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ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

 
І. Загальні положення 

1.1. Важливим складником автономії закладу вищої освіти є розвиток 
громадського самоврядування як академічної спільноти в цілому, так і 
здобувачів вищої освіти зокрема. У зв’язку із цим студентське самоврядування 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка є невід’ємною частиною громадського самоврядування. Студентське 
самоврядування – це право і можливість здобувачів освіти брати участь в 
управлінні навчальним закладом, вирішувати питання навчання і побуту, 
захисту своїх прав та інтересів. Така діяльність студентського самоврядування 
сприяє соціальному становленню та громадянській активності, набуттю 
управлінського досвіду та розуміння відповідальності.  

1.2. Положення про Студентське самоврядування Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (далі – 
Положення про ОСС) розроблено відповідно до чинного законодавства України 
(Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про захист персональних даних», «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»; постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів 
України розпорядження КМУ від 4 вересня 2013 р. № 686-р «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року»; постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій»; постанова КМУ від 12 серпня 
2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність»; від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; постанова 
КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»; постанова КМУ від 15 квітня 
2015 року № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти»), інших нормативних актів України, наказів та листів 
Міністерства освіти і науки України, Статуту та нормативних документів 
університету. 

1.3. ОСС Університету у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами 
Верховної ради України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і 
науки України іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, 
наказами ректора та цим Положенням. 

1.4. Студентське самоврядування Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка є гарантованим 
державою правом здобувачів освіти (незалежно від курсу та форми навчання) 
самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до 
повноважень ОСС. 

1.5. Студентське самоврядування Університету діє на основі принципів: 
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. 
1.6. У студентському самоврядуванні Університету беруть участь 

здобувачі освіти університету. Кожен здобувач освіти має право обирати й бути 
обраним до органів студентського самоврядування. 

1.7. Органи студентського самоврядування Університету створюються на 
добровільних виборних засадах за ініціативою здобувачів освіти  і є складовою 
громадського самоврядування Університету. 

1.8. Органи студентського самоврядування Університету здійснюють свою 
діяльність в інтересах усіх здобувачів освіти Університету. 

1.9. Органи студентського самоврядування Університету можуть 
співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних 
закладів та молодіжними організаціями (зокрема і з інших країн), діяльність 
яких не має політичного або релігійного характеру та не порушує норми 
чинного законодавства України. 

1.10. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування 
Університету визначається цим Положенням. 

1.11. Взаємодія органів студентського самоврядування Університету з 
адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та 
співробітництва. Керівництво закладу вищої освіти зобов’язане створювати 
умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування. 

1.12. У вченій раді Університету, вчених радах факультетів та інститутів, у 
комісії з питань етики та академічної доброчесності має забезпечуватися 
представництво від органів студентського самоврядування.  

1.13. Органи студентського самоврядування вправі звертатися до 
адміністрації Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, 
передбачених основними напрямами діяльності студентського самоврядування. 

1.14. Органи студентського самоврядування Університету можуть мати 
власну символіку. 

1.15. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 
політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 

1.16. У своїй роботі ОСС не дублює роботу Первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів Університету, а співпрацює з нею та може 
мати угоди до співпраці. 

1.17. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники 
зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу здобувача 
освіти Університету після отримання диплома бакалавра за умови продовження 
навчання з нового навчального року за освітнім ступенем “магістр”, освітньо-
науковим ступенем “доктор філософії”. На вказаний період обов’язки голови 
відповідного рівня виконує його заступник. 

 
ІІ. Мета і завдання Студентського самоврядування університету 

2.1. Метою діяльності ОСС Університету є: 
2.1.1. Відстоювання прав та представництво інтересів здобувачів освіти; 



2.1.2. Створення умов для самореалізації особистості здобувачів освіти і 
формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, 
відповідальності за результат своєї праці тощо; 

2.1.3. Сприяти удосконаленню освітнього процесу, підвищення його 
якості; 

2.1.4. Забезпечення участі здобувачів освіти в управлінні Університетом; 
2.1.5. Сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості 

освітнього процесу; 
2.1.6. Забезпечення виховання духовності та культури здобувачів освіти, 

зростання у студентської молоді соціальної активності. 
2.2. Основними завданнями ОСС Університету є: 
2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти, 

узгодження їх із правами та інтересами адміністрації в питаннях, що 
стосуються організації освітнього процесу; 

2.2.2. Визначення та врахування потреб здобувачів освіти під час 
організації освітнього процесу та ініціювання питань щодо їх вирішення перед 
керівництвом Університету;  

2.2.3. Попередження та вирішення можливих конфліктів між викладачами 
і здобувачами освіти, а також у студентському колективі; 

2.2.4. Створення і реалізація партнерських умов співпраці між учасниками 
освітнього процесу;  

2.2.5. Забезпечення демократичності та прозорості освітнього процесу; 
2.2.6. Забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов'язків; 
2.2.7. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів 

