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І. Основні положення 

  1. Студентське самоврядування у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського ( далі КрНУ)  - це право і 

можливість студентів денної форми навчання  вирішувати питання 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати 

участь в управлінні вищим навчальним закладом. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 

студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. 

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 

через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом 

прямого таємного голосування. У своїй діяльності органи студентського 

самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального 

закладу та положенням про студентське самоврядування вищого 

навчального закладу. 

   Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій  

 2. Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом вищого 

навчального закладу; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти 

процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у 

вищому навчальному закладі; 

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 
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7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що надаються 

адміністрацію   для вирішення  завдань 

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази  КрНУ, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

12) мають право оголошувати акції протесту; 

13) виконують інші функції, передбачені цим Законом України «Про вищу 

освіту» та положенням про студентське самоврядування  КрНУ 

3. За погодженням з органом студентського самоврядування КрНУ 

приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення 

на навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються у КрНУ за державним замовленням, на 

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

3) переведення осіб, які навчаються КрНУза рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету, заступника директора 

інституту, заступника керівника КрНУ; 

5) поселення осіб, які навчаються у КрНУ, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку  КрНУ в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, 

які навчаються у КрНУ. 

 

4. Членство у студентському самоврядуванні КрНУ 

1. Членами студентського самоврядування КрНУ є всі студенти денної 

форми  

    навчання всіх інститутів і  факультетів. 
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2. Член студентського самоврядування КрНУ може бути членом інших 

громадських організацій, політичних партій, об’єднань громадян. 

5. Члени студентського самоврядування КрНУ мають право:  

 - обирати та бути обраним до  керівних, представницьких, робочих органів 

студентського самоврядування; 

 - вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання 

діяльності студентської ради КрНУ; 

 -  брати  участь у заходах, що проводяться студентською радою КрНУ; 

 - користуватись допомогою і підтримкою адміністрації КрНУ, 

профспілкової організації студентів, зокрема стосовно забезпечення 

приміщенням, обладнанням, необхідною інформацією. 

 6.   Члени студентського самоврядування КрНУ зобов’язані: 

 - дотримуватись вимог даного Положення;  

 - брати активну участь у діяльності студентського самоврядування КрНУ; 

 - дбати про зміцнення авторитету КрНУ, студентської ради університету,       

дотримуватись норм моралі та ділової етики; 

 - виконувати рішення керівних органів студентського самоврядування 

КрНУ, прийнятих у межах їх компетенції.  

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КрНУ 

7 . Систему органів студентського самоврядування у КрНУ складають: 

   1.Конференція студентів КрНУ. 

   2.Студентська рада КрНУ,  яку очолює  голова. 

   3. Студентські ради факультетів, інститутів 

   4. студентські ради гуртожитків. 

      Система органів студентського самоврядування КрНУ формується та 

функціонує згідно з принципами: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

 - незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

8. Конференція студентів КрНУ проводиться щорічно і  є вищим 

представницьким  органом студентського самоврядування. Вона: 

1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування вищого 

навчального закладу, визначає структуру, повноваження та порядок 

проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих 

органів студентського самоврядування; 

2.  Заслуховує  звіти представницьких, виконавчих, контрольно-ревізійних 

органів, дає їм відповідну оцінку. 

3. Склад студентської конференції КрНУ формується з  числа студентів 

денної форми навчання.  

Делегати обираються  прямим таємним голосуванням один делегат від 25 

студентів.  

4. Повідомлення про проведення конференції оприлюднюється не пізніше 

ніж за 10 робочих  до дати проведення конференції. 
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5 Відповідальними за надання списків по факультетах  та інститутах є 

голови студентських рад  інститутів, факультетів. 

6. Не пізніше ніж за п’ять днів до проведення конференції студентська рада  

повинна сформувати списки кандидатур у робочі органи конференції: 

  Робочі органи обираються конференцією на першому засіданні комісій 

шляхом прямого відкритого голосування відносною більшістю голосів зі 

складу комісії. 

7. Рішення про прийняття Положення про студентське самоврядування, 

внесення змін і доповнень до Положення, про реорганізацію або розпуск 

студентського самоврядування, про переобрання членів студентської ради  

приймаються не менше ніж 2/3 голосів від числа зареєстрованих делегатів 

на конференції. Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів 

від кількості делегатів на студентській конференції, крім випадків, коли 

сама конференція визначить іншу процедуру. 

