


1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок формування і функціонуван
ня студентського самоврядування в Одеському національному медичному 
університеті (далі -  ОНМедУ, університет).

1.2. Студентське самоврядування в ОНМедУ є невід’ємною частиною 
громадського самоврядування університету. Студентське самоврядування -  
це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захи
сту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим на
вчальним закладом. Воно об’єднує всіх студентів університету і є важливою 
складовою навчально-виховного процесу, формування майбутніх фахівців.

1.3. Метою студентського самоврядування університету є захист прав 
та інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні університетом, а 
також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого 
розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів 
вищої освіти.

1.4. Студентське самоврядування в університеті діє відповідно до 
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» (від 
01.07.2014 р.), відповідних наказів МОН України, МОЗ України, Статуту 
університету і даного Положення.

1.5. Студентське самоврядування здійснюється громадянами, які на
вчаються в університеті, безпосередньо та через органи студентського са
моврядування, що обираються шляхом прямого таємного голосування. Усі 
студенти ОНМедУ мають рівне право на участь у студентському самовря
дуванні.

1.6. Студентське самоврядування в університеті здійснюється на рівні 
студентської групи, потоку, курсу, факультету, гуртожитку, університету. 
Структура органів студентського самоврядування, що діють в університеті, 
визначається цим Положенням.

1.7. Органи студентського самоврядування створюються на доброві
льних виборних засадах за ініціативою студентів і діють на основі принци
пів добровільності, демократичності, законності, гласності, гуманності, ко
легіальності.

1.8. Органи студентського самоврядування не залежать від політич
них партій, рухів та релігійних об’єднань.

1.9. Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси сту
дентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.10. Органи студентського самоврядування вирішують питання в ме
жах своєї компетенції. Перелік їх повноважень визначається цим Положен
ням й узгоджується з керівництвом університету.

1.11. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні 
та підзвітні вищому органу самоврядування -  Конференції (загальним збо
рам) студентів відповідних рівнів. Вони узгоджують свою діяльність з ад
міністрацією відповідних рівнів та підрозділів університету.

3



1.12. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх пов
новажень доводяться до відома адміністрації університету відповідного рівня.

1.13. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дуб
люють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацю
ють з нею.

1.14. Адміністрація університету, деканати факультетів, служби гурто
житків, працівники кафедр та структурних підрозділів всебічно сприяють 
роботі органів студентського самоврядування університету всіх рівнів, за
безпечують функціонування та проведення заходів, пов'язаних з їхньою ді
яльністю, надають органам студентського самоврядування приміщення, 
необхідне технічне обладнання тощо.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для само- 
реалізації особистості студентів і формування у них організаторських нави
чок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. 
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удоскона
лення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення вихован
ня духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соці
альної активності.

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування:
-  забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
-  контроль за дотриманням ними навчальної дисципліни, виконання сту

дентами своїх обов'язків, вимог «Положення про організацію освітнього 
процесу в університеті», «Положення про організацію гуманітарної 
освіти та виховної роботи в університеті», «Морально-етичного кодексу 
осіб, які працюють і навчаються в Одеському національному медично
му університеті», «Правил внутрішнього розпорядку університету», 
«Договору найму житлового приміщення в гуртожитку» та інших нор
мативно-правових документів, що діють в університеті і поширюються 
на студентів;

-  сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, органі- 
заційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;

-  формування у студентів почуття патріотизму, громадянської позиції, 
гідності та високої культури поведінки;

-  участь у соціальних проектах, спрямованих на підтримку ветеранів 
праці, війни, дітей-сиріт, дітей-інвалідів тощо;

-  співпраця з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр, комен
дантами гуртожитків та керівниками інших структурних підрозділів 
університету;

-  сприяння соціальному захисту студентів: спільно з відповідними служ
бами сприяння забезпеченню інформаційної, психологічної, фінансової, 
правової, юридичної, лікувально-профілактичної та іншої допомоги 
студентам;
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-  представництво та участь у роботі Вченої ради університету, Вчених 
рад факультетів, громадського самоврядування університету, стипенді
альних комісій та інших колегіальних органів університету та його 
структурних підрозділів;

-  сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів уні
верситету до трудової діяльності у вільний від навчання час;

-  сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 
студентів;

-  створення і сприяння діяльності студентських наукових гуртків, това
риств, об'єднань, клубів за інтересами;

-  організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, диско
тек, конкурсів, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних захо
дів, днів факультетів тощо;

-  пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студента
ми правопорушень, шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алко
голю, наркотиків тощо;

-  залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських 
роботах щодо благоустрою території університету та студентських гур
тожитків;

-  організація та координація роботи органів студентського самовряду
вання в гуртожитках;

-  участь в організації змагань за зразкові кімнати, гуртожитки, кращі ака
демічні групи та ін.;

-  координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадсь
кими та молодіжними організаціями, що діють в університеті;

-  забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної полі
тики та організація співпраці із студентами інших вищих навчальних 
закладів, представниками Всеукраїнських Рад студентського самовря
дування при МОЗ, МОН України, громадськими та молодіжними орга
нізаціями;

-  участь у вирішенні питань міжнародних обмінів студентів при прове
денні освітніх, наукових, культурних та спортивних заходів.

3. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

3.1. Органи студентського самоврядування в ОНМедУ мають право:
-  отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань;
-  звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх 
рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього орга
ну, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

-  брати участь у розгляді питань, з наступним зверненням до адміністра
ції університету, про визначенню стягнень та відрахування студентів, 
які порушили норми чинного законодавства, правила внутрішнього ро
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зпорядку та поведінки студентів у гуртожитках, корпусах і на території 
університету тощо;

-  брати участь у роботі Вченої ради університету, Вчених рад факульте
тів, громадського самоврядування університету, стипендіальних комісій 
та інших колегіальних органів університету та його структурних під
розділів;

-  брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність уні
верситету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

-  розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на бала
нсі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

-  звертатися до адміністрації університету з проханням щодо заснування 
студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати 
участь у їх виданні;

-  співпрацювати із студентським самоврядуванням інших ВНЗ, громад
ськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність 
яких має політичне чи релігійне спрямування);

-  делегувати представників до Всеукраїнських Рад студентського само
врядування при МОЗ і МОН України, інших громадських та молодіж
них організацій.
3.2. Органи студентського самоврядування в ОНМедУ зобов'язані:

-  чітко дотримуватися цього Положення;
-  забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти вико

нанню студентами своїх обов’язків;
-  сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
-  звітувати (не менш як 1 раз на рік) перед студентською громадою про 

свою діяльність;
-  координувати свою діяльність в університеті з профспілкою студентів, 

іншими студентськими об’єднаннями університету;
-  надавати допомогу адміністрації університету та факультетів щодо ви

конання завдань навчально-виховної роботи;
-  здійснювати контроль дотримання студентами факультету навчальної 

дисципліни, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку уні
верситету», «Договору найму житлового приміщення в гуртожитку», 
«Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в Одесь
кому національному медичному університеті», «Договору про підготов
ку фахівця» інших нормативно-правових документів, що діють в уні
верситеті та стосуються студентів;

-  виконувати рішення і доручення адміністрації університету та факуль
тетів, пов'язані з поліпшенням умов навчання, побуту та відпочинку 
студентів, реалізації їх творчого потенціалу, а також звітувати перед 
ними за виконану роботу;

-  узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Поло
ження про студентське самоврядування та інші питання, що потребують 
розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів університету;
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-  на сторінках газет університету, сайті та в студентських виданнях, в 
тому числі електронних, забезпечувати регулярне інформування студе
нтів з усіх питань студентського життя університету.

4. Права й обов'язки адміністрації університету 
щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

4.1. Адміністрація ОНМедУ має право:
-  отримувати інформацію про діяльність органів студентського самовря

дування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про пото
чну діяльність тощо);

-  скликати позачергову Конференцію (загальні збори) студентів у випад
ках недотримання органами студентського самоврядування Статуту 
університету та цього Положення;

-  брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 
що проводять органи студентського самоврядування (конференціях, за
гальних зборах, засіданнях Студентських рад тощо).
4.2. Адміністрація ОНМедУ зобов’язана:

-  створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентсь
кого самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповід
ними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

-  включити до складу Вченої ради університету, Вчених рад факультетів 
своїх представників з числа осіб, які навчаються в університеті, у кіль
кості, рекомендованої Законом України «Про вищу освіту», і які оби
раються вищим органом студентського самоврядування в університеті -  
Конференцією студентів університету;

-  приймати, за погодженням з органом студентського самоврядування, 
рішення про: відрахування студентів та їх поновлення на навчання; пе
реведення осіб, які навчаються за контрактом на навчання за держав
ним замовленням; призначення заступника декана, проректора, які від
повідають за роботу із студентами; поселення і виселення студентів з 
гуртожитку; затвердження правил внутрішнього розпорядку універси
тету в частині, що стосується осіб, які навчаються, та рішень з питань 
проживання студентів у гуртожитках;

-  інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішен
ня, які стосуються життєдіяльності студентів університету;

-  надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансо
ву, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського са
моврядування в університеті.

5. Структура і організація органів студентського самоврядування

5.1. Загальні положення

5.1.1. Студентське самоврядування в університеті функціонує на рівні
академічних груп, потоків, курсів, факультетів, гуртожитків та університету
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в цілому. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування в 
університеті створюється на рівні академічної студентської групи.