освіти; 
2.2.8. Пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки, 

запобігання вчиненню здобувачами освіти правопорушень; 
2.2.9. Сприяння покращенню умов проживання, відпочинку й дозвілля; 
2.2.10. Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, 

товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 
2.2.11. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

закладів вищої освіти (в т.ч. з інших країн); 
2.2.12. Сприяння працевлаштуванню випускників Університету; 
2.2.13. Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну 

студентами, реалізації спільних міжнародних студентських ініціатив; 
2.2.14. Забезпечення участі здобувачів освіти у реалізації державної 

молодіжної політики; 
2.2.15. Представництво в колегіальних, представницьких, робочих, 

дорадчих органах Університету та їхніх структурних підрозділах; 
2.2.16. Сприяння участі здобувачів освіти в громадських роботах щодо 

благоустрою території Університету та студентських гуртожитків; 
2.2.17. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, 

оперативне реагування на випадки їх порушення; 
2.2.18. Участь у роботі стипендіальної комісії: вирішення питання 

призначення та позбавлення стипендії, зокрема спірних, надання матеріальної 
допомоги здобувачам освіти, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, 
участь у науковій, громадській та спортивній діяльності. 



2.2.19. Організація та координація роботи органів студентського 
самоврядування в гуртожитках, на факультетах; 

2.2.20. Організація та координація роботи органів студентського 
самоврядування нижчих рівнів. 

2.2.21. Участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти (ESG 1.1). 

2.2.22. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій тощо 
(ESG 1.6);  

2.2.23. Участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти. 

2.2.24. Делегування своїх представників до робочих, консультативно-
дорадчих органів. 

2.2.25. Розробка пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм. 
2.2.26. Забезпечення підвищення рівня зацікавленості здобувачів освіти в 

регламентації процедур та забезпечення якості освітнього процесу.  
 

ІІІ. Права та обов’язки Студентського самоврядування університету 
3.1. ОСС Університету має право: 
3.1.1. Ухвалювати акти, що регламентують їх діяльність; 
3.1.2. Проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, 

спортивні, оздоровчі та інші заходи;  
3.1.3. Розробляти та подавати для затвердження Вченою радою 

Університету пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, 
пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, з передбаченими не 
менше 30 відсотків коштами на заходи з підтримки наукової діяльності 
Студентів; 

3.1.4.За погодженням з органом студентського самоврядування закладу 
вищої освіти приймаються рішення про: 

1) відрахування здобувачів освіти із закладу вищої освіти та їх поновлення 
на навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету, заступника керівника 
закладу вищої освіти; 

5) поселення здобувачів освіти в гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 
6) затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти в 

частині, що стосується здобувачів освіти; 
7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для здобувачів освіти. 
3.1.5. Звертатися до керівництва Університету, його дорадчих та робочих 

органів, державних органів з пропозиціями щодо вдосконалення та 
реформування навчального процесу, інших напрямів роботи Університету, 
освітньої галузі та проблем студентського самоврядування в цілому; 



3.1.6. Отримувати від керівництва, інших посадових осіб Університету 
консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання завдань 
студентського самоврядування; 

3.1.7. Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва, 
інших посадових осіб Університету, органів студентського самоврядування всіх 
рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу; 

3.1.8. ОСС мають право оголошувати акції протесту. 
3.1.9. Співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами 

студентського самоврядування інших закладів вищої освіти та координувати з 
ними свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими 
організаціями; 

3.1.10. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 
громадська організація відповідно до законодавства. 

3.2. ОСС Університету зобов’язані:  
3.2.1. Провадити власну діяльність в межах чинного законодавства, 

виконувати вимоги Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, 
Положення; 

3.2.2. Забезпечувати дотримання прав та інтересів здобувачів освіти, 
сприяти виконанню ними своїх обов’язків; 

3.2.3. Порушувати проблеми здобувачів освіти перед керівництвом, 
іншими посадовими особами Університету; 

3.2.4. Не менш ніж раз на рік звітувати перед студентською громадою 
відповідного рівня про свою діяльність; 

3.2.5. Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування 
в Україні; 

3.2.6. Координувати свою діяльність з керівництвом Університету, 
співпрацювати з ним на засадах партнерства та конструктивності; 

3.2.7. Співпрацювати з іншими студентськими самоврядними 
організаціями українських та іноземних закладів вищої освіти, іншими 
громадськими організаціями, за виключенням партійних та релігійних. 

 
IV. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування 

Університету 
4.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівнях Університету, 

інституту, факультету, академічної групи, гуртожитку. 
4.2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. 

Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів 
студентського самоврядування на різних рівнях визначаються Положеннями 
про студентське самоврядування цих рівнів, які не суперечать цьому 
Положенню. 

4.3. Первинною структурною одиницею системи студентського 
самоврядування є академічна група. 

