходів на рівні академії; забезпечує інформування
здобувачів вищої освіти про проведення заходів на рівні академії; співпрацює з
деканатами та кафедрами академії щодо спільного проведення заходів на рівні
академії, факультетів, кафедр.
5.1.2. Студентські деканати факультетів
Студентські декани є прямими представниками органів студентського
самоврядування на факультеті, які сприяють освітній, науковій та організаційновиховній роботі серед здобувачів вищої освіти. Заступники студентського декана
є представниками відповідних спеціальностей.
5.1.3. Студентські старостати академічних груп
Студентські старостати є формами органів студентського самоврядування
на відповідних факультетах та спеціальностях, за допомогою яких відбувається
планування, організація та моніторинг освітньої, наукової та організаційновиховної роботи серед здобувачів вищої освіти.

5.1.5. Студентські ради гуртожитків.
Студентські ради гуртожитків забезпечують контроль за дотриманням
ректоратом академії належних умов для проживання здобувачів вищої освіти у
студентських гуртожитках.
До складу студентської ради входять староста гуртожитку та старости
поверхів студентського гуртожитку.
5.2. Під час засідань органу студентського самоврядування КОГПА рівне
право голосу мають усі вищезазначені підрозділи СР

VІ. Фінансова діяльність студентського самоврядування
6.1.
Фінансовою
основою
діяльності
органів
студентського
самоврядування є кошти, в розмірі не менш як 0,5 % власних надходжень,
отриманих академією від основної діяльності.
6.2. План використання коштів складаються Студентським Ректоратом
перед проведенням певного освітнього, наукового, організаційно-виховного
заходу та представляється адміністрації ЗВО (бухгалтерії) щодо вчасного
перерахунку відповідних коштів для виконання завдань СР.
6.3 Усі підтверджуючі документи щодо закупівлі певних товарів чи акту
виконаних робіт зберігаються у бухгалтерії ЗВО та є документами суворої
звітності.
6.4 Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів у контексті реалізованих проектів чи заходів не рідше
одного разу на рік.
VII. Співпраця з адміністрацією КОГПА
7.1. Взаємодія органів студентського самоврядування в академії з
адміністрацією здійснюється на основі взаємоповаги, допомоги та
співробітництва.
7.2. Органи студентського самоврядування мають право:
7.2.1 . отримувати від адміністрації консультативну підтримку та
інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
7.2.2 . звертатись із пропозиціями, заявами, клопотаннями до
адміністрації відповідного рівня й органів студентського самоврядування всіх
рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та
вчасно отримувати відповідь стосовно порушених питань;
7.2.3 . вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня
щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів
студентського самоврядування, якщо вони порушують права здобувачів вищої
освіти.
7.3 Адміністрація Академії, факультету мають право:

7.3.1 . отримувати інформацію про діяльність органів студентського
самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, дані про поточну
діяльність тощо);
Адміністрація Академії , факультетів зобов’язані:
7.3.2 . створювати належні умови для ефективної діяльності органів
студентського самоврядування, забезпечити приміщенням необхідними
меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, доступом до мережі Інтернет,
відведенням місць для встановлення інформаційних стендів тощо.
7.3.3 . інформувати органи студентського самоврядування про важливі
рішення щодо життєдіяльності здобувачів вищої освіти;
7.3.4 . надавати інформаційну, правову, психологічну та інші види
підтримки для розвитку студентського самоврядування;
7.3.5 . вчасно та в повному обсязі надавати необхідну інформацію та
відповідні пропозиції, заяви, клопотання органів студентського самоврядування.
7.4 Адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатися в
діяльність органів студентського самоврядування.
VIII. Обрання делегатів до Вченої ради Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути
представлені всі категорії працівників закладу вищої освіти,
а також
представники з числа осіб, які навчаються у закладі вищої освіти. При цьому не
менш 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у закладі
вищої освіти.
Висунення кандидатур щодо участі у Вченій раді академії, відбувається під
час проведення конференції здобувачів вищої освіти
Для унеможливлення будь-якого впливу з боку представників адміністрації
або деканатів під час обрання делегатів до Вченої ради представники
адміністрації та науково-педагогічного складу ЗВО не повинні перебувати у
приміщенні, де проводиться захід, особливо під час виборчого процесу.
Виборним представником може бути студент, який має право голосу (тобто
18 років) денної форми навчання.
Студентський ректорат забезпечує здійснення заходів щодо організації та
проведення виборів представників, а саме:
- виготовлення бюлетенів;
- придбання (або виготовлення) скриньок;
- затвердження форми протоколу лічильної комісії.
IX. Обрання представників з числа здобувачів вищої освіти, що
мають право брати участь ректора Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
VIII.