Органами студентського самоврядування на рівні університету є Кон
ференція студентів ОНМедУ, Студентська рада університету (виконавчий 
орган студсамоврядування), контрольно-ревізійна комісія. Органами студе
нтського самоврядування на рівні факультету є Конференція студентів фа
культету, Студентська рада факультету (виконавчий орган). Органами сту
дентського самоврядування на рівні гуртожитку є загальні збори мешканців 
гуртожитку, Студентська рада гуртожитку.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. їх 
формування прямим таємним голосуванням та термін повноважень визна
чаються цим Положенням.

5.1.2. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція 
(загальні збори) студентів ОНМедУ (далі -  Конференція), яка:
-  ухвалює Положення про студентське самоврядування в університеті, в 

якому визначається структура, повноваження та порядок обрання вико
навчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та ін
формування студентів про поточну діяльність органів студентського 
самоврядування;

-  обирає і затверджує склад виконавчого і контрольно-ревізійного органів 
студентського самоврядування (далі -  Студентської ради), їх голову та 
визначає термін повноважень;

-  обирає представників із складу студентів до вищого колегіального ор
гану громадського самоврядування, Вчених рад факультету, універси
тету та їхніх структурних підрозділів (Конференції університету);

-  розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені 
основними завданнями органів студентського самоврядування;

-  затверджує процедуру використання майна та коштів органів студент
ського самоврядування, річний кошторис витрат (бюджет) органів сту
дентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення;

-  не менше одного разу на рік заслуховує звіти представницьких, вико
навчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, 
дають їм відповідну оцінку.
5.1.3. Конференція скликається з представників академічних груп, ви

ходячи з квоти 1 делегат від академічної групи. Делегат обирається шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх. Вибори де
легатів є правомочними за наявності не менше 2/3 від загального складу 
групи.

5.1.4. Конференція проводиться не рідше одного разу на навчальний рік. 
Про час, місце та денний порядок її проведення повідомляється не пізніше, 
ніж за два тижні до визначеної дати.

5.1.5. Порядок денний Конференції формується Студентською радою 
університету з урахуванням пропозицій студентських рад факультетів.

5.1.6. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 
від загальної кількості делегатів.
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5.1.7. Конференція обирає та затверджує склад Президії (з числа якої 
обирається головуючий та секретар Конференції), лічильної і мандатної 
комісій.

5.1.8. Рішення Конференції ухвалюються шляхом прямого голосування 
простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції та мають 
обов’язковий характер для виконання всіма студентами і доводяться до ві
дома адміністрації університету.

5.1.9. Протокол Конференції затверджують підписами головуючий та 
секретар Конференції.

5.1.10. Позачергова Конференція скликається на вимогу 10 відсотків 
студентів університету або в інших випадках, що передбачено цим Поло
женням.

5.2. Студентська рада університету

5.2.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самовряду
вання в ОНМедУ між Конференціями студентів є Студентська рада універ
ситету, яка спрямовує свою роботу на реалізацію рішень Конференції.

5.2.2. Студентська рада університету є колегіальним органом. Членами 
Студентської ради можуть бути голови Студентських рад факультетів, го
лови гуртожитку, голови постійних їх комісій, а також студенти-активісти, 
які відмінно і добре навчаються, не менш як протягом двох років прийма
ють активну участь у життєдіяльності відповідного факультету, а також 
запропоновані і обговорені у колективі цього факультету. Голова профспіл
ки студентів університету може бути включений до складу Студради з пра
вом дорадчого голосу.

5.2.3. До складу Студентської ради університету входять: голова, за
ступник голови, секретар, голови студентських рад факультетів, голови ко
місій. Персональний склад Студентської ради університету обирається за 
рекомендацією студрад університету, факультетів на Конференції студентів 
університету прямим таємним голосуванням простою більшістю голосів 
строком на один рік.

5.2.4. Студентська рада університету:
-  здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи;
-  координує роботу та здійснює контроль за діяльністю органів студент

ського самоврядування всіх рівнів в університеті;
-  здійснює контроль дотримання студентами факультету навчальної дис

ципліни, вимог «Положення про організацію освітнього процесу в уні
верситеті», «Положення про організацію гуманітарної освіти та вихов
ної роботи в університеті», «Правил внутрішнього розпорядку універси
тету», «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в 
Одеському національному медичному університеті», «Договору найму 
житлового приміщення в гуртожитку», інших нормативно-правових до
кументів, що діють в університеті та стосуються студентів;

-  аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського 
самоврядування всіх рівнів;
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-  визначає перспективи діяльності органів студентського самоврядування 
в університеті та шляхи вирішення актуальних питань студентського 
життя;