4.4. У гуртожитках створюються Студентські ради гуртожитків, які 
організовують свою роботу відповідно до Положення про студентське 
самоврядування гуртожитку Університету, що не суперечить цьому 
Положенню. 



4.5. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування 
проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо 
на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення 
приймаються простою більшістю голосів. 

4.6. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде 
голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується 
протоколом, який підписується головою засідання та секретарем. 

4.7. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та 
підзвітні конференціям цих рівнів і мають узгоджувати свою діяльність з 
адміністрацією відповідних рівнів та підрозділів. 

4.8. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх 
повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня. 

4.9. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування: 
– Конференція студентів Університету; 
– Студентський парламент Університету (далі – СПУ); 
– конференції студентів факультетів Університету; 
– Студентські ради факультетів (далі – СРФ); 
– Студентські ради гуртожитків (далі – СРГ); 
– Відділи за різними напрямами роботи; 
– Студентське наукове товариство (далі – СНТ); 
– інші органи студентського самоврядування на рівні курсу, студентської 

групи (Старостат). 
4.10. Конференція студентів Університету є вищим представницьким 

органом студентського самоврядування Університету, що в межах своєї 
компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів 
студентського самоврядування Університету та контроль за діяльністю СПУ, а 
також інших органів студентського самоврядування Університету, зазначених в 
статті 4.9 цього Положення. 

4.10.1. Загальна кількість делегатів Конференції студентів Університету 
визначається з урахуванням представництва по 10-15 делегатів від 
структурного підрозділу. Делегати на Конференцію студентів Університету 
обираються на конференціях студентів факультетів. На Конференції студентів 
Університету можуть бути присутні представники керівництва Університету як 
спостерігачі без права голосування (з правом дорадчо-консультаційного 
голосу). 

4.10.2. Конференція студентів Університету вважається правомочною, 
якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. 
Рішення на Конференції студентів Університету приймаються простою 
більшістю голосів. 

4.10.3. Конференція студентів Університету: 
1) затверджує положення про студентське самоврядування закладу вищої 

освіти, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 
таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 
самоврядування; 

2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 



3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах; 

4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 
самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про 
його виконання; 

5) обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 
поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 
органів студентського самоврядування. 

4.10.4. Конференція студентів Університету скликається на вимогу голови 
СПУ або 10% делегатів, які представлені всіма структурними підрозділами 
Університету, шляхом подачі спільної заяви довільної форми на ім’я голови 
СПУ (Студентського ректора). 

4.10.5. Головою Конференції студентів Університету є голова СПУ 
(Студентський ректор) або, в разі його відсутності або припинення 
повноважень, обраний головуючий конференції на засіданні СПУ. 

4.10.6. Секретарем Конференції студентів Університету є секретар СПУ 
або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний 
конференцією студентів Університету його делегат. 

4.10.7. Секретар Конференції студентів Університету фіксує хід 
конференції протоколом, який підписується головою та секретарем 
конференції.  

4.10.8. Порядок проведення Конференції студентів Університету 
визначається Регламентом, який затверджується Конференцією студентів 
Університету під час засідання. 

Студентський парламент університету 
4.11. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є 

Студентський парламент Університету (СПУ), який підзвітний Конференції 
студентів Університету. 

4.11.1. СПУ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює 
практичну діяльність із реалізації завдань студентського самоврядування в 
Університеті. 

4.11.2. Членами СПУ є: 
– голова СПУ (Студентський ректор); 
– заступник голови СПУ (заступник Студентського ректора); 
– секретар СПУ; 
– голови СРФ (Студентські декани факультетів); 
– голова СРГ; 
– голови відділів за різними напрямами роботи та голова СНТ, а також члени 

цих відділів (не менше 5). 
4.11.3. СПУ приймає рішення простою більшістю голосів на своїх 

засіданнях, які вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини 
загальної кількості членів СПУ. 

4.11.4. Засідання СПУ веде голова СПУ або, за його дорученням, 
заступник голови СПУ, або інший член парламенту, за поданням голови СПУ. 

4.11.5. На засідання СПУ головою СПУ або рішенням СПУ можуть бути 
запрошені гості без права голосування. 



4.11.6. На засіданнях СПУ може бути присутній представник адміністрації 
Університету, який може брати участь в обговоренні питань, без права 
голосування (дорадчо-консультативний голос). 

4.11.7. Секретар СПУ фіксує хід засідання СПУ протоколом, який 
підписується головою (заступником) СПУ та секретарем СПУ. 

