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ПОЛОЖЕННЯ 

 про студентське самоврядування  

фізико-математичного факультету  

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка 

 

1. Загальні положення  
1.1. Студентське самоврядування фізико-математичного факультету Сумського 

державного педагогічного університету і. А.С.Макаренка (далі – студентське самоврядування) – 

це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління факультетом, 

які визначаються ректором, деканом факультету, директором студмістечка і здійснюється 

студентами та магістрантами факультету. 

1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-

виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної 

активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а 

також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та 

навичок лідера, організатора, керівника. 

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів факультету, незалежно 

від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак. 

1.4 Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню 

студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також 

надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку. 

1.5. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, 

демократичності, законності та гласності. 

1.6. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних 

партій та рухів. 

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним 

законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням про 

фізико-математичний факультет та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію 

студентів, користуються допомогою і підтримкою деканату та профспілкового комітету 

студентів університету. 

1.8. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. 

 

2 . Основні функції, завдання та напрями діяльності студентського самоврядування  
2.1. Студентське самоврядування : 

 сприяє формуванню у студентів фізико-математичного факультету патріотичних 

почуттів, поваги до України, рідного міста та свого навчального закладу, а також почуттів 

національної свідомості, гідності; 

 забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері 
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навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо; 

 допомагає адміністрації факультету в організації навчально-виховної роботи і сприяє 

її проведенню; 

 допомагає адміністрації студмістечка в організації побуту студентів у гуртожитках 

студмістечка і здійснює заходи, спрямовані на його поліпшення;  

 координує діяльність старост академічних груп; 

 здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку; 

 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; 

 сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його 

залучення до різноманітних видів творчої діяльності - науково-дослідницької, технічної, 

культурної, громадської, спортивної тощо; 

 бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори 

відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні факультету 

тощо; 

 бере участь у розподілі путівок до баз відпочинку; 

 пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, а 

також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо; 

 залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету; 

 створює за узгодженням з адміністрацією факультету, студмістечка у встановленому 

чинним законодавством порядку різні студентські гуртки, об’єднання, клуби за інтересами, 

конструкторські бюро, студентські підприємства тощо; 

 може виступати засновником благодійних фондів; 

 організовує співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних 

закладів, представляє факультет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та 

молодіжних організаціях; 

 представляє факультет у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, 

взаємодіє з органами студентського самоврядування університету, займається організацією 

міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів; 

 проводить роботу в студентських гуртожитках, бере участь у поселенні та виселенні 

студентів, а також сприяє поліпшенню їх соціально-побутових умов проживання в 

гуртожитках.  

 

3. Права та обов'язки студентів та органів студентського самоврядування  
3.1. Права та обов’язки студентів 

3.1.1.Студенти мають право на: 

 вибір форми навчання: 

 безпечні й нешкідливі умови кавчання, праці та побуту; 

 трудову діяльність у позанавчальний час; 

 додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, 

скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують 

роботу з навчанням; 

 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, 

побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу; 

 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, 

симпозіумах, виставках, конкурсах, з публікацією робіт; 

 участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

 надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; 
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 участь у об'єднанні громадян; 

 обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-

професійною програмою підготовки робочим навчальним планом; 

 участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

 моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у 

науково-дослідній роботі; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

 безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, 

інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, методичних та інших підрозділів 

вищого навчального закладу; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів; 

 продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-

кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з університетом; 

 одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі 

за кордон; 

 особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в 

обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної 

роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо; 

 забезпечення стипендіями, гуртожитками в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

 користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики 

захворювань та зміцнення здоров'я; 

 обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування 

університету; 

 за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах університету за умови 

виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального плану 

навчання; 

 отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством; 

 створювати фонди для студентських потреб; 

 на академічну відпустку, перерву в навчанні, поновлення, переведення до іншого 

навчального закладу в порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міносвіти; 

 на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які 

направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства. 

 

 3.1.2. Студенти зобов'язані: 

 додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету; 

 виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. 

 

 3.1.3. Студентам забороняється : 

 використовувати нецензурну мову, ображати, загрожувати фізичним насильством 

або прибігати до інших дій, які можуть загрожувати життю й здоров'ю інших членів колективу.  

 псувати, навмисно або мимоволі, матеріальні цінності, що належать університету.  

 виступати ініціатором яких-небудь безладів на території університету.  

 порушувати правила внутрішнього розпорядку, прийняті в університеті.  

 вступати в сперечання із представниками адміністрації й викладачами, коли вони 

роблять дисциплінарні зауваження, на які вповноважені своїм службовим становищем.  

 навмисно приховувати правдиву інформацію від адміністрації університету, у 

незалежності від того, представляється вона в письмовій або усній формі.  