-  організовує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх ре
зультати;

-  здійснює методичне забезпечення діяльності органів студентського самов
рядування;

-  координує свою діяльність в університеті з профспілкою студентів, ін
шими студентськими об’єднаннями університету;

-  організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та спів
робітниками університету;

-  формує і узгоджує з адміністрацією університету перелік питань, вирішен
ня яких належить до компетенції органів студентського самоврядування;

-  виконує рішення і доручення адміністрації університету, пов'язані з по
ліпшенням умов навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх 
творчого потенціалу, а також звітує перед ними за виконану роботу;

-  при необхідності порушує питання щодо студентського самоврядування 
для обговорення на Вченій ради університету та ректораті;

-  організовує проведення чергової Конференції студентів, при необхідно
сті, проведення позачергових Конференцій студентів;

-  подає на розгляд Конференції пропозиції про входження до Всеукраїн
ських та міжнародних громадських об’єднань, спілок та союзів, укладає 
з ними відповідні угоди про співпрацю;

-  подає на розгляд і затвердження Конференцією кандидатури голів пос
тійних комісій Студентської ради університету з відповідних напрямків 
роботи;

-  вирішує інші питання студентського самоврядування, які наведені у 
розділах 2 і 3 даного Положення.
5.2.5. Голова Студентської ради університету:

-  організує роботу і відповідальність за ефективність діяльності органів 
студентського самоврядування університету;

-  відстоює інтереси студентів університету через представництво у Вче
ній раді, ректораті університету, комісії з розподілу студентів тощо;

-  бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні 
та розподілі матеріальної допомоги; засобів, спрямованих на забезпе
чення ефективного функціонування органів студентського самовряду
вання та студентських організацій;

-  організує контроль за виконанням обов’язків голів органів студентсько
го самоврядування усіх рівнів,

-  забезпечує контроль за виконанням рішень Конференції студентів, Сту
дентської ради університету іншими органами студентського самовря
дування;

-  має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та орга
нів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
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-  погоджує з адміністрацією університету питання, вирішення яких на
лежить до компетенції органів студентського самоврядування;

-  представляє органи студентського самоврядування поза межами універ
ситету;

-  проводить чергові і позачергові засідання Студради університету; що
квартально звітує на них про діяльність Студради та щорічно на Конфе
ренції студентів і Вченої ради університету;

-  при необхідності делегує свої повноваження заступнику.
Конкурс на посаду голови студентської ради ОНМедУ оголошується за 

місяць до проведення виборів. Реєстрація кандидатів здійснюється оргкомі
тетом Конференції, який складається з голів студрад факультетів, на підста
ві особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (які 
оформлюються протоколом), характеристики від студради свого факультету 
(за підписом голови студради факультету) та подаються не пізніше 5-ти ро
бочих днів до дати проведення Конференції студентів університету. Канди
дат також зобов'язаний надати в оргкомітет лист формату А4 з фото, відо
мості про себе та коротку характеристику своєї діяльності в університеті, 
презентацію Powerpomt, в якій представляє свою передвиборчу програму 
(перспективний план роботи студради університету на наступний рік в рам
ках роботи діючих комісій студради, свої ідеї та шляхи їх реалізації щодо 
подальшого розвитку студентського самоврядування в ОНМедУ).

Обраним вважається кандидат, що набрав прямим таємним голосуван
ням більшу кількість голосів на Конференції студентів університету. У ви
падку, коли два (чи більше) кандидатів набирають рівну кількість голосів, 
не пізніше, ніж через тиждень, проводиться другий тур виборів.

Голова Студентської ради університету обирається Конференцією тер
міном на один рік. У випадку його активної і доброчинної праці та за ре
комендацією Студентської ради університету він може бути обраний термі
ном на два роки (але не більш двох разів поспіль).

Повноваження голови Студентської ради університету припиняються 
достроково у разі: за його особистою заявою; з ініціативи не менше 1/3 сту
дентів університету (при наявності відповідного обґрунтування причини); 
висловлення недовіри Конференцією студентів університету у зв’язку з ви
знанням його роботи незадовільною; втрати статусу студента університету. 
Якщо голова Студентської ради є студентом випускного курсу його повно
важення закінчуються 01 травня поточного року.

У разі дострокового припинення повноважень голови Студентської ра
ди університету виконання його обов'язків тимчасово, до проведення вибо
рів, покладається на заступника голови. Виконуючий обов’язки голови ради 
зобов’язаний скликати та провести Конференцію студентів університету 
для виборів нового голови студради університету протягом двох місяців.