4.11.8. СПУ: 
– проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів 

здобувачів освіти; 
– затверджує на посаду заступника та секретаря за поданням голови СПУ або 

обирається за пропозиціями членів СПУ; 
– спрямовує свою діяльність на активізацію участі здобувачів освіти у 

навчальній та науково-дослідній роботі; 
– сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з 

ними; 
– встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших 

закладів вищої освіти України та інших країн; 
– координує діяльність органів студентського самоврядування на рівнях 

факультету, студмістечка; 
– інформує здобувачів освіти Університету про свою діяльність; 
– ухвалює рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм; 
– здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням; 
– створює та ліквідовує комісії СПУ за поданням голови СПУ; 
– може випускати власне студентське інформаційне видання в електронному 

або друкованому вигляді; 
– для впорядкування своєї діяльності може приймати Положення про СПУ, що 

не суперечить цьому Положенню. 
4.11.9. Прийняті на засіданні СПУ рішення є обов’язковими для виконання 

всіма членами СПУ. Якщо рішення торкаються загально університетських 
питань – всіх студентів Університету.  

Голова студентського парламенту університету 
4.12. Голова СПУ (Студентський ректор) обирається з числа здобувачів 

освіти Університету шляхом прямого таємного голосуванням строком на один 
рік конференцією студентів Університету простою більшістю голосів з числа 
присутніх делегатів відповідно до умов проведення конференції студентів 
Університету. 

4.12.1. Голова СПУ (Студентський ректор): 
– представляє інтереси студентів Університету та СПУ в усіх органах, 

організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень; 
– організовує роботу СПУ та несе відповідальність за ефективність його 

діяльності; 
– подає імена на посаду заступника голови СПУ та секретаря СПУ для 

подальшого затвердження на засідання СПУ; 
– може передавати частину своїх повноважень першому заступнику та 

заступникам голови СПУ; 
– є членом Вченої Ради Університету, комісії Університету із преміювання та 

надання матеріальної допомоги здобувачам освіти, комісії гуртожитків 
Університету із поселення; 



– координує роботу голів СРФ, Студентських рад гуртожитків Університету, 
голів відділів та голови СНТ; 

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 
студентського самоврядування Університету для здійснення своєї 
діяльності; 

– у межах своїх повноважень на виконання рішень СПУ видає усні та 
письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами 
студентського самоврядування в Університеті; 

– координує роботу комісій відділів СПУ; 
– не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів 

Університету про діяльність СПУ, залучаючи до підготовку звітів роботи 
кожного голову відділів; 

– організовує проведення Конференцій студентів Університету; 
– виконує доручення адміністрації Університету, пов’язані з організацією 

студентських заходів, акцій і програм (в т. ч. проєктів міжнародного рівня). 
– 4.12.2. Повноваження голови СПУ припиняються достроково у разі: 
– складення повноважень за його особистою заявою; 
– втрати статусу здобувача освіти Університету, окрім випадку, 

передбаченому в статті 1.17; 
– висловлення недовіри Конференцією студентів Університету у зв’язку з 

визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші 
обставини, що унеможливлюють виконання головою СПУ своїх обов’язків. 

4.12.3. У разі дострокового припинення повноважень голови СПУ 
виконання його обов’язків на період до обрання нового голови СПУ 
покладається на заступника (першого заступника) голови СПУ, а в разі його 
відсутності – на обраного на засіданні СПУ члена СПУ. 

4.12.4. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його 
терміну голова СПУ виконує свої обов’язки до обрання нового голови СПУ. 

4.12.5. Виконувач обов’язків голови СПУ зобов’язаний скликати та 
провести Конференцію студентів Університету для проведення виборів голови 
СПУ протягом двох місяців із дати припинення повноважень чинного голови 
СПУ. 

4.12.6. Керівник студентського самоврядування може перебувати на 
посаді не більш як два строки.  

4.13. Виконавчий апарат студентського самоврядування 
4.13.1. Постійним виконавчим органом студентського самоврядування є 

Виконавчий апарат ОСС Університету. 
4.13.2. До складу Виконавчого апарату ОСС, який обирається терміном на 

один навчальний рік, входять: голова СПУ, заступник голови, голови СРФ, 
голови СРГ, голови відділів та голова СНТ. 

4.13.3. Виконавчий апарат ОСС здійснює свою діяльність на постійній 
основі у формі засідань. 

4.13.4. Засідання виконавчого апарату ОСС відбуваються за необхідності, 
але не менше ніж один раз на два тижні. 

Заступник (перший заступник) голови СПУ 



4.13.5. Заступник (перший заступник) голови СПУ призначається на 
засіданні СПУ за поданням голови СПУ на період до кінця терміну 
повноважень голови СПУ і не може перебувати на посаді більш як два строки. 

4.13.6. Заступник (перший заступник) голови СПУ: 
– веде засідання СПУ за дорученням голови СПУ; 
– виконує доручення голови СПУ та рішення засідань СПУ; 
– контролює здійснення головами відділів СПУ своїх повноважень; 
– веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії СПУ з органами 

студентського самоврядування закладів вищої освіти України й інших країн, 
організаціями тощо. 