8. Позачергова студентська конференція може скликатись за рішенням 

студентської ради, рішенням не менше ніж чотирьох студентських рад   

структурних підрозділів. 

9. Студентська конференція КрНУ є правочинною за наявності не менше 

50%  делегатів. 

10. Рішення конференції студентів КрНУ фіксуються у резолюції  і є 

обов’язковим для виконання. 

 

9. Студентська рада КрНУ 

1. Студентська рада КрНУ – постійно діючий виконавчий орган 

конференції, який реалізовує її рішення та здійснює функції студентського 

самоврядування у період між конференціями. Вона обирається строком на 

один рік. Студенти обрані до складу органів студентського 

самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами 

загального таємного голосування студентів інститутів, факультетів, які їх 

обирали. Для ініціювання такого голосування за кожного потрібно зібрати 

підписи не менш як 10 відсотків студентів того чи іншого  інституту чи 

факультету. 

2. Студентська рада КрНУ формується  із представників студентів 

інститутів факультетів, обраних на зборах студентів інститутів, факультетів 

прямим таємним голосуванням. Кожний інститут, факультет  висуває два 

представника. До студентської ради  входить голова профспілкового 

комітету студентів. Склад студентської ради затверджується на 

конференції студентів КрНУ. 

 

 

 

 

10. Структура студентської ради КрНУ. 
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1. Студентську раду КрНУ очолює голова. Він має одного або двох 

заступників. Студентська рада формує сектори відповідно до основних 

завдань. Ними можуть бути: навчальної  та наукової  роботи, спортивно-

масової роботи, культурно-масової роботи, захисту прав та інтересів 

студентів, інформаційний, волонтерський тощо.  

      На сектори покладається обов’язок співпраці та обміну інформацією з 

відповідними адміністративними відділами на рівні  КрНУ,  а також 

контролю за діяльністю відповідних секторів на рівні факультетів. 

  2. Засідання студентської ради КрНУ проводяться не рідше одного разу на 

місяць і є правочинними за наявності 1/2 представників від загальної 

кількості студентської ради. 

3. Студентська рада організовує свою роботу  відповідно до її повноважень, 

рішень конференції та плану роботи. 

4. Студентські ради факультетів, ради гуртожитків підзвітні студентській 

раді КрНУ. 

5. Студентська рада КрНУ повноважна: 

- реалізовувати завдання,  покладені на органи студентського 

самоврядування; 

- виконувати рішення конференції та плани роботи; 

- заслуховувати та затверджувати звіти голів студентських рад факультетів, 

рад гуртожитків, голів секторів; 

- вести постійну роботу зі студентськими радами факультетів, 

координувати їх діяльність. 

 

11. Контрольно-ревізійна комісія 

Контрольно-ревізійна комісія у складі трьох осіб   обирається на 

конференції студентів  відкритим голосуванням  із числа делегатів 

конференції для здійсненням поточного контролю за  станом використання 

майна, правильністю  формування кошторису та його виконанням.  

 

12. Голова студентської ради 

1 У період між засіданнями студентської ради КрНУ її поточною 

діяльністю керує голова студентської ради, а за його відсутності - 

заступник. 

2 Голова студентської ради обирається на першому засіданні ради прямим 

таємним голосуванням. Голова студентської ради та заступник можуть 

перебувати на посаді не більше як два строки.  

3. Кандидатом на посаду голови студентської ради КрНУ може бути 

студент університету (крім першого та останнього курсів), який має 

навички організаційної роботи, успішно навчається, має авторитет серед 

студентства. 

4. Голова студентської ради КрНУ не може бути одночасно головою 

студентської ради факультету або керівником іншої громадської 

організації. 
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5. У разі, коли голова студентської ради достроково припиняє свої 

повноваження, студентська рада КНУ обирає нового голову в 2-тижневий 

термін. 

6. Голова студентської ради КрНУ має право: 

- представляти студентську раду в стосунках з адміністрацією КрНУ та в 

стосунках з іншими організаціями, установами; 

- контролювати виконання рішень і планів роботи; 

- давати доручення членам студентської ради; 

- підписувати документи від імені студентської ради; 

- формувати порядок денний засідань ради і вносити позачергові питання 

на розгляд студентської ради; 

- делегувати свої повноваження заступнику.    

