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1. ВИХІДНІ ЗАСАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

а) Загальні положення

1.1. Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського
суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній
спроможності   громадян   шляхом   об'єднання   своїх   зусиль   самостійно   і
відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених
повноважень і ресурсів.

1.2. Студентське самоврядування у НУХТ – це самостійна громадська
діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх
обов'язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку,
проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що
стоять перед колективом університету, участь в управлінні  ним, розкриття
задатків   і   здібностей   у   молодих   людей,   формування   у   них   навиків
організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

1.3. Основою і джерелом  студентського  самоврядування у НУХТ є
студентський    колектив    університету,    який    створює    відповідні    органи
самоврядування.

1.4. Об'єктом самоврядування виступає життєдіяльність студентського
колективу університету у всій різноманітності його проявів.

1.5. Студентське   самоврядування   є   складовою   цілісного   механізму
функціонування НУХТ, управління явищами, подіями і процесами, що мають
місце в університеті.

1.6. Органи   студентського   самоврядування   університету   у   своїй
діяльності керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і
науки   України,   Положенням   про   студентське   самоврядування   у   вищих
навчальних закладах ( наказ Міністерства освіти і науки України №166 від З
квітня   2001 р.), Статутом   НУХТ, а   також   внутрішніми   нормативними
документами університету.

1.7.  Механізм функціонування органів студентського самоврядування –
аналіз,   вивчення   стану   справ   у   студентських   колективах   груп,   курсів,
факультетів, гуртожитків, університету в цілому, їх обговорення на засіданнях
цих органів та реальна, практична діяльність по вирішенню існуючих питань і
проблем, досягненню поставлених цілей.

1.8. Студентське самоврядування   не дублює студентську профспілкову
організацію    університету.    У    своїй    діяльності    органи    самоврядування
співпрацюють зі студентськими профспілковими органами.

1.9. Органи студентського самоврядування університету користуються
допомогою   і   підтримкою   ректорату,   деканатів,   профспілкових   комітетів
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співробітників   і   студентів,   профспілкових   бюро   факультетів,   зокрема   у
вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією,
коштами.

1.10. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського
самоврядування університету, узгоджується з ректоратом НУХТ.

1.11. Діяльність  органів  студентського   самоврядування  базується   на
методах  виховання,   переконання  і   примусу,   морального   і   матеріального
заохочення. Його здійснюють студенти в інтересах студентів.

1.12. Органи студентського самоврядування університету не залежать від
релігійних об'єднань, політичних партій і рухів.

б) Структура студентського самоврядування в університеті,
організація його функціонування

1.13. Студентське самоврядування у НУХТ має таку структуру (рівні):
а)  академічна група;
б)  курс;
в)  факультет;
г)  університет;
д) гуртожиток.
1.14. Вищим  органом   студентського   самоврядування   на   кожному   з

означених рівнів є загальні збори студентів або конференція. Остання виконує
роль цього органу на рівнях університету, факультету і гуртожитку.

1.15. Виконавчим органом студентського самоврядування на всіх його
рівнях   є. Рада.   Вона, обирається   на   загальних   зборах   студентів   або   на
конференції і є їм підзвітною.

1.16. Рада студентського самоврядування кожного рівня має свій термін
повноваження:

а)  академічна група – 1 рік;
б ) курс – 1 рік;
в)  факультет –2 роки;
г)  університет –2 роки;
д) гуртожиток –2 роки.
1.17. З числа своїх членів вибрана Рада студентського самоврядування

відповідного рівня обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.
Голова організовує роботу Ради. Секретар готує засідання і веде протоколи,
здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

1.18.  У структурі Ради або при ній створюються сектори (комісії)  за
напрямами роботи.

1.19. Рада студентського самоврядування кожного рівня складає план
своєї роботи на кожний семестр.
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1.20. Засідання Ради проводиться не рідше одного разу на місяць і
вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до її
складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів. Він
вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

1.21. Кожне засідання Ради оформляється протоколом, який підписується
головою або його заступником і секретарем.