– виконує обов’язки голови СПУ у випадках, передбачених цим Положенням. 
– виконує інші повноваження та обов’язки, передбачені цим Положенням. 
– 4.13.7. Повноваження заступника (першого заступника) голови СПУ 

припиняються достроково у разі: 
– складення повноважень за його особистою заявою; 
– втрати статусу здобувача освіти Університету, окрім випадку, 

передбаченому в статті 17; 
– висловлювання недовіри 2/3 складу СПУ у зв’язку з визнанням його роботи 

незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що 
унеможливлюють виконання першим заступником голови СПУ своїх 
обов’язків. 

4.13.8. У разі дострокового припинення повноважень першого заступника 
голови СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового першого 
заступника голови СПУ покладається на обраного на засіданні СПУ члена 
СПУ. 

4.13.9. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його 
терміну перший заступник голови СПУ виконує свої обов’язки до призначення 
нового першого заступника голови СПУ. 

 
Секретар СПУ 
4.13.10. Секретар СПУ призначається СПУ за поданням голови СПУ на 

період до кінця терміну повноважень голови СПУ. 
4.13.11. Секретар СПУ: 

– веде протоколи засідань СПУ; 
– готує і разом з головою СПУ підписує витяги з протоколів; 
– реєструє вхідні та вихідні документи СПУ; 
– за дорученням голови СПУ, його першого заступника або за рішенням СПУ 

готує документи для підпису; 
– відповідає за документообіг СПУ. 
– 4.13.12. За збереження документації та матеріальних цінностей (в т.ч. 

колективних нагород, відзнак, символіки тощо) СПУ відповідають голова і 
секретар СПУ. 

– 4.13.13. Повноваження секретаря СПУ припиняються достроково у разі: 
– складення повноважень за його особистою заявою; 
– втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в 

статті 17; 



– висловлювання недовіри 2/3 складу СПУ у зв’язку з визнанням його роботи 
незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що 
унеможливлюють виконання секретаря СПУ своїх обов’язків. 

4.13.14. У разі дострокового припинення повноважень секретаря СПУ 
виконання його обов’язків на період до обрання нового секретаря СПУ 
покладається на обраного на засіданні СПУ члена СПУ 

4.13.14. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його 
терміну секретар СПУ виконує свої обов’язки до призначення нового секретаря 
СПУ. 

Відділи роботи за різними напрямами 
4.14. Виконавчий апарат формує такі відділи роботи: 

– Відділ з навчально-наукової роботи; 
– Відділ інформації та зв’язків з громадськістю; 
– Відділ культурно-масової роботи; 
– Відділ спортивно-оздоровчої роботи; 
– Відділ волонтерства; 
– Відділ зовнішніх зв’язків та міжнародної діяльності; 
– Відділ у справах гуртожитків 

та Студентське наукове товариство (СНТ). 
4.14.1. За поданням Конференції студентів університету можливе 

створення додаткових відділів за різними напрямами роботи. 
Відділ з навчально-наукової роботи СПУ 
4.14.2. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Робочий (виконавчий) орган очолює 
член СПУ. Кількість членів комісії: від 5 до 11 осіб. 

Напрями роботи, завдання: 
– організація практичної діяльності у сфері наукової співпраці та реалізація 

відповідних ініціатив у вигляді проєктів, програм зі сфери науки (теоретичні 
та практично-експериментальні дослідження); 

– проведення роботи, спрямованої на медіасупровід подій у сфері науки, 
пов’язаних з Університетом та практичною роботою щодо втілення 
наукових ініціатив здобувачів освіти та проведення 
загальноуніверситетських заходів (участь у організації та проведенні 
наукових конференцій, тематичних зустрічей з метою обміну досвідом 
тощо). 

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю СПУ 
4.14.3. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Робочий орган очолює член СПУ. 
Кількість членів комісії: від 5 до 11 осіб. 

Напрями роботи, завдання: 
– організація практичної діяльності, спрямованої на медіасупровід подій, 

пов’язаних з Університетом та ОСС; 
– виробництво та розповсюдження: фоторепортажів; публікацій в друкованих 

та Інтернет-ЗМІ (ведення блогів, сторінок в соціальних мережах);  
– підготовка і подача статей, інших матеріалів до газет та електронних ЗМІ 

університету, місцевого, регіонального рівнів тощо; 



– пропагування Університету в цілому та Студентського Парламенту зокрема 
як лідерського активу Університету, що прагне бути ефективним на шляху 
до мети – забезпечення якісних умов для самореалізації через участь у 
навчально-виховному процесі та громадському житті; виконання проєкту, 
програми річного розвитку активності здобувачів освіти та ініціативи; 

– організація та проведення публічних інформаційно-комунікативних заходів: 
круглі столи, пресконференції, тематичні дебати, майстеркласи, семінари, 
конференції тощо; 

– участь в PR-заходах в межах України (місто, область, держава) та за 
кордоном з метою промоції Університету; обмін досвідом задля підвищення 
рівня спеціальних компетенцій членів комісії (відділу); 

– співпраця з Відділ зовнішніх зв’язків та міжнародної діяльності СПУ з 
метою успішного виконання проєкту, програми, спрямованих на активізацію 
студентської молоді, формування позитивного іміджу Університету. 

