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ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування у Вищому навчальному закладі 

«Національна академія управління»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 
студентського самоврядування у Вищому навчальному закладі «Національна 
академія управління» (далі -  ВНЗ «НАУ») відповідно до вимог ст. 40 Закону 
України «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативних актів України.

1.2. У студентському самоврядуванні беруть участь здобувачі вищої освіти 
(далі -  студенти), які навчаються у ВНЗ «НАУ». З припиненням особою 
навчання у ВНЗ «НАУ» припиняється її участь в органі студентського 
самоврядування. Усі студенти (здобувачі вищої освіти) мають рівне право на 
участь у студентському самоврядуванні.

1.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо. 
Кожен студент має право самостійно вирішувати питання, пов’язані із 
формуванням індивідуальної освітньої траєкторії, вибором навчальних курсів, 
оцінкою роботи викладачів, захистом своїх особистих прав.

1.4. Вищим органом студентського самоврядування у ВНЗ «НАУ» є 
загальні збори студентів, на яких затверджується Положення про студентське 
самоврядування, обирається представницький (виконавчий) орган, визначається 
його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

1.5. Представницьким (виконавчим) органом студентського 
самоврядування є Студентська рада, яка створюється для захисту спільних 
(колективних) прав та інтересів студентів, організації навчання, побуту, 
дозвілля тощо.

1.6. Члени Студентської ради та її керівник щорічно обираються на 
загальних зборах студентів шляхом прямого таємного голосування.

1.7. Загальні збори студентів проводиться не рідше ніж один раз на рік.
Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше,

ніж за 10 робочих днів до проведення зборів.
Позачергові загальні збори студентів скликаються за вимогою не менше 

ніж 10% студентів або ректора ВНЗ «НАУ».
Рішення загальних зборів студентів вважаються правомочними, якщо на 

них були присутні більше половини її делегатів.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх на загальних зборах студентів за наявності кворуму.
Регламент роботи затверджується безпосередньо на загальних зборах. 

Протокол загальних зборів підписують голова та секретар загальних зборів 
студентів.

1.8. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами 
студентського самоврядування; для адміністрації ВНЗ «НАУ» вони мають 
рекомендаційн ий характер.



1.9. Керівник студентського самоврядування не може перебувати на посаді 
більше ніж два строки.

1.10. Органи студентського самоврядування ВНЗ «НАУ» виконують такі 
функції:

забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються у 
ВНЗ «НАУ», сприяють забезпеченню їх належних потреб у сфері навчання, 
побуту, відпочинку тощо;

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної та навчально-виховної роботи;

беруть участь у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу, 
вносять пропозиції щодо змісту освіти, навчальних планів і програм;

делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів;

сприяють дотриманню студентами дисципліни та Правил 
внутрі шн ього розпорядку;

сприяють пошуку та підтримці ініціативних студентів, наданню їм 
всебічної допомоги;

сприяють створенню умов для вільного розвитку студентів шляхом їх 
залучення до різноманітних видів творчої діяльності: культурної, технічної, 
громадської, спортивної тощо;

сприяють участі студентів у молодіжних проектах, конкурсах, 
конференціях тощо;

беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: 
проводять вечори відпочинку, конкурси, свята, конференції тощо; 

пропагують здоровий спосіб життя;
сприяють формуванню громадянської свідомості та патріотизму; 
створюють відповідно до чинного законодавства гуртки, об’єднання, 

клуби за інтересами тощо.
1.11. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, 

колегіальності, демократичності, законності, прозорості та гласності.
1.12. Студентське самоврядування є вільними від втручання будь-яких 

політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
1.13. Рішення органів студентського самоврядування, виконання яких 

передбачає взаємодію з адміністрацією та/або структурних підрозділів ВІІЗ 
«НАУ», письмово доводяться до відома відповідних керівників у триденний 
термін з дня їх ухвалення.

2. Загальні права та обов’язки органів студентського самоврядування

2.1. Органи студентського самоврядування мають право:
обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування; 
приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
отримувати від адміністрації ВНЗ «НАУ» консультативну підтримку, 

об’єктивну й повну інформацію з питань, що стосуються студентів, 
здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;
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звертати увагу адміністрації ВНЗ «НАУ» на дії посадових осіб, 
окремих працівників, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги 
на їх дії, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

брати участь у роботі робочих та дорадчих органів ВНЗ «НАУ»; 
брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність 

ВНЗ «НАУ» з усіх питань, пов'язаних із навчанням, відпочинком і побутом 
студентів;

делегувати представників до регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних студентських організацій та об’єднань;

брати участь у забезпеченні якості освітнього процесу у ВНЗ «НАУ», 
брати участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами та представниками адміністрації, іншими працівниками ВНЗ 
«НАУ»;

брати участь у розв’язанні спірних питань, пов’язаних із 
притягненням студентів до відповідальності за дисциплінарні порушення та 
проступки;

проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 
оздоровчі та інші заходи;

опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і 
органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують права студентів.

виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству
України.

2.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 
забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів; 
сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
звітувати перед студентською громадою та ВНЗ «НАУ» про свою 

діяльність;
сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування у 

ВНЗ «НАУ»;
допомагати адміністрації ВНЗ «НАУ» в освітній, науковій, виховній 

роботі, забезпеченні безпеки життєдіяльності, поліпшенні умов навчання, у 
вирішенні питань проживання та відпочинку студентів у гуртожитку, 
реалізації їхнього творчого потенціалу;

регулярно інформувати студентів з усіх питань життя ВНЗ «НАУ», що 
їх стосуються;

аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо 
організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань 
життєдіяльності ВНЗ «НАУ» і звертатися до адміністрації ВНЗ «НАУ» з 
пропозиціями щодо їх вирішення;

узгоджувати з адміністрацією ВНЗ «НАУ» рішення про проведення в 
ВНЗ «НАУ» заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та 
не працюють у ВНЗ «НАУ».



3. Права та обов’язки адміністрації ВНЗ «НАУ» щодо взаємодії 
з органами студентського самоврядування

3.1. Адміністрація ВНЗ «НАУ» має право:
отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

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

ініціювати скликання позачергових Зборів студентів ВНЗ «НАУ».

3.2. Адміністрація ВНЗ «НАУ» зобов’язана:
інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, що стосуються студентів;
забезпечити належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування (надання приміщення, забезпечення телефонним зв’язком, 
доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення 
інформаційних стендів тощо);

за необхідності (у разі виникнення конфліктних ситуацій, спірних 
питань тощо) погоджувати з органами студентського самоврядування ВНЗ 
«НАУ» рішення відповідно до п. 6 ст. 40 Закону України «про вищу освіту»: 
про відрахування студентів та їх поновлення на навчання; про призначення 
проректора, заступника директора інституту, заступника декана; затвердження 
Правил внутрішнього розпорядку ВНЗ «НАУ» в частині, що стосується осіб, 
які навчаються тощо.

3.3. Адміністрація ВНЗ «НАУ» не має права втручатися в діяльність 
органів студентського самоврядування.

4. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 
органами студентського самоврядування закладів вищої освіти інших країн, 
міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для 
результативного виконання своїх завдань

у межах визначених повноважень.
4.2. За погодженням з адміністрацією ВНЗ «НАУ» органи студентського 

самоврядування можуть укладати угоди, проводити спільні заходи 
міжнародного рівня.

4.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має 
сприяти формуванню позитивного іміджу ВНЗ «НАУ» та України.