5.2.6. Заступник голови Студентської ради університету:
-  здійснює повноваження голови Студентської ради університету за його 

відсутності;
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-  здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради 
університету;

-  допомагає голові Студентської ради університету у його повсякденній 
роботі.

Заступник голови студради університету може працювати в однієї з ко
місій ради або бути її головою. Голова студради університету та його засту
пник голови одночасно не можуть бути студентами випускного курсу.

5.2.7. Секретар Студентської ради університету веде протоколи засі
дань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. Голова та 
секретар Студентської ради відповідають за збереження документації, пе
редачу копій адміністрації.

5.2.8. Відповідно до напрямків роботи члени Студентської ради коор
динують і контролюють роботу постійно діючих комісій, які складаються з 
відповідних відділів Студентських рад факультетів:
-  з навчально-виховної роботи: спрямовує свою діяльність на поліпшення 

організації навчального процесу; співпрацює з проректором з навчаль
но-педагогічної роботи, навчальним відділом, деканами;

-  з науково-дослідної роботи: очолює голова студентського наукового 
товариства університету, займається питаннями розвитку студентської 
наукової діяльності; співпрацює з проректором з наукової роботи, нау
ковим відділом, науковим керівником та науковими товариствами сту
дентів і молодих вчених;

-  з соціально-побутової роботи: вирішує питання, пов’язані з соціальним 
захистом студентів (в т.ч. пільгових категорій), проживанням студентів 
у гуртожитках, підтриманням в належному стані територій університе
ту; співпрацює з профкомом студентів, проректором з адміністративно- 
господарчої та фінансової роботи, адміністративно-господарчою части
ною, адміністрацією гуртожитків та іншими організаціями;

-  з санітарно-просвітницької роботи: вирішує питання, пов’язані з робо
тою університетських загонів «Милосердя», «Майбутнє», організацією 
Днів боротьби з хворобами, лекцій, семінарів для школярів, студентів, 
населення щодо популяризації здорового способу життя, проблем про
філактики і лікування соціальних захворювань, самолікування тощо; 
співпрацює з проректором з лікувальної роботи та післядипломної осві
ти, лікувальним відділом, професійно-орієнтованими кафедрами, інши
ми структурними підрозділами та організаціями;

-  з спортивно-оздоровчої роботи: вирішує питання, пов’язані з організа
цією фізичної культури, участю студентів у спортивних змаганнях, спа
ртакіадах, оздоровленням студентів, пропагандою спорту, тощо; спів
працює з проректором з гуманітарної освіти та виховання, завідувачем 
кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного вихо
вання і валеології, спортивним клубом, спортивно-оздоровчим табором 
«Медик», санаторієм-профілакторієм університету, профспілкою студе
нтів, іншими структурними підрозділами та організаціями;

12



-  з культурно-масової роботи : займається питаннями культурно-масової 
роботи, залучення студентів до творчості, впровадження різних заходів 
для розвитку талантів студентів; співпрацює з проректором з гуманіта
рної освіти та виховання, Центром студентської творчості <^йа», ін
шими структурними підрозділами та організаціями;

-  з інформаційної роботи: здійснює профорієнтаційну роботу, організо
вує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, 
координує роботу сайтів факультетів, співпрацює з редакцією газет уні
верситету «Пульс», «Его величество -  пациент», з дозволу адміністрації 
університету організовує випуск студентських друкованих, електронних 
видань, оголошення необхідної інформації для студентів на сайті уні
верситету тощо;

-  з міжнародних і міжвузівських зв ’язків: сприяє адаптації іноземних сту
дентів, розвитку дружніх міжнаціональних відносин, поваги до культури 
і релігії інших народів; сприяє реалізації міжвузівських студентських 
зв’язків, бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських від
носин та обмінів; співпрацює з проректорами з гуманітарної освіти та ви
ховання, міжнародних зв’язків, деканом іноземних студентів. 
Повноваження членів Студентської ради університету достроково при

пиняються більшістю голосів студради університету (при наявності відпо
відного обґрунтування причини) у разі: власного бажання скласти з себе 
повноваження; невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків; 
невиконання плану роботи студради університету; ненадання необхідної 
документації та інформації про роботу комісії протягом 10-ти діб після по
передження; у разі відсутності більш ніж на третині засідань студради уні
верситету за квартал тощо. В цих випадках студрадою університету більші
стю голосів тимчасово призначається виконуючий обов’язків голови комісії 
з числа відповідних за даний напрям роботи на факультетах та за рекомен
дацією студради відповідного факультету. Виконуючий обов’язків голови 
комісії звітує на наступній Конференції студентів університету про прове
дену роботу і за рекомендацією студради університету може бути обраний у 
персональній склад ради.

5.2.9. Засідання Студентської ради університету скликаються не рідше 
одного разу на місяць. Позачергові засідання ради скликається на вимогу 
ректора університету, голови чи не менше половини членів Студентської 
ради.