Відділ культурно-масової роботи 
4.14.4. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Робочий (виконавчий) орган очолює 
член СПУ. Кількість членів комісії: від 5 до 11 осіб. 

Напрями роботи, завдання: 
– створення умов для визначення студентських ініціатив у сфері організації 

культурно-масових заходів та програм дозвілля студентів (проведення 
тематичних опитувань, зібрань із метою обговорення ініціатив); 

– всебічна підтримка в питаннях підготовки, організації та проведення 
традиційних загальноуніверситетських заходів культурно-масового, 
навчального, виховного спрямування; 

– налагодження та підтримка безперервної співпраці з виховним відділом 
університету безпосередньо. 

Відділ спортивно-оздоровчої роботи 
4.14.5. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Робочий (виконавчий) орган очолює 
член СПУ. Кількість членів комісії: від 3 до 11 осіб. 

Напрямки роботи, завдання: 
– проведення агітаційної та роз’яснювальної роботи на рівні факультетів 

(підрозділів) щодо популяризації здорового способу життя та занять 
фізкультурою та спортом (організація тематичних зібрань, проведення 
занять, тренувань, майстеркласів тощо); 

– утворення неформальних студентських об’єднань на добровільних засадах 
для регулярних занять фізкультурою та спортом з оздоровчою та 
розвивальною метою, проведення занять, тренувань, організація змагань 
(інші форми співпраці) спільно з виховним відділом та кафедрою методики 
фізичного виховання Університету; 

– сприяння формуванню спортивних команд для участі в змаганнях різного 
рівня з метою гідного представлення на них Університету; 

– організація практичної діяльності, спрямованої на медіасупровід спортивно-
оздоровчих подій, інших заходів, пов’язаних з висвітленням спортивно-
оздоровчої роботи в Університеті та Студентському парламенті, інших 
органах студентського самоврядування. 



Відділ волонтерства 
4.14.6. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Є робочим (виконавчим) органом 
Студентського парламенту, який очолює член СПУ. Кількість членів комісії: 
від 3 до 10 осіб. 

Напрями роботи, завдання: 
– встановлення комунікаційних ліній задля співпраці з місцевими органами 

влади, що займаються соціальною роботою у сфері надання допомоги, 
активна участь в спільних ініціативах, спрямованих на проведення 
спеціалізованих акцій, заходів; 

– визначення ініціатив здобувачів освіти у сфері волонтерської роботи, їх 
форматування (підготовка) та реалізація відповідно до узгодженого плану; 

– формування волонтерських загонів (трудових бригад) на базі навчальних 
груп підрозділів Університету, проведення з цією метою опитувань, 
анкетувань; забезпечення питань організації, планування, контролю та 
мотивації у сфері волонтерської роботи; 

– організація медіасупроводу подій, ініційованих волонтерами Університету 
(підготовка та надання інформаційних повідомлень та фотоматеріалів для їх 
адаптації та розміщення в ЗМІ). 

Відділ зовнішніх зв’язків та міжнародної діяльності 
4.14.7. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Робочий орган очолює член СПУ. 
Кількість членів комісії: від 5 до 11 осіб.  

Напрямки роботи, завдання: 
– формування (організація та забезпечення ефективної співпраці) системи 

побратимських стосунків між Глухівським НПУ ім. О.Довженка та 
навчальними закладами інших міст, областей країни та іншими країнами; 
ведення активного пошуку та ефективного інформаційно-комунікаційного 
обміну; 

– розроблення спільних молодіжних ініціатив у вигляді міжнародних проєктів, 
програм, що мають на меті розвиток навчальних закладів, їх органів 
самоврядування, вирішення конкретних проблем територій, створення 
додаткових можливостей для самореалізації студентської молоді, набуття 
досвіду успішної молодіжної дипломатії (на рівні університетської 
міжнародної співпраці зокрема); 

– інформаційний супровід міжнародної діяльності в ЗМІ (Інтернет); 
розроблення та виконання програми громадських зв’язків у сфері 
міжнародної співпраці університету.  

Відділ з питань гуртожитків 
4.14.8. Відділ утворюється з числа активних здобувачів освіти 

Університету на добровільних засадах. Робочий орган очолює член СПУ. До 
складу відділу входять по дві особи з кожного факультету, які займаються 
питаннями гуртожитків, відповідальні за поселення здобувачів освіти. 
Кількість членів комісії: 10 осіб. 

