


1. Загальні положення 

1.1. Студентська Рада університету – виконавчий орган студентського 

самоврядування Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 

академіка Степана Дем’янчука, рішення якої мають консультативно-

дорадчий характер, здійснює самостійну громадську діяльність студентів 

щодо реалізації функцій управління університетом, яка визначається 

ректоратом та іншими адміністративними підрозділами і здійснюється 

студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентськими 

колективами; 

1.2. Студентська Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 

Степана Дем’янчука, студентським волевиявленням (Конференція) та 

власним Положенням (затвердженим на Конференції); 

1.3. Діяльність Студентської Ради здійснюється за допомоги і підтримки 

ректорату, профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань 

фінансового забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням, 

документацією та ін.; 

1.4. Перелік питань, що належать до компетенції Студентської Ради, 

узгоджується з керівництвом університету та визначається Статутом 

університету; 

1.5. Студентська Рада – важливий елемент удосконалення навчально-

виховної роботи. Її діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів 

зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності 

та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному 

розвитку особистості студентів, магістрів і аспірантів, набуття ними якостей 

та навичок лідера, організатора, керівника. 

1.6. Основна мета Студентської Ради – сприяння сумлінному виконанню 

студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів; надання 

можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку; 

1.7. Студентська Рада представляє інтереси всіх студентів університету 

незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статті, 

етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак; 

1.8. Студентська Рада не є політичною, релігійною чи комерційною 

організацією. 

2. Функції, завдання, напрями діяльності Студентської Ради  

2.1. Сприяє формуванню в студентів університету патріотичних почуттів, 

поваги до України, рідного міста, а також почуттів національної свідомості, 

гідності. 

2.2. Сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента 

шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-



дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної, соціальної 

тощо.  

2.3. Забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх 

потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо. 

2.4. Бере участь у створенні навчальних програм, науковій діяльності, 

соціальному вихованні молоді, працевлаштуванні та міжнародній діяльності 

(за підтримки Ректорату). 

2.5. Сприяє створенню та діяльності студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, студій, клубів і благодійних фондів за вподобаннями студентів. 

2.6. Сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, 

всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, 

конференціях. 

2.7. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку студентів: 

проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, фестивалі, 

конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів тощо. 

2.8. Бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального 

фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх 

соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, 

культурі,спорті,тощо. 

2.9. Координує діяльність старост академічних груп. 

2.10. Пропагує здоровий спосіб життя. 

2.11. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку. 

2.12. Залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на 

території Університету. 

2.13. Представляє Університет у міжнародних студентських та молодіжних 

організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування вищих 

навчальних закладів, займається організацією міжнародних освітніх, 

наукових, культурних та спортивних студентських обмінів. 

2.14. Здійснює пошук робочих місць для студентів університету на постійну і 

тимчасову роботу, сприяє створенню нових робочих місць для студентів у 

межах університету, працевлаштуванню випускників та подальшій їх 

підтримці на робочих місцях. 



2.15. Бере участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому Законом та статутом вищого навчального закладу. 

2.16. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування. 

2.17. Бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти. 

2.18. Делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів. 

2.19.Приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 

2.20. Розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування. 

2.21. Вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. 

2.22. Вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого 

навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та 

відпочинку студентів. 

2.23. Студентська Рада здійснює свою діяльність за підтримки і допомоги 

Ректорату, Студентської Ради гуртожитку та інших установ і організацій. 

3. Права та обов'язки Студентської Ради: 

Студентська Рада: 

3.1. Допомагає адміністрації університету у виконанні завдань навчально-

виховної роботи; 

3.2. Допомагає адміністрації університету, інститутів у роботі, спрямованій 

на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, 

реалізації їх творчого,потенціалу; 

3.3. Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності 

університету, звітує перед студентами університету про виконану роботу; 

3.4. Аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань життєдіяльності університету і звертається до адміністрації з 

пропозиціями щодо їх вирішення; 



3.5. Вносить пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, бере 

участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та 

представниками адміністрації або викладачами; 

3.6. Вносить пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації 

заходів, передбачених програмою діяльності органів Студентської Ради; 

3.7. Бере участь у вирішенні суперечливих питань пов’язаних з накладанням 

дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього 

розпорядку університету; 

3.8. Бере участь у роботі стипендіальних комісій; 

3.9. Одержує від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з 

питань, що стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні 

заходи; 

3.10. Одержує від адміністрації університету необхідні засоби для реалізації 

своїх функцій та завдань згідно угоди між Студентською Радою та 

адміністрацією Університету: фінансову підтримку, приміщення, 

матеріально-технічне забезпечення, відкритий доступ до нормативних актів 

університету тощо; 

3.11. Бере участь у розробці документів, що регламентують діяльність 

університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям; 

3.12. Бере участь в інформаційному забезпеченні життєдіяльності 

університету; 

3.13. Проводить соціологічні дослідження та вносить пропозиції щодо 

вирішення проблем, виявлених в процесі цих досліджень; 

3.14. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

університету. 

4. Організаційна структура Студентської Ради 

4.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, 

курсів, кафедр та університету в цілому. Головною структурною одиницею 

системи студентського самоврядування є: на рівні університету, факультету, 

групи. 

4.2. В університеті створюються і діють органи студентського 

самоврядування: Студентська Рада університету; Виконавчий комітет 

Студентської Ради університету; Студентські Ради факультетів. 

4.3.1. Конференція студентів університету 



Вищим органом Студентської Ради університету є Конференція студентів 

університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання 

студентського життя, визначені основними напрямами діяльності 

студентського самоврядування. 

Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на Конференціях 

студентів факультету за нормою представництва, яку визначає Студентська 

Рада університету. 

Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів інституту. 

Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів 

університету. 

До складу делегатів Конференції студентів університету входять члени 

Студентської Ради університету. 

Конференцію студентів університету скликає Студентська Рада університету 

за власним рішенням, на вимогу не менше ніж 10% студентів університету 

або на вимогу не менше 1/3 Студентських рад факультетів. 

Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

Про час, місце проведення та порядок денний конференції, що 

затверджуються Студентською Радою університету, оголошується не пізніше 

ніж за 10 робочих днів до Конференції. 

Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою 

більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. 

Конференція студентів університету обирає головуючого, президію, 

секретаріат та лічильну комісію Конференції за пропозицією діючого голови 

Студентської Ради університету або виконуючого його обов’язки. 

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції. 

Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для виконання 

Органами студентського самоврядування та носять рекомендаційний 

характер для адміністрації університету. 

4.3.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів, які: 



1) ухвалюють положення про студентське самоврядування МЕГУ, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт 

про його виконання; 

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 

органів студентського самоврядування. 

5 . Умови діяльності 

5.1  Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

1) кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не 

менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним 

закладом від основної діяльності; 

2) кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених ними кошторисів; 

3) адміністрація університету, факультетів та гуртожитків всебічно сприяє 

роботі органам студентського самоврядування університету на всіх рівнях; 

4) ректор університету, декани факультетів, завідуючі гуртожитками своїми 

розпорядженнями, згідно угоди між Студентською Радою університету, 

факультетів, гуртожитків та адміністрацією Університету, надають у 

безоплатне користування приміщення з телефонним зв'язком, доступом до 

університетської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, 

оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну 

документацію; 

5) адміністрація університету надає органам студентського самоврядування 

приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних 

з їх діяльністю, згідно з угодою між Студентською Радою. 

6) органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

 