1.22.   Рішення  виконавчого   органу   студентського   самоврядування   і
загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання студентами, яким
воно адресоване.

1.23. У кінці строку повноваження (при необхідності і раніше) Рада студент-
ського самоврядування звітує про свою роботу на загальних зборах студентів або
на конференції.

в) Основні завдання органів студентського самоврядування

1.24. Студентське самоврядування реалізує себе у різних сферах життєдія-
льності студентського колективу. Його основними завданнями у НУХТ висту-
пають:

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння студентам у навчальній, виховній, науково-дослідній роботі;
- захист і забезпечення прав та інтересів студентів;
- забезпечення   (спільно   з   відповідними   службами   і   підрозділами

університету)   інформаційної,   моральної,   правової,   психологічної,
фінансової підтримки і допомоги студентам;

- репрезентація     інтересів     студентів     перед     керівництвом     вузу,
факультетів, кафедр;

- контроль за відвідуванням студентами занять;
- оперативне реагування на порушення студентами норм моралі і права,

трудової і навчальної дисципліни, норм внутрішньовузівського життя,
правил проживання у гуртожитку;

- безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики;
- ініціювання,     участь    у    створенні    та    підтримка    різноманітних

студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- залучення студентів (спільно з деканатами) до трудової, суспільної

діяльності у вільний від навчання час;
- залучення студентів до художньої самодіяльності;
- підготовка  і    участь   у    проведенні    посвят    у    студенти,     днів

першокурсника, днів факультетів, оглядів художньої самодіяльності,
вечорів відпочинку, конкурсів, змагань клубу веселих і кмітливих,
спортивних змагань;

- участь   у   підготовці   і   проведенні   соціологічних   досліджень   у
студентському колективі;
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- взаємодія з наставниками студентських академічних пзуп;
- співробітництво з    органами студентського самоврядування інших

вищих навчальних закладів та з молодіжними організаціями;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- участь у розподілі стипендій;
- участь у поселенні студентів у гуртожитки та їх виселенні;
- сприяння   і  участь  у   створенні   належних   умов   для   проживання,

навчання і відпочинку студентів у гуртожитках;
- участь у забезпеченні пропускного режиму у гуртожитках, організація

чергування студентів у гуртожитках і навчальних корпусах;
- контроль за санітарним станом кімнат у гуртожитках, місць загального

користування;
- організація змагань за зразкові кімнати, блоки, поверхи у гуртожитках,

гуртожитки;
- участь в організації і проведенні ремонту кімнат, місць загального

користування у гуртожитках;
- забезпечення    належного    використання    меблів    і    приміщень    у

гуртожитках   і   навчальних   корпусах,    навчального   обладнання   та
іншого майна університету;

- пропаганда серед  студентів здорового способу життя,  запобігання
вживанню ними алкоголю, наркотиків;

- сприяння працевлаштуванню випускників та студентів на час канікул.
1.25. Органи студентського самоврядування мають право звертатись до

керівників підрозділів і служб, факультетів університету з пропозиціями, пов'я-
заними з вирішенням питань і проблем, що стосуються життєдіяльності студент-
ського колективу, ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях вчених
рад факультетів, ректорату, вченої ради університету.

2. САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ І НА КУРСІ

а) Самоврядування у групі

2.1. Базовою структурною одиницею системи студентського самовряду-
вання є академічна група, яка має свій орган управління – Раду самоврядування
групи.

2.2.  До складу   Ради   входять   староста   групи   (голова   Ради),    його
заступник, профгрупорг, культорг, спорторг. При необхідності – залежно від
чисельності групи – ще 1-3 студенти. Один із членів Ради є її секретарем.

2.3.  Рада обирається  на  загальних зборах  студентів  групи.    Збори є
правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 складу групи. Рішення
приймається більшістю голосів.
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2.4. Рада забезпечує вирішення на рівні групи питань, що витікають з
основних  завдань  органів  студентського  самоврядування  (Див.:  Розділ   1,
підрозділ "в").