Засідання є відкритими для всіх студентів університету. З правом дора
дчого голосу в них можуть брати участь представники студентських гро
мадських організацій, що діють в університеті. На засідання можуть бути 
запрошені ректор, проректори, начальник навчального відділу, декани, інші 
представники адміністрації та особи з числа професорсько-викладацького 
складу університету.

Засідання Студентської ради є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше 2/3 всіх членів його складу. Засідання веде голова або, за його 
дорученням, заступник. Рішення ухвалюються шляхом прямого голосуван
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ня звичайною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради. Хід 
засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) 
та секретарем.

5.3. Студентська рада факультету

5.3.1. Постійно діючим органом студентського самоврядування факу
льтету між Конференціями студентів факультету є Студентська рада факу
льтету, яка представляє інтереси всіх студентів факультету та виступає від 
їх імені.

5.3.2. Студентська рада факультету формується терміном на один рік з 
числа старост груп, студентів-активістів відповідного факультету з відмін
ною та доброю успішністю, запропонованих і обговорених у колективі фа
культету. Порядок обрання делегатів на загальні збори студентів факульте
ту, їх проведення, виборів голови та персонального складу Студентської 
ради факультету наведено у підрозділі 5.1. даного Положення. З правом 
дорадчого голосу до складу Студентської ради факультету включається го
лова профспілки студентів відповідного факультету.

5.3.3. Студентська рада факультету:
-  здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи;
-  організовує діяльність та здійснює керівництво студентським самовря

дуванням на факультеті;
-  координує свою діяльність зі Студентською радою університету, студ- 

радами інших факультетів, профспілкою студентів, студентським нау
ковим товариством та іншими студентськими організаціями, що діють в 
університеті;

-  здійснює контроль дотримання студентами факультету навчальної дис
ципліни, вимог «Положення про організацію освітнього процесу в уні
верситеті», «Положення про організацію гуманітарної освіти та вихов
ної роботи в університеті», «Правил внутрішнього розпорядку універ
ситету», «Договору найму житлового приміщення в гуртожитку», ін
ших нормативно-правових документів, що діють в університеті та стосу
ються студентів;

-  погоджує з деканом факультету питання, що стосуються навчального 
процесу, соціально-побутових потреб, спортивно-оздоровчих і культур
но-масових заходів студентів факультету та ін.;

-  виконує рішення і доручення деканату факультету, пов'язані з поліп
шенням умов навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх 
творчого потенціалу, а також звітує перед ним за виконану роботу;

-  вносить пропозиції про форми заохочення та стягнення студентів та 
бере участь у розподілі матеріальної допомоги студентам факультету;

-  формує пропозиції до Студентської ради університету щодо призначен
ня студентам факультету матеріальних (іменні стипендії та ін.) та мора
льних заохочень;
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-  сприяє працевлаштуванню випускників та залученню студентів універ
ситету до трудової діяльності у вільний від навчання час;

-  вносить пропозиції до Студентської ради університету та деканату що
до поліпшення умов навчання, побуту студентів та ін.;

-  приймає участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
-  представники студентської ради факультету у Студентській раді універ

ситету мають право за власною ініціативою або дорученням студентсь
кої ради факультету вносити на обговорення питання студентського 
життя факультету;

-  організовує проведення чергової Конференції студентів факультету, 
при необхідності -  проведення позачергових Конференцій;

-  звітує (не менш як 1 раз на рік) перед студентською громадою факуль
тету та Вченою радою факультету про свою діяльність.
5.3.4. Студентська рада факультету складається з голови ради, керівни

ків відділів, з яких обирається заступник голови ради і секретар. Постійно 
діючими відділами факультету є:
-  з навчально-виховної роботи: спрямовує свою діяльність на поліпшення 

навчального процесу на факультеті;
-  з наукової роботи: займається питаннями розвитку науково-дослідної 

діяльності студентів факультету;
-  з соціально-побутової роботи: вирішує питання, пов’язані з соціальним 

захистом студентів (в т.ч. пільгових категорій), проживанням студентів 
факультету у гуртожитках, підтриманням в належному стані кафедр і 
територій, підпорядкованих факультету;

-  з санітарно-просвітницької роботи: вирішує питання, пов’язані з робо
тою університетських загонів «Милосердя», «Майбутнє», організацією 
санпросвітпраці і пропаганди здорового способу життя серед школярів, 
студентів, населення тощо;

-  з спортивно-оздоровчої роботи: вирішує питання, пов’язані з організа
цією фізичної культури, участю студентів у спортивних змаганнях, спа
ртакіадах, оздоровленням студентів, пропагандою спорту, тощо;

