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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування в 

ПВНЗ  «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1 Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування в ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і 

права» (надалі Академія). 

1.2. Студентське самоврядування в Академії є гарантованим державою правом 

студентів (далі - cтуденти) самостійно або через представницькі органи 

вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. 

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь лише cтуденти, які 

навчаються в Академії за денною формою навчання. Кожен cтудент має право 

обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування. 

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою cтудентів. 

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, Статутом Академії, Положенням про студентське 

самоврядування і внутрішніми нормативними-правовими документами 

Академії. 

1.6 Студентське самоврядування може співпрацювати з органами студентського 

самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, 

діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 

1.8. Студентське  самоврядування є вільним від втручання політичних партій та 

рухів, громадських і релігійних організацій. 

1.9. Керівництво Академії створюватиме умови для забезпечення діяльності та 

розвитку студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, 

оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі 

Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

1.10. У колегіальних органах Академії (Збори трудового колективу та Вчена 

рада) має забезпечуватися представництво від Студентської ради відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту». 
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ІІ. Мета і завдання  студентського самоврядування Академії 

 

2.1.Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації 

особистості cтудентів 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 cтудентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності. 

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування: 

- забезпечення й захист прав та інтересів cтудентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу; 

- забезпечення виконання cтудентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності cтудентів; 

- сприяння створенню відповідних умов проживання, відпочинку та 

змістовного дозвілля cтудентів; 

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів 

за інтересами;  

- організація співробітництва зі cтудентами інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників та тимчасове 

працевлаштування студентів; 

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну cтудентами. 

 

ІІІ.  Організаційна структура студентського самоврядування 

 

3.1. Студентське самоврядування в Академії здійснюється на рівні академічної 

групи, всієї Академії. 

3.2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. 

3.3. Вищим органом студентського самоврядування є Збори студентів Академії, 

які: 

– затверджують Положення про студентське самоврядування в Академії, в 

якому визначається структура, порядок обрання Студентської ради 

Академії та термін її повноважень, порядок звітності та інформування 

cтудентів про поточну діяльність органів студентського 

самоврядування; 

– обирають виконавчий орган студентського самоврядування та 

заслуховують його звіти; 

– делегують виконавчому органові студентського самоврядування 

повноваження представляти інтереси осіб, які навчаються, у межах 

визначених Законом України «Про вищу освіту»; 

– формують і затверджують склад Студентської ради та її голову 

(заступників), визначають термін їх повноважень; до складу 

виконавчого органу студентського самоврядування обов’язково входить 

голова (заступники); 
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– визначають порядок обрання представників із складу cтудентів на Збори 

трудового колективу Академії та до Вченої Ради Академії; 

– не менше одного разу на рік заслуховують звіт Студентської ради і 

виносять ухвалу щодо її діяльності; 

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності cтудентів, 

окреслені основними завданнями органів студентського 

самоврядування. 

3.3. Засідання Зборів cтудентів є повноважним, якщо в ньому бере участь 

щонайменше дві третини загальної чисельності делегатів. Рішення Зборів 

cтудентів є чинним, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх 

делегатів. 

3.4. Позачергові Збори скликаються: 

- за рішенням виконавчого органу студентського самоврядування; 

- за вимогою більше половини чисельності осіб, які навчаються. 

3.5. Студентська рада Академії. 

Вищим представницьким органом студентського самоврядування 

Академії є Студентська рада Академії. 

До складу Студентської ради Академії входять: 

– голова Студентської ради Академії; 

– заступник голови Студентської ради Академії з навчально-наукової 

роботи;  

– заступник голови Студентської ради Академії з організації дозвілля; 

– заступник голови Студентської ради Академії з волонтерської роботи; 

– фізорг Академії; 

– секретар студентської ради Академії. 

          Засідання Студентської ради Академії відбуваються не менше одного 

разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 

Академії за власним рішенням або на вимогу не менше 1/3 членів Студентської 

ради Академії. 

Засідання Студентської ради Академії вважаються чинними за наявності 

не менше 2/3 членів Студентської ради Академії. 

Рішення Студентської ради Академії приймаються шляхом прямого 

голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради 

Академії. 

Рішення Студентської ради Академії фіксуються в протоколі, який 

підписує голова Студентської ради Академії та секретар Студентської ради 

Академії. 

Рішення Студентської ради Академії є обов’язковими для виконання 

головою Студентської ради Академії, членами Студентської ради Академії та 

всіма студентами Академії.  