2.5. Особлива роль у групі належить її старості – голові Ради.
2.5.1.  Старостою академічної групи  може  бути  один  із  успішних  у

навчанні   студентів,   який   відзначається   високими   моральними   якостями,
користується авторитетом і повагою серед студентів групи і викладачів, має
позитивний вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями.

2.5.2. Староста є представником деканату в академічній групі. Він керує
Радою самоврядування групи і залучає студентів до виконання розпоряджень
деканату,  керівництва університету, органів студентського самоврядування
курсу, факультету, НУХТ.

2.5.3. Староста представляє інтереси студентів групи у деканаті і на
кафедрах, перед Радами самоврядування курсу і факультету. Він співпрацює із
заступниками декана факультету і головою Ради самоврядування курсу.

2.5.4. Староста несе персональну відповідальність за стан трудової і
навчальної дисципліни у групі, моральну атмосферу в ній.  Дотримується
конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами.

   2.5.5. Староста академічної групи на 1-му курсі призначається деканатом на
перший навчальний семестр. Якщо після закінчення цього терміну виникає об'єк-
тивна чи суб'єктивна необхідність замінити старосту, то це рішення приймає
група на своїх зборах. При відсутності такої необхідності група підтверджує по-
вноваження старости.

2.5.6.   Староста  переобирається   на   зборах   групи   при   обов'язковій
присутності представників деканату. Рішення приймається-більшістю голосів і
оформляється    протоколом.    За    поданням    групи    новообраний    староста
призначається наказом по факультету.

2.5.7. Староста обирається на весь період навчання. Його звільнення може
здійснюватись   за   власним   бажанням,   з   ініціативи   адміністрації,   органів
студентського   самоврядування   або   студентів   даної   групи,   якщо   він   не
справляється   з   обов'язками   чи   втратив   моральне   право   бути   лідером
студентського колективу.

2.5.8. Основні обов'язки старости:
- своєчасно   інформувати   студентів   про   розпорядження   ректорату,

деканату,    викладачів,    які   ведуть   заняття,    стосовно   організації
навчального     процесу     та     проведення     різноманітних     заходів,
організаційно забезпечувати їх виконання;

- інформувати     студентів     про     рішення     органів     студентського
самоврядування курсу, факультету, університету;

- готувати і проводити засідання Ради самоврядування та збори групи,
на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні
питання життя студентського колективу;
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- щоденно вести в журналі групи облік відвідування занять студентами;
- стежити за станом дисципліни в групі, за збереженням навчального

обладнання та інвентаря в аудиторіях, навчальних корпусах;
- проводити   індивідуальну   роботу   зі   студентами   групи   стосовно

виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку
університету;

-  забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться на
факультеті та в університеті;

- оперативно    інформувати    деканат    про    зрив    занять,    можливі
непорозуміння у розкладі занять тощо;

- оперативно  інформувати  органи  студентського  самоврядування  та
адміністрацію факультету про порушення прав студентів, можливі
конфлікти  з  викладачами,    інші   проблеми,    що  є  важливими  для
студентів;

- брати участь у зборах старост академічних груп;
- брати участь у роботі комісій,  що створюються на факультеті та в

університеті з розв'язання конфліктних ситуацій, які виникли у групі;
- після закінчення заліків та екзаменів отримати у деканаті підсумкову

інформацію про результати екзаменаційної сесії і  доводити її до
відома студентів;

- призначати на кожний день чергового по групі.
2.5.9. Права старости:
- рекомендувати   кращих    студентів    групи    до    матеріального    та

морального   заохочення   за   відмінне   навчання,    активну   участь   у
науково-дослідній, громадській, спортивній, культурно-масовій роботі
тощо;

- вносить пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних
стягнень за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього
розпорядку;

- представляти   інтереси   групи   під   час   призначення   стипендії   та
поселення в гуртожиток;

- давати   розпорядження    студентам    щодо    організації    навчально-
виховного процесу, громадської роботи та виконання поставлених
перед групою доручень адміністрацією факультету і університету.