Обрання представників з числа здобувачів вищої освіти, що мають право
брати участь ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії
ім. Тараса Шевченка відбувається відповідно до розробленого та затвердженого
конференцією здобувачів вищої освіти Положення про порядок обрання
виборних представників з числа здобувачів вищої освіти, що мають право брати
участь у виборах ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка.
Для контролю за ходом процесу обрання представників формується
Центральна виборча комісія (далі ЦВК) здобувачів вищої освіти, яка обирається
з числа здобувачів вищої освіти, що навчаються в КОГПА ім. Тараса Шевченка
та Кременецькому педагогічному коледжі КОГПА ім. Тараса Шевченка.
Кількісний та особовий склад ЦВК обирається та затверджується конференцією
здобувачів вищої освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка та Кременецького
педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка шляхом відкритого
голосування.
На час проведення виборів ректора освітнього закладу, Центральна виборча
комісія здобувачів вищої освіти зберігає усю необхідну документацію у сейфі
органів студентського самоврядування. Ключ від сейфа знаходиться лише у
голови Центральної виборчої комісії.
Функції ЦВК:
- розподіл повноважень між членами ЦВК;
контроль
за
належним
рівнем
проведення
загальних
зборів
Факультетів/Відділів;
- отримання та аналіз протоколів комісій Факультетів/Відділів із обраними
представниками, що мають право брати участь у виборах ректора;
- подання протоколу із загальним списком представників від здобувачів вищої
освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка та
Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса
Шевченка, що мають право брати участь у виборах ректора;
- інші функції не передбачаються.
Для належного проведення загальних зборів здобувачів вищої освіти
Факультетів/Відділів на конференції здобувачів вищої освіти освітнього закладу
обираються спостерігачі. Кількісний та особовий склад спостерігачів обирається
з числа делегованих здобувачів вищої освіти шляхом відкритого голосування.
Функції спостерігачів:
- спостереження за дотриманням положення порядок обрання виборних
представників з числа здобувачів вищої освіти, що мають право брати участь у
виборах ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.
Тараса Шевченка;
- спостереження за ходом виборчого процесу;
- спостереження за підрахунком результатів голосування;
- забезпечення таємності голосування
- інші функції не передбачаються.

X. Прикінцеві положення
8.1. Це Положення не є остаточним, пункти цього Положення можуть
зазнавати змін при затвердженні на Конференції здобувачів вищої освіти
КОГПА.
8.2. Це Положення набуває чинності з моменту його схвалення
Конференцією здобувачів вищої освіти КОГПА.
8.3. Протягом місяця з моменту набуття чинності цього Положення
робота органів студентського самоврядування КОГПА має бути приведена у
відповідність до цього Положення.
8.4. Після проходження шестимісячного терміну органи студентського
самоврядування академії створюють з числа делегатів Конференції здобувачів
вищої освіти комісію, що перевіряє відповідність стану студентського
самоврядування академії до цього Положення й інформує здобувачів вищої
освіти про результати перевірки.

Додаток 1
Текст присяги новообраного Студентського
Ректора КОГПА імені Тараса Шевченка перед
студентським товариством
Я, _________________, волею студентського товариства
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка, обраний(на) Студентським Ректором нашої рідної Alma
Mater, урочисто зобов’язуюсь:
1.Відстоювати інтерес кожного студента КОГПА, ставити
думку і потребу студента вище, ніж свої власні .
2.Бути сильним лідером для студентського товариства.
3.Шанувати історію рідного університету, поважати його
величні традиції та здобутки.
4.Шанувати закони України, її Конституцію, бути прикладом
свідомого громадянина нашої величної держави.
5.Дотримуватись Положення про студентське самоврядування.
6.Всіма своїми діями сприяти розвитку рідної академії, гідно
представляти його на рівні міста, області та країни.
7. Примножувати досягнення минулих поколінь.
8.Бути достойним звання Студентського Ректора Кременецької
гуманітарно-педагогічної академії.

Додаток 2
Зразок протоколу виборчої комісії
ПРОТОКОЛ
засідання Виборчої комісії з виборів Голови Студентського Ректорату
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії
ім. Тараса Шевченка
«__» ________ 20__ р.

м. Кременець

Присутні:
Відсутні:
Голова Секретар ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про…
СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
«За» - 0.
«Проти» - 0.
«Утримався» - 0.
Голова виборчої комісії

________

_____________________

Секретар виборчої комісії

________

_____________________

(ім’я, прізвище, по батькові)
(ім’я, прізвище, по батькові)

