
 



І. Загальні положення 
 

1.1. Відповідно до статті 28 Закону України ,,Про освіту” у закладах 

освіти та їх структурних підрозділах діє органи самоврядування здобувачів 

освіти, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування в закладі 

освіти. Студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів 

освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 

здобувачів освіти, а також брати участь в управлінні закладом освіти. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх здобувачів освіти 

відповідного закладу освіти. Усі здобувачі, які навчаються у закладі освіти, 

мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 

виборні та інші органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 

здобувачів освіти та їх участь в управлінні закладу освіти. Студентське 

самоврядування здійснюється здобувачами безпосередньо і через органи 

студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 

голосування здобувачів освіти. 

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Законом України ,,Про освіту”, статутом закладу освіти та положенням про 

студентське самоврядування закладу освіти. 

1.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості;  

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності права здобувачів освіти на участь у студентському 

самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій 

(крім вищих духовних освітніх закладів). 

1.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівнях студентської 

групи, інституту (факультету), відділення, гуртожитку, закладу освіти. 

Залежно від контингенту здобувачів освіти, типу та специфіки закладу вищої 

освіти студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, 

спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів закладу 

освіти. 

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 

(парламент, старостат, студентські ради, студентські едвайзери тощо). 

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 

самоврядування обираються строком на один рік. Здобувачі освіти, обрані до 

складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх 

посад за результатами загального таємного голосування здобувачів освіти. 



Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 

відсотків здобувачів закладу освіти.  

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки. 

З припиненням особою навчання у закладі освіти припиняється її участь 

в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому 

положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої 

освіти. 

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 

громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України ,,Про вищу освіту”. 

1.5. Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні закладу освіти у порядку, встановленому 

Законом України ,,Про освіту” та статутом закладу освіти; 

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти; 

- захищають права та інтереси здобувачів освіти, які навчаються у закладі 

освіти; 

- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів освіти у гуртожитках та організації харчування 

здобувачів освіти; 

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та 

банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

- погоджують порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності; 



- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу освіти, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів освіти; 

1.6. За погодженням з органом студентського самоврядування закладу 

вищої освіти приймаються рішення про: 

1) відрахування здобувачів освіти з закладу освіти та їх поновлення на 

навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються у закладі освіти за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються у закладі освіти за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) поселення осіб, які навчаються у закладі освіти, у гуртожиток і 

виселення їх із гуртожитку; 

5) затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу освіти в 

частині, що стосується осіб, які навчаються; 

6) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, 

які навчаються у закладі вищої освіти; 

7) затвердження розкладу навчальних занять. 

1.7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) здобувачів освіти, які: 

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування закладу 

освіти, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 

таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

2) ухвалюють положення про діяльність студентських едвайзерів; 

3) призначають та координують діяльність студентських едвайзерів; 

4) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно- 

ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну 

оцінку; 

5) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

6) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів 

студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, 

заслуховують звіт про його виконання; 

7) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа здобувачів освіти для 

здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування. 



1.8. Адміністрація закладу освіти має право всебічно сприяти 

забезпеченню належних умов для діяльності органів студентського 

самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 

телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо). 

1.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є: членські 

внески здобувачів освіти, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування закладу освіти. Розмір місячного членського 

внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового 

мінімуму, встановленого законом. Кошти органів студентського 

самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення 

повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи 

студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів 

та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

 

ІІ. Склад студентського самоврядування 

Голова студентського парламенту скеровує сектори студентського 

самоврядування, студентських едвайзерів, які функціонують за галузевим 

принципом, очолювані лідерами за власною ініціативою або за пропозицією 

координатора. 

2.1. Повноваження студентського самоврядування 

- створення цілісної системи неформальної освіти молоді; 

- забезпечення соціально-педагогічних умов для формування 

громадянської позиції; 

- здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-

патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної 

життєвої позиції молоді; 

- налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за 

участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського 

суспільства, молодіжних працівників, волонтерів; 

- вивчення передового досвіду функціонування органів студентського 

самоврядування у демократичних країнах та освітніх програм ЄС; 

- залучення активних громадських діячів, волонтерів. 

 
2.2. Мета і завдання 



Місія студентського самоврядування: сприяння найбільш повній 

самореалізації молодих людей у суспільстві, що передбачає як формування 

активної громадянської позиції, так і реалізацію прагнення жити в сім’ї 

європейських народів. 

Головна мета діяльності - створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості; посилення моральної складової в 

загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до 

виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис 

громадянина Української держави, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин. 

Завданий студентського самоврядування:   

- якісна зміна погляду на питання самосвідомості, управління, лідерства 

та взаємодії;  

- формування у студентської молоді навичок громадської участі через 

моделювання політичних та інших процесів; 

- вироблення змістовних пропозицій щодо актуальних проблем 

сьогодення в державі та світі; 

- виховання у студентської молоді України почуття гордості за 

Українську державу;  

- формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та 

національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, 

народу, визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, 

спільності культурної спадщини та майбутнього; 

- виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки;  

- формування у молоді відданості та вірності українському народові, 

готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканості; формування здорового способу життя, 

прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним 

впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві; 

- набуття членами самоврядування нових знань, знайомств, 

навичок, умінь; 

- опанування нових технологій у сфері саморозвитку та ефективної 

діяльності; 

- зменшення небажаного і хибного (проявів поведінки, стилю 

неефективного спілкування, особливостей реагування тощо); 

- формування команди ефективної кадрової взаємодії. 

 



2.3. Стратегічні напрямки діяльності студентського самоврядування 

Лисичанського педагогічного фахового коледжу: 

- Участь у виїзних засіданнях, конференціях різних рівнів з питань 

розвитку студентського самоврядування на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка 

та інших освітніх установ. 

- Залучення здобувачів освіти та участь їх у діяльності Всеукраїнської 

молодіжної громадської організації „Студентська республіка”; участь у 

роботі найбільш резонансних молодіжних проектів: „Новий старт”, 

„Антикорупційний молодіжний театр” тощо. 

- Створення та розвиток бренду кожного органу студентського 

самоврядування серед академічної спільноти. 

- Організація роботи щодо входження до складу та участь студентського 

парламенту фахового коледжу в конференціях Всеукраїнської студентської 

ради при МОН України. 

- Залучення студентського парламенту до профорієнтаційної роботи та 

роботи по працевлаштуванню випускників. 

- Запровадження практики постійного навчання активістів через 

проведення освітніх проєктів в сфері студентського самоврядування. 

- Проведення тренінгів та інших заходів в сфері неформальної освіти за 

темами: „Лідерство”, „Переговори з адміністрацією”, „Освітній менеджмент” 

тощо для активістів студентського самоврядування. 

- Стажування активістів студентського самоврядування в органах влади, 

в молодіжних організаціях та в дієвих органах студентського самоврядування 

ВНЗ області, регіону, країни. 

- Вивчення практики студентського самоврядування в європейських 

країнах. 

- Моніторинг якості роботи органів студентського самоврядування. 

 

ІІІ. Нормативна база 

1. Закон України ,,Про освіту” (від 05.09.2017 р.). 

2. Конституція України (частина перша статті 43). 

3. Положення про організацію діяльності студентських едвайзерів ВСП 

,,Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка”. 

 