- брати участь у засіданні органів студентського самоврядування курсу,
факультету,    університету   при   розгляді   питань,    які   стосуються
життєдіяльності академічної групи в цілому або її окремих студентів.

    2.6. Рада самоврядування академічної групи може ініціювати розгляд
Радою  студентського  самоврядування  курсу  чи   факультету   питань,   що   є
актуальними для групи. Вона забезпечує виконання рішень цих рад на рівні
групи.
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б) Самоврядування на курсі

2.7. Рада студентського самоврядування курсу обирається на загальних
зборах студентів курсу. Збори є правочинними, якщо на них присутні не менше
2/3 загальної чисельності студентів. Рішення приймається більшістю голосів.

2.8.  Рада забезпечує вирішення на рівні курсу питань,  що витікають з
основних  завдань   органів   студентського   самоврядування   (Див.:   Розділ   1.
підрозділ "в").

2.9.  Чисельний  склад  Ради  визначається  в залежності  від кількості
студентів, що навчаються на курсі та специфіки завдань, які стоять перед ним,.

2.10. При Раді в залежності від особливостей факультету та потреб курсу
можуть   створюватись   комісії   за   напрямами   роботи:   навчально-виховна,
спортивна, культурно-масова тощо.

2.11. Головою Ради є староста курсу.
2.12. Староста І курсу призначається деканатом на перший навчальний

семестр.  Якщо   після   закінчення   цього   терміну   виникає   об'єктивна   чи
суб'єктивна необхідність замінити старосту, то це рішення приймається на
загальних зборах студентів курсу. При відсутності такої необхідності збори
підтверджують повноваження старости.

2.13. Умови обирання і звільнення старости курсу аналогічні відповідним
умовам стосовно старости групи (Див.: Розділ 2, пункти 2.5.6 і 2.5.7).

2.14. Староста  курсу  є  членом  Ради  студентського  самоврядування фа-
культету.

          2.15. Рада самоврядування курсу координує роботу рад самоврядування
академічних груп, допомагає їм у їх діяльності. її рішення є обов'язковими до
виконання на рівні академічних груп.

3. РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. Рада студентського самоврядування факультету – студентський орган
управління, який допомагає деканату здійснювати навчально-виховну, науково-
дослідну,  культурно-освітню,  спортивно-масову та  інші   види  діяльності  у
студентському середовищі. Рада забезпечує вирішення на рівні факультету
питань,     що     витікають     з     основних     завдань     органів     студентського
самоврядування (Див.: Розділ 1, підрозділ "в").

3.2. Рада   самоврядування   факультету   обирається    на   конференції
студентів факультету. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні не
менше 2/3 делегатів, обраних на неї. Рішення приймається більшістю голосів.

3.3. До складу Ради входять голова Ради, його заступник (заступники),
секретар, голови рад студентського самоврядування курсів, голова студентської
Ради  гуртожитку,   а  також   інші  члени.   Чисельність   Ради   визначається   в
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залежності від потреб факультету.
3.4. У структурі Ради або при ній створюються сектори (комісії)  за

напрямами роботи: навчальний, культурно-масової роботи, фізичної культури і
спорту, преси тощо.

3.5. Деканат факультету з власної ініціативи або з ініціативи Ради може
делегувати їй повноваження стосовно чітко визначеного деканатом і Радою
кола питань студентського життя.

3.6. Робота Ради здійснюється як у формі обговорення на своїх засіданнях
питань і проблем, що є актуальними для факультету в цілому і студентів
зокрема, так і через реальну практичну діяльність членів ради, залучення
студентів до їх вирішення.

3.7.  Робота  Ради  повинна  мати   конструктивно-творче   спрямування,
органічно поєднувати критичний аналіз реального стану справ у студентському
середовищі з пошуком шляхів вирішення існуючих проблем.