Напрями роботи та завдання: 



– контроль за дотриманням прав та обов’язків здобувачів освіти, які 
проживають у гуртожитках відповідно до положення про студентські 
гуртожитки; 

– розгляд скарг та пропозицій від здобувачів освіти, які проживають у 
гуртожитках та сприяння вирішенню зазначених проблем; 

– співпраця з адміністрацією університету з метою забезпечення належних 
умов проживання здобувачів освіти у гуртожитках; 

– організація та контроль роботи структурних підрозділів СРГ відповідно до 
положення про студентські гуртожитки; 

– участь у процесі вирішення організаційно-господарських питань, пов’язаних 
з поселенням здобувачів освіти в гуртожитки; 

– надання пропозицій щодо змін у положенні про гуртожиток тощо. 
4.14.9. Відділи СПУ виконують доручення голови СПУ та рішення, 

прийняті на засіданнях СПУ. 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених 

4.14.10. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених (далі – НТ) – добровільне, молодіжне, творче об’єднання, яке утворене з 
ініціативи студентів Глухівського НПУ ім. О. Довженка і діє з метою 
координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з 
обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації 
творчих здібностей здобувачів освіти Університету. 

4.14.11. НТ реалізує свою мету та основні завдання на основі Положення 
про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Студентське самоврядування на факультетах, у гуртожитках 
Університету  

4.15. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті (в 
інституті, гуртожитку) визначається Положенням про студентське 
самоврядування на факультеті (в інституті, гуртожитку), що не суперечить 
цьому Положенню. 

4.15.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 
на факультеті (в інституті, гуртожитку) є Конференція студентів факультету 
(гуртожитку), яка в межах своєї компетенції має право на визначення загальних 
засад функціонування органів студентського самоврядування на факультеті (в 
студмістечку) та контроль за діяльністю СРФ – Студентської ради факультету 
або Студентського деканату (СРГ – Студентської ради гуртожитку). 

4.15.2. Загальна кількість делегатів Конференції студентів факультету 
визначається з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по чотири 
особи від кожної студентської групи (академічної групи або групи за 
спеціальностями) факультету. Делегати на конференцію студентів факультету 
обираються на загальних зборах студентської групи. 

4.15.3. Загальна кількість делегатів Конференції студентів гуртожитку 
визначається з урахуванням рівного представництва не менш ніж 10 та не 
більше ніж 25 осіб від кожного студентського гуртожитку. Делегати на 



конференцію студентів гуртожитків обираються на Конференції (загальних 
зборах) студентів окремого гуртожитку. 

4.15.4. На Конференції студентів факультету (гуртожитку) можуть бути 
присутні представники керівництва факультету, представники СПУ 
(гуртожитку) як спостерігачі без права голосування. 

4.15.5. Конференція студентів факультету (гуртожитку) вважається 
правомочною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних 
делегатів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів. 

4.15.6. Конференція студентів факультету (гуртожитку): 
– затверджує Положення про студентське самоврядування на факультеті (в 

гуртожитку) для затвердження на Конференції (загальних зборах) трудового 
колективу факультету (гуртожитку), яке затверджується на засіданні СПУ; 

– визначає основні напрямки діяльності органів студентського 
самоврядування факультету (гуртожитку); 

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності здобувачів освіти, 
окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування; 

– обирає голову та секретаря СРФ (СРГ) та припиняє їх повноваження; 
– не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СРФ (СРГ) про роботу 

СРФ (СРГ); 
– оцінює стан студентського самоврядування на факультеті (в інституті, 

студмістечку) та ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим; 
– здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про студентське 

самоврядування на факультеті (гуртожитку). 
4.15.7. Конференція студентів факультету обирає 10-15 делегатів на 

Конференцію студентів Університету строком на один рік або на менший 
строк, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування на 
факультеті (в інституті). 

4.15.8. Конференція студентів факультету (інституту, гуртожитку) 
скликається на вимогу голови СРФ (СРГ), або двох третин загальної кількості 
членів СРФ (СРГ), або однієї четвертої загальної кількості делегатів 
Конференції студентів факультету (гуртожитку) шляхом подачі спільної 
письмової заяви на ім’я голови СРФ ( СРГ). 

4.15.9. Головою Конференції студентів факультету (гуртожитку) є голова 
СРФ (СРГ) або (в разі його відсутності або припинення повноважень) обраний 
Конференцією студентів факультету (гуртожитку) його делегат. 

4.15.10. Секретарем Конференції студентів факультету (студмістечка) є 
секретар СРФ (СРГ) або (в разі його відсутності або припинення повноважен), 
обраний Конференцією студентів факультету (гуртожитку) його делегат. 

4.15.11. Секретар Конференції факультету (гуртожитку) фіксує хід 
конференції протоколом, який підписується головою та секретарем 
конференції. Копія протоколу конференції за вимогою направляється до 
адміністрації факультету (гуртожитку) та СПУ. 

4.15.12. Порядок проведення Конференції студентів факультету 
(гуртожитку) визначається Регламентом, який затверджується конференцією 
студентів факультету (гуртожитку) під час засідання. 