Студентська рада Академії: 

– здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського 

самоврядування в Академії; 

– визначає позицію студентського самоврядування в Академії  з 

актуальних питань студентського життя; 

– представляє студентське самоврядування Академії в органах управління 
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Академії, органах місцевого самоврядування та державної влади, 

місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських 

організаціях; 

– приймає рішення в межах своїх повноважень; 

– скликає Збори студентів Академії; 

– обирає заступників голови, фізорга і секретаря Студентської ради 

Академії; 

– готує питання на розгляд керівних органів Академії (Ректорат, Вчена 

рада) щодо важливих проблем студентського життя; 

– бере участь у формуванні списку студентів-представників 

студентського самоврядування до складу Вченої ради Академії та 

Зборів трудового колективу Академії згідно з квотами, передбаченими 

Статутом Академії; 

– вносить пропозиції адміністрації Академії щодо входження до 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних об'єднань, спілок та 

союзів; 

– заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського 

самоврядування Академії; 

– звітує про свою роботу на Зборах студентів Академії. 

3.6. Голова Студентської ради Академії. 

Голова Студентської ради Академії обирається Зборами студентів 

Академії  шляхом таємного або відкритого голосуванням терміном на один рік. 

Реєстрація кандидатів на посаду Голови Студентської ради Академії 

здійснюється Виборчою Комісією Академії, створеною Студентською радою 

Академії, на підставі особистої заяви кандидата та передвиборчої програми, які 

подаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення Зборів студентів 

Академії. 

Розпорядження голови Студентської ради Академії є обов’язковими для 

членів Студентської ради Академії. 

Голова Студентської ради Академії: 

– дотримується чинного законодавства; 

– виконує рішення Загальних зборів  студентів Академії; 

– виконує рішення Студентською  радою Академії; 

– щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Академії; 

– здійснює організаційне керівництво Студентською радою Академії; 

– головує на засіданнях Студентської ради Академії; 

– забезпечує проведення Зборів студентів; 

– ініціює проведення позачергових Загальних зборів студентів; 

– здійснює представницькі функції; 

– як керівник Студентської ради Академії входить за посадою до складу 

Вченої ради Академії; 

– підписує документи від імені Студентської ради Академії; 

– може делегувати окремі свої повноваження заступнику або іншим 

членам Студентської ради Академії на час неможливості виконання 

своїх обов’язків. 

3.7.Заступник голови Студентської ради Академії з навчально-наукової роботи.  
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Заступника голови Студентської ради Академії з навчально-наукової 

роботи обирає Студентська рада Академії відкритим або таємним 

голосуванням з числа студентів Академії за поданням голови Студентської 

ради Академії терміном на один рік. 

Заступник голови Студентської ради Академії з навчально-наукової 

роботи є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської 

ради Академії.  

Заступник голова Студентської ради Академії з навчально-наукової 

роботи: 

– підпорядковується голові Студентської ради Академії; 

– допомагає голові Студентської ради Академії у його поточній роботі; 

– проводить засідання старостату Академії; 

– представляє рішення старостату адміністрації Академії; 

– приймає участь у роботі Вченої ради; 

– сприяє якості професійної підготовки студентів, забезпечує 

систематичний контроль за виконанням студентами графіків 

навчального процесу, навчального плану, веде облік успішності; 

– забезпечує систематичний облік відвідування студентами навчальних 

занять, організовує студентів на виконання правил внутрішнього 

розпорядку; 

– залучає студентів Академії до наукових досліджень, участі у науково-

практичних конференціях; 

– сприяє у створенні груп студентів для поїздок на наукові форуми та 

забезпечує їх необхідними документами. 

 3.7. Заступник голови Студентської ради Академії з організації дозвілля. 

Заступника голови Студентської ради Академії з організації дозвілля 

обирає Студентська рада Академії відкритим або таємним голосуванням з 

числа студентів Академії за поданням голови Студентської ради Академії 

терміном на один рік. 

Заступник голови Студентської ради Академії з організації дозвілля є 

обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради 

Академії. 

          Заступник голови Студентської ради Академії з організації дозвілля: 

– підпорядковується голові Студентської ради Академії; 

– допомагає голові Студентської ради Академії у його поточній роботі; 

– організовує виховну роботу серед студенів, співпрацює з 

відповідальними за виховну роботу в Академії;  

– виступає ініціатором створення в Академії культурних i мистецьких 

гуртків, студій;  

– організовує для студентів мaсoвi заходи (свята, урочисті лінійки, вечори 

відпочинку, мистецькі конкурси, оглядові виставки); 

– організовує різноманітні походи до культурних та мистецьких закладів; 

– налагоджує співпрацю з громадськими організаціями, фондами, 

колективами. 

3.8. Заступник голови Студентської ради Академії з волонтерської роботи. 

      Заступника голови Студентської ради Академії з волонтерської роботи 
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обирає Студентська рада Академії відкритим або таємним голосуванням з 

числа студентів Академії за поданням голови Студентської ради Академії 

терміном на один рік. 

Заступник голови Студентської ради Академії з волонтерської роботи є 

обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради 

Академії. 

          Заступник голови Студентської ради Академії з волонтерської роботи: 

– підпорядковується голові Студентської ради Академії; 

– допомагає голові Студентської ради Академії у його поточній роботі; 

– пропагує принципи волонтерської діяльності в Академії, місті Луцьку 

та Волинській області; 

– співпрацює з державними та громадськими організаціями і установами 

в галузі соціальної роботи; 

– ініціює та проводить громадські волонтерські акції на регіональному та 

місцевих рівнях; 

– пропагує шанобливе ставлення до отримувачів волонтерської допомоги; 

– своєчасно подає звіт про надану допомогу. 