3.8. Голова Ради є членом Вченої ради факультету.
         3.9. Голова Ради студентського самоврядування факультету є членом
Ради студентського самоврядування університету.

4. РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Вищим органом студентського самоврядування у НУХТ є конфе-
ренція студентів університету, на якій ухвалюється (при необхідності доповню-
ється, коректується, змінюється) "Положення про студентське самоврядування
у Національному університеті харчових технологій'" і обирається Рада сту-
дентського самоврядування навчального закладу, визначається її структура і
чисельність. На конференції Рада звітує про свою роботу.

4.2.  "Положення     про     студентське     самоврядування     у     НУХТ"
затверджується ректором.

4.3. Конференція є правомочною, якщо на цій присутні не менше 2/3
делегатів, обраних на неї. Рішення приймається більшістю голосів.

4.4. Крім інших членів до складу Ради входять голови рад студентського
самоврядування факультетів.

4.5. На     першому     засідання     новообраної     Ради     студентського
самоврядування   університету   обирається   її   голова.   Рішення   приймається
більшістю голосів.

4.6. Голова ради студентського самоврядування університету є членом
Вченої ради університету та Ради з виховної роботи університету.

4.7. У структурі Ради або при  ній створюються сектори (комісії)  за
напрямами роботи: навчальний, науково-дослідної роботи, фізичної культури і
спорту, культурно-масової роботи, зв'язку і роботи з ветеранами університету
тощо.
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4.8. Робота Ради планується і здійснюється таким чином, щоб у полі її
зору   та   діяльності   знаходились   всі   питання,   які    є   актуальними   для
студентського    колективу    університету    і    відносяться    до    компетенції
студентського    самоврядування    (див.    Розділ    1,    підрозділ    "в").    Плани
складаються як для кожного сектора (комісії), так і для Ради в цілому.
        4.9. Рада  проводить  свою роботу у  тісному  контакті  з  ректоратом
університету,  деканатами  факультетів,  студентським  профкомом,   органами
студентського    самоврядування    факультетів,     Центром     культурного    та
естетичного виховання.

5. САМОВРЯДУВАННЯ У ГУРТОЖИТКУ

5.1.   Вищим   органом   студентського   самоврядування  у   гуртожитку   є
конференція   його   мешканців,   а   її   робочим   органом   студентська   Рада
гуртожитку.    Рада    обирається    на    конференції,    чисельний    склад    якої
визначається за принципом: від кожної кімнати – по студенту. Конференція є
правомочною, якщо на ній присутні не менше 2/3 делегатів, обраних на неї.
Рішення приймається більшістю голосів.

5.2.  Чисельність Ради і її структура визначається в залежності від потреб
гуртожитку та факультету (факультетів), чиї студенти у ньому проживають.

5.3. Основна мета роботи  Ради – залучення  студентів до створення
належних   умов   для   проживання,   навчання   і   відпочинку   у   гуртожитку,
попередження   порушень   правил   внутрішнього   розпорядку,   контроль   за
санітарним станом та громадським порядком.

5.4. Рада забезпечує вирішення у гуртожитку  питань  і  проблем,  які
породжуються спільним проживанням студентів. її діяльність здійснюється у
руслі    вирішення    завдань,    що    стоять    перед    органами    студентського
самоврядування НУХТ (Див.: Розділ 1, підрозділ "в").

5.5.  У структурі Ради або при ній створюються комісії за напрямами
роботи: санітарна, контролю за дотриманням правих внутрішнього розпорядку,
спортивно-масової роботи, культурно-масової роботи тощо.

5.6. Рада   проводить   роботу   відповідно   до   плану,   погодженого   з
керівництвом гуртожитку і дирекцією студмістечка та затвердженого деканом
факультету. Засідання ради відбувається не рідше 2 разів на місяць.

5.7.  При плануванні та здійсненні своєї діяльності Рада керується крім
"Положення про студентське самоврядування у НУХТ" також Положенням про
студентське містечко НУХТ.
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