4.15.13. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування на 
факультеті (гуртожитку) є СРФ (СРГ), який підзвітний Конференції студентів 
факультету (гуртожитку). 

4.15.14. СРФ (СРГ) є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює 
практичну діяльність із реалізації завдань студентського самоврядування в 
Університеті. 

4.15.15. Склад та повноваження СРФ (СРГ) визначаються Положенням 
про студентське самоврядування на факультеті (в гуртожитку). 

4.15.16. СРФ (СРГ) приймає рішення простою більшістю голосів на своїх 
засіданнях, які вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини 
загальної кількості членів СРФ (СРГ). 

4.15.17. На засіданнях СРФ (СРГ) може бути присутній представник 
адміністрації факультету (гуртожитку), представники СПУ, які можуть брати 
участь в обговоренні питань, без права голосування (дорадчо-консультативний 
голос). 

4.15.18. Засідання СРФ (СРГ) веде голова СРФ (СРГ) або, якщо це 
передбачено Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в 
гуртожитку), заступник (перший заступник). 

4.15.19. Голова СРФ є членом вченої ради факультету. Голова СРГ є 
членом відділу у справах гуртожитку Університету за поселення. 

4.15.20. Голова СРФ (СРГ) (Студентський декан): 
– представляє інтереси студентів факультету (гуртожитку) та СРФ (СРГ) в 

усіх органах Університету при здійсненні своїх повноважень; 
– організовує роботу СРФ (СРГ) та несе відповідальність за ефективність його 

діяльності; 
– координує роботу голів органів студентського самоврядування нижчих 

рівнів; 
– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету 

(гуртожитку) та органів студентського самоврядування Університету для 
здійснення своєї діяльності; 

– в межах своїх повноважень на виконання рішень СРФ (СРГ) видає усні та 
письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами 
студентського самоврядування на факультеті (гуртожитку); 

– не менше одного разу на рік звітує перед Конференцією студентів 
факультету (гуртожитку) про діяльність СРФ (СРГ); 

– організовує проведення Конференцій студентів факультету (гуртожитку); 
– виконує доручення адміністрації факультету (гуртожитку), пов’язані з 

організацією студентських заходів, акцій і програм; 
– виконує інші функції, що передбачені Положенням про студентське 

самоврядування на факультеті (у гуртожитку). 
 

V. Фінансування органів студентського самоврядування Університету 
5.1. Фінансування ОСС Університету є необхідною умовою для успішного 

та якісного функціонування даного інституту в Університеті. 
5.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, 

визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5 відсотка власних 
надходжень, отриманих закладом вищої освіти від основної діяльності.  



5.3. Голова СПУ закладу вищої освіти направляє кошти, що виділені на 
фінансування діяльності ОСС, відповідно до рішень ОСС ЗВО в межах 
затвердженого Вченою радою закладу вищої освіти кошторису ОСС, на 
виконання завдань і повноважень ОСС ЗВО.  

5.3.1. Кошти, визначені Вченою Радою Університету в розмірі не менше 
0.5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної 
діяльності, використовуються на: 
– матеріально-технічне забезпечення ОСС: в межах 5–10 відсотків; 
– наукову діяльність (у т.ч. відрядження для участі у наукових заходах, 

наукові дослідження тощо): в межах 30 відсотків; 
– відрядження здобувачів освіти: у межах 10 відсотків; 
– методичну та освітню роботу: в межах 5–10 відсотків; 
– проєктну діяльність (на основі положення про конкурс проєктів або за 

напрямом, який запропонує голова СПУ): 30–40 відсотків; 
– інші видатки (відповідно до вимог законодавства та цього положення): 10–

15 відсотків. 
5.3.2. Проєктна діяльність ОСС відбувається на основі «Положення про 

конкурс проєктів», яке затверджується на загальних зборах (Конференції) 
ОССУ. 

 
VI. Співпраця з адміністрацією Університету 

6.1. Адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатися в 
діяльність органів студентського самоврядування. 

6.2. Адміністрації Університету, факультетів, аспірантури зобов’язані: 
– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського 

самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними 
меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо; 

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення 
щодо життєдіяльності здобувачів освіти, сприяти утворенню стійких 
міжнародних комунікативних зв’язків на рівні навчальних закладів та 
територіальних громад; 

– надавати інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та 
інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування. 

– забезпечити фінансування органів студентського самоврядування відповідно 
до п. 40 (студентське самоврядування) Закону України «Про вищу освіту»; 
або надання всебічної фінансової підтримки СПУ з визначених чинним 
законодавством відсотків стипендіального фонду. 

 
VII. Міжнародна діяльність органів студентського  

самоврядування Університету 
7.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування закладів вищої освіти інших країн, 
міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями задля 
виконання своїх завдань у межах своїх повноважень. 
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