        Голова має заступника, кандидатура якого затверджується на першому 

засідання студентської ради за поданням голови шляхом прямого 

відкритого голосування  абсолютною більшістю голосів. 

Із числа членів студентської ради обирається секретар, який веде 

протоколи засідань, здійснює контроль за їх виконанням, інформує про це 

членів ради. 

7. Термін повноважень голови студентської ради  – один рік (від виборів до 

виборів) 

8.  Повноваження голови студентської ради університету  припиняються: 

- при закінченні терміну повноважень; 

- при відрахуванні з університету; 

- за власним бажанням на підставі письмової заяви; 

- за рішенням студентської ради (не менше 2/3 голосів) у разі невиконання 

або неналежного виконання обов’язків. 

 

13. Формування представницьких органів студентського 

самоврядування  університету. 

 1. Представницькими органами студентського самоврядування є  

представники студентів у конференції трудового колективу та вченої ради 

університету.  

2.  Кількість представників  студентів у конференції трудового колективі 

визначається статутом КрНУ. Квоти на факультети та інститути 

затверджується студентською радою. 

3.  Представники студентів від кожного інституту факультету обираються 

прямим таємним голосуванням і затверджується на конференції  студентів 

університету. 

4. Кількість представників  у вчену раду КрНУ ( 10% від загального складу)   

та квоти визначається  студентською радою університету.   

5.  Представники  від інституту і факультету  також обираються прямим 

таємним голосування на зборах студентів факультетів та інститутів і 

затверджуються конференцією  студентів університету. 

 

14. Органи студентського самоврядування інститутів і факультетів. 
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1. Вищим органом самоврядування в інститутах та на факультетах є  

загальні збори студентів.  Про час, місце проведення зборів студентів  

факультету оголошується не  пізніше, ніж за 7 робочих днів до зборів. 

Збори вважаються такими, що відбулися незалежно від кількості студентів 

відповідного інституту чи факультету, які взяли в них участь.  

2. Збори студентів факультету обирають головуючого, секретаря та 

лічильну  

комісію зборів. 

3.  Органами студентського самоврядування  на рівні інститутів чи 

факультетів є студентські ради факультетів, які  обираються прямим 

таємним голосуванням  на загальних зборах інституту чи факультету. 

Висувати свою кандидатуру може кожен студент факультету ( інституту) 

Висунення відбувається шляхом вільного виявлення бажання студента бути 

обраним. Підрахунок голосів відбувається одразу після голосування. 

Результати підрахунку голосів вносяться у протокол, який підписують всі 

члени лічильної комісії 

4.Кількісний склад студентської ради факультету, інституту визначається 

зборами. Зі складу студентської ради факультету обирається  голова, 

заступник, секретар. 

5. Представники  студентів факультету та інституту у вчених радах 

факультетів, інститутів обираються прямим таємним голосуванням на 

загальних зборах. 

4 Засідання студентської ради факультету відбувається не рідше одного 

разу на місяць і є повноважним за наявності не менше 2/3 від загального 

складу. 

5. Студентська рада факультету може приймати рішення, які стосуються 

будь-яких сторін студентського життя в інституті,  на факультеті та 

спрямовані на виконання завдань студентського самоврядування у КрНУ. 

 

15. Cтудентське самоврядування в гуртожитках 

1. Вищим органом самоврядування в гуртожитках є загальні збори 

мешканців кожного гуртожитку.  Збори вважаються такими, що відбулися 

незалежно від кількості студентів, які взяли в них участь.  

2. Виконавчим  органом студентського самоврядування   є студентська 

рада, яка  обирається прямим таємним голосуванням  на загальних зборах.  

Висувати свою кандидатуру може кожен студент гуртожитку. Висунення 

відбувається шляхом вільного виявлення бажання студента бути обраним. 

Підрахунок голосів відбувається одразу після голосування. Результати 

підрахунку голосів вносяться у протокол, який підписують всі члени 

лічильної комісії 

3. Кількісний склад студентської ради гуртожитку  визначається зборами. 

Зі складу студентської ради обирається  голова, заступник, секретар. 

4 Засідання студентської ради гуртожитку відбувається не рідше одного 

разу на місяць і є повноважним за наявності не менше 2/3 від загального 

складу. 
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