3.9. Фізорг Академії. 

Фізорга Академії обирає Студентська рада Академії відкритим або 

таємним голосуванням з числа студентів Академії за поданням голови 

Студентської ради Академії терміном на один рік. 

Фізорг Академії є обраним, якщо за нього проголосувала більшість 

членів Студентської ради Академії.  

         Фізорг Академії: 

– підпорядковується голові Студентської ради Академії; 

– допомагає голові Студентської ради Академії у його поточній роботі; 

– ініціює проведення спортивних змагань серед студентів Академії; 

– ініціює та організовує заходи по пропаганді та поширенню здорового 

способу життя; 

– організує роботу фізоргів академічних груп, забезпечує їх участь в 

організації спортивно-масових заходів для студентів; 

– вносить свої пропозиції щодо розвитку спортивних груп, гуртків та 

секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя; 

– співпрацює з відповідними структурними підрозділами у створенні 

клубів та груп підтримки академічних спортивних команд. 

3.10. Секретар Студентської ради Академії. 

Секретаря Студентської ради Академії обирає Студентська рада Академії 

відкритим або таємним голосуванням з числа студентів Академії за поданням 

голови Студентської ради Академії терміном на один рік. 

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів 

Студентської ради Академії. 

Секретар Студентської ради Академії:  

– підпорядковується голові Студентської ради Академії; 

– допомагає голові Студентської ради Академії у його поточній роботі; 

– веде протокол засідань Студентської ради Академії; 

– відповідає за правильне зберігання документації Студентської ради 
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Академії; 

– веде облік виконання рішень; 

– виконує прямі розпорядження голови Студентської ради Академії. 

 3.11. Студентське самоврядування академічної групи. 

На кожному курсі з числа студентів академічної групи розпорядженням 

завідувача кафедри призначається староста групи з урахуванням думки голови 

Студентської ради Академії. 

Діяльність старост академічних груп визначається Положенням про 

організацію навчального процесу Академії та Положенням про старосту 

академічної групи  Академії. 

 

ІV. Права й обов’язки органів студентського самоврядування Академії 

 

4.1. Студентське самоврядування Академії має право: 

– отримувати від адміністрації Академії консультативну підтримку та 

інформацію, необхідну для своїх завдань; 

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

Академії  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 Академії щодо дії 

посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів 

студентського самоврядування, якщо вони порушують права осіб, які 

навчаються в Академії; 

– делегувати представників до Обласної студентської ради та 

Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки 

України. 

Студентське самоврядування Академії зобов’язане: 

– забезпечувати дотримання прав й інтересів осіб, які навчаються в 

Академії, сприяти виконання ними своїх обов’язків; 

– порушувати проблеми осіб, які навчаються в академії, перед 

адміністрацією; 

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

– координувати свою діяльність в Академії з іншими студентськими 

об’єднаннями, осередками тощо; 

– узгоджувати у встановленому порядку зміни і доповнення до 

Положення про студентське самоврядування та інші питання, що 

потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів 

Академії. 

 

V. Права й обов’язки адміністрації Академії щодо взаємодії   з органами 

студентського самоврядування Академії 

 

5.1. Адміністрація Академії має право: 

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 
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поточну діяльність тощо); 

– скликати позачергові Збори студентів у випадках недотримання 

органами студентського самоврядування Статуту Академії та Положення 

про студентське самоврядування; 

– брати участь через своїх представників у заходах, що проводять органи 

студентського самоврядування (Зборах, конференціях, засіданнях 

виконавчих органів тощо). 

5.2.    Адміністрація Академії: 

– при потребі створює умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування; 

– інформує органи студентського самоврядування про важливі рішення, 

які стосуються життєдіяльності студентів Академії; 

– вводить до складу Вченої ради Академії не менш як 10 відсотків від 

кількості осіб Вченої ради представників з числа осіб, які навчаються в 

Академії; 

– надає, при можливості, інформаційну, правову, психологічну, та інші 

види підтримки для розвитку студентського самоврядування Академії. 

 

VІ. Міжнародна діяльність органів 

 студентського самоврядування Академії 

 

6.1. Органи студентського самоврядування Академії можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших 

країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для 

кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень. 

6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має 

відбуватися за погодженням з адміністрацією Академії. 

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу Академії та держави. 

 

VІІ.  Прикінцеві положення 

 

7.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього набирають 

чинності після його ухвалення на Загальних зборах студентів Академії, з 

врахуванням пропозицій та зауважень адміністрації Академії. 

7.2. У ході роботи з метою оперативного покращення процесу організації 

самоврядування в Академії, Студентська рада Академії може приймати окремі 

положення, що не виходять за рамки цього Положення. 
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