-  з культурно-масової роботи : займається питаннями культурно-масової 
роботи, залучення студентів до творчості, впровадження різних заходів 
для розвитку талантів студентів; співпрацює з Центром студентської 
творчості <^іїа»;

-  з інформаційної роботи : організовує інформаційне забезпечення та со
ціологічні опитування студентів, з дозволу декана співпрацює з редак
цією газет університету «Пульс», «Его величество -  пациент», організо
вує випуск студентських друкованих, електронних видань, оголошення 
необхідної інформації для студентів на сайті факультету тощо. 
Дострокове припинення повноважень членів студради факультету здій

снюється згідно п. 5.2.8 цього Положення.
5.3.5. Голова студентської ради факультету відстоює інтереси студентів 

факультету через представництво у Вченій раді факультету і відповідає за 
роботу студентської ради факультету та старост академічних груп.
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Голова Студентської ради факультету може бути достроково переобра
ний (при наявності відповідного обґрунтування причини) з ініціативи не 
менше 1/3 студентів факультету, 1/3 членів Студентської ради факультету, 
на письмову вимогу Студентської ради університету, декана факультету.

Голова Студентської ради факультету може скласти з себе повноважен
ня (з обґрунтуванням причини), але бути виконуючим обов’язків до обран
ня нового Г олови студентської ради факультету.

В разі вибуття голови Студентської ради факультету зі складу студентів 
виконання його обов'язків тимчасово (до обрання нового голови Студентсь
кої ради факультету) покладається на заступника голови Студентської ради 
факультету.

5.3.6. Заступник голови Студентської ради факультету:
-  здійснює повноваження голови Студентської ради факультету за його від

сутності;
-  здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради 

факультету;
-  допомагає голові Студентської ради факультету у його повсякденній ро

боті.
Заступник голови студради факультету може працювати в одному з від

ділів ради або бути його головою.
5.3.7. Секретар Студентської ради факультету веде протоколи засідань, 

веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. Голова та секре
тар Студентської ради відповідають за збереження документації.

5.3.8. Поточна діяльність здійснюється через засідання студентської ра
ди факультету, які проводяться не рідше одного разу на місяць і є відкритим 
для всіх студентів факультету. Позачергові засідання скликає голова Студе
нтської ради факультету за власним рішенням, на вимогу 1/3 членів Студе
нтської ради факультету, а також на вимогу декана.

На засідання Студентської ради факультету запрошуються декан та йо
го заступники; можуть бути запрошені інші працівники адміністрації та 
професорсько-викладацького складу університету.

Засідання Студентської ради факультету є правомочним за наявності не 
менше 2/3 його членів. Рішення Студентської ради факультету ухвалюють
ся шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх чле
нів Студентської ради факультету, є обов’язковим для виконання усіма сту
дентами факультету і узгоджуються з деканом факультету.

5.4. Студентська рада гуртожитку

5.4.1. Студентська рада гуртожитку є органом самоврядування студен
тів, які мешкають в гуртожитку, що виконує функції забезпечення захисту 
прав та контролю за виконанням обов’язків мешканців гуртожитку, визна
чених «Договором найму житлового приміщення в гуртожитку», Правила
ми внутрішнього розпорядку університету та гуртожитків, «Положенням 
про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи в університеті»,

16



іншими нормативними документами, залучає студентів до заходів, спрямо
ваних на виховну, культурно-масову, спортивну роботу, охорону громадсь
кого порядку, поліпшення соціально-побутових умов проживання.

5.4.2. Студентська рада гуртожитку обирається на загальних зборах 
мешканців гуртожитку (або повноважних представників кімнат) терміном 
на один рік. Кількісний склад Студентської ради визначається зборами ме
шканців гуртожитку. Вибори організовує і контролює Студентська рада 
факультету, якому підпорядкований гуртожиток, разом з Студентською ра
дою університету.

5.4.3. Очолює Студентську раду гуртожитку голова Студентської ради 
гуртожитку, який обирається мешканцями гуртожитку відкритим голосу
ванням простою більшістю голосів за умови участі у голосуванні 2/3 меш
канців.

Голова Студентської ради гуртожитку несе повну відповідальність за 
роботу Студентської ради гуртожитку.

Голова Студентської ради гуртожитку може бути переобраний з ініціа
тиви не менше 1/3 мешканців гуртожитку, у разі систематичного невико
нання своїх обов’язків, рішенням Студентської ради факультету, Студент
ської ради університету за письмовим поданням, декану факультету, якому 
підпорядкований гуртожиток (при наявності відповідного обґрунтування 
причини).

5.4.5. Студентська рада гуртожитку:
-  спільно з адміністрацією університету приймає участь у поселенні і ви

селенні з гуртожитку;
-  спільно з адміністрацією гуртожитку забезпечує реалізацію пропускно

го режиму, охорони громадського порядку, збереження матеріальних 
цінностей;

-  організовує та слідкує за виконанням мешканцями гуртожитку умов 
«Договору найму житлового приміщення в гуртожитку», вимог поло
ження «Правила внутрішнього розпорядку університету», інших норма
тивно-правових документів, що діють в університеті та стосуються сту
дентів;

-  організовує проведення санітарних днів у гуртожитку, контроль за сані
тарним станом приміщень гуртожитку та збереженням майна;

-  організовує та здійснює контроль за роботою клубів, кімнат для самос
тійних занять та інших приміщень загального користування;

-  сприяє організації культурно-масової та спортивної роботи у гуртожитку;
-  виконує рішення і доручення адміністрації університету і гуртожитку, 

пов'язані з поліпшенням умов побуту та відпочинку студентів, а також 
звітує перед ними за виконану роботу;

-  сприяє роботі студентських ремонтних загонів;
-  відповідає за організацію роботи та санітарний стан спортивних майда

нчиків гуртожитку;
-  у межах своїх повноважень приймає рішення на засіданнях Студентсь

кої ради гуртожитку, які є обов’язковими для виконання усіма мешкан
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цями гуртожитку та мають дорадчий характер для адміністрації гурто
житку, адміністративно-господарчої частини та деканатів.

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з ор
ганами 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 університету.

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має 
сприяти формуванню позитивного іміджу ОНМедУ та держави.

7. Основи фінансово-господарської діяльності 
студентського самоврядування

7.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, ви
значені Вченою радою університету в розмірі не менше 0,5 відсотка влас
них надходжень, отриманих університетом від основної діяльності.

7.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвер
дженого Конференцією студентів університету кошторису. Не менш як 30 
відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, 
які навчаються у університеті.

7.3. Фінансування діяльності студентського самоврядування проводить
ся відповідно затвердженому Конференцією студентів університету кошторису 
на підставі подання голови Студентської ради університету у межах чинно
го законодавства та відповідних нормативно-правових актів університету.

7.4. Виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самовряду
вання публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів 
на Конференції студентів університету не рідше одного разу на рік.

8. Контрольно-ревізійна комісія студентської ради університету

8.1. Задля здійснення контролю за виконанням Положення про студент
ське самоврядування в університеті, рішень Конференцій студентів, фінан
сово-господарської діяльності Студентською радою університету, форму
ється контрольно-ревізійна комісія.

8.2. Голову і склад контрольно-ревізійної комісії студради університету 
обирає Конференція студентів університету прямим таємним голосуванням 
більшою кількістю голосів. Кількість членів комісії повинна складати не 
менше трьох чоловік. Головою і членами комісії може бути особи, які заді- 
яні у роботі студраді не менше двох років і які не обіймають керівні посади
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у студентській раді університету, факультетів, гуртожитків. Контрольно- 
ревізійну комісію обирають терміном на один рік.

3.3. Засідання контрольно-ревізійної комісії скликаються не рідше од
ного разу в квартал і є правомочними, якщо на них присутні більше поло
вини її членів. Рішення приймаються більшістю голосів її членів, присутніх 
на засіданні.

3.4. Всі посадові особи Студентської ради університету зобов'язані, за 
запитом контрольно-ревізійної комісії, надавати необхідну інформацію та 
документи.

3.4. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених 
нею перевірок на засіданнях студради університету, Конференції студентів 
університету.

3.5. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати позачергового 
скликання Конференції студентів університету у разі виявлення суттєвих 
зловживань, вчинених членами Студентської ради університету.

9. Заключне положення

9.1. Дане Положення вступає в дію з моменту прийняття Конференцією 
студентів та узгодження Вченою радою, ректором університету.

9.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться Студентською 
радою, вступають в силу після прийняття черговою Конференцією студен
тів та узгоджуються Вченою радою, ректором університету.

ЗМІСТ
стор.

1. Загальні положення............................................................................. 3
2. Мета і завдання органів студентського самоврядування...................  4
3. Права та обов'язки органів студентського самоврядування..............  5
4. Права й обов'язки адміністрації університету щодо взаємодії з ор

ганами студентського самоврядування.............................................  7
5. Структура і організація органів студентського самоврядування.....  7

5.1. Загальні положення..................................................................  7
5.2. Студентська рада університету................................................ 9
5.3. Студентська рада факультету...................................................  14
5.4. Студентська рада гуртожитку.................................................. 16

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування...... 18
7. Осно ви фінансово-господарської діяльності студентського самов

рядування ..........................................................................................  18
8. Контрольно-ревізійна комісія студентської ради університету 18
9. Заключне положення.......................................................................... 19

19