 порушувати прийняті етичні норми поводження в стінах університету.  

 пропонувати платні послуги або товари в стінах університету без спеціального 

письмового дозволу адміністрації.  
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3.2. Органи студентського самоврядування : 

 допомагають адміністрації факультету у виконанні завдань навчально-виховної 

роботи; 

 допомагають адміністрації факультету в роботі, спрямованій на поліпшення умов та 

якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу; 

 регулярно інформують студентів з усіх питань життя факультету, що їх стосуються; 

 звітують перед студентами факультету про виконану роботу;  

 беруть участь у формуванні студентських фракцій у Вченій Раді факультету; 

 аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації 

навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності 

факультету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення; 

 вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у 

вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та 

представниками адміністрації або викладачами; 

 вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, 

передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування; 

 беруть участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням дисциплінарних 

стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку університету; 

 беруть участь у роботі стипендіальних комісій; 

 одержують від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що 

стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи; 

 беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх 

питань, пов'язаних із студентським життям; 

 беруть участь в інформатизації факультету; 

 проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету та 

факультету. 

 

4. Організаційна структура студентського самоврядування   

4.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні факультету. 

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна 

група; на рівні гуртожитку – кімната. 

4.2. На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування: 

Студентська рада факультету; Виконавчий комітет Студентської ради факультету;  

4.3.1. Конференція студентів факультету 

Вищим органом студентського самоврядування факультету є Конференція студентів 

факультету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, 

визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування. 

Делегатів на Конференцію студентів факультету обирають на зборах студентів груп за 

нормою представництва, яку визначає Студентська рада факультету.Кількість делегатів має 

бути пропорційна кількості студентів груп факультету. Загальна кількість делегатів має бути не 

менше 10% від кількості студентів факультету( 45осіб). 

До складу делегатів Конференції студентів факультету за посадами входять члени 

Студентської ради факультету, голови профспілкових комітетів студентів факультету (за 

згодою), голова Наукового товариства студентів (за згодою). 

Конференцію студентів факультету скликає Студентська рада факультету за власним 

рішенням або на вимогу не менше ніж 10% студентів факультету, або за ініціативою декана 

факультету. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 

10 робочих днів до Конференції. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 

2/3 від загальної кількості делегатів. Рішення Конференції приймають шляхом прямого 

голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. 

Конференція студентів факультету обирає голову, президію, секретаріат та лічильну 
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комісію Конференції. 

Протокол Конференції підписують голова та секретар Конференції. 

Рішення Конференції студентів факультету є обов’язковими для виконання органами 

студентського самоврядування та носять рекомендаційний характер для адміністрації 

факультету. 

Конференція студентів факультету: 

 обирає голову Студентської ради факультету; 

 заслуховує звіт голови Студентської ради факультету; 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування фізико-математичного 

факультету, вносить зміни та доповнення до нього; 

 визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування 

факультету. 

4.3.2. Студентська рада факультету  

Вищим представницьким органом студентського самоврядування університету є 

Студентська рада університету. 

До складу Студентської ради факультету входять голова Студентської ради факультету, 

секретар Студентської ради факультету, заступники голови Студентської ради факультету, , 

повноважні представники профспілкових комітетів студентів факультету (за згодою), голова 

Наукового товариства факульту(за згодою). 

Студентська рада факультету обирає секретаря Студентської ради факультету, першого 

заступника голови та заступників голови Студентської ради факультету.  

Засідання Студентської ради факультету відбуваються не рідше одного разу на місяць. 

Позачергові засідання скликає голова Студентської ради факультету за власним рішенням або 

на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Студентської ради факультету, або на вимогу контрольно-

ревізійної комісії. 

Засідання Студентської ради факультету є правомірним за наявності не менше 2/3 членів 

Студентської ради факультету. 

Рішення Студентської ради університету приймають шляхом прямого голосування 

простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради факультету. 

Рішення Студентської ради факультету підписує голова Студентської ради факультету та 

секретар Студентської ради факультету. 

Рішення Студентської ради факультету є обов’язковими для виконання головою 

Студентської ради факультету, членами Студентської ради факультету та членами Виконавчого 

комітету Студентської ради факультету. 

Студентська рада факультету: 

 організовує діяльність студентського самоврядування факультету; 

 здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування на 

факультеті; 

 визначає позицію студентського самоврядування на факультеті з актуальних питань 

студентського життя; 

 представляє студентське самоврядування факультету в органах управління 

університетом, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях; 

 приймає рішення в межах своїх повноважень; 

 скликає Конференцію студентів факультету; 

 обирає секретаря Студентської ради факультету, першого заступника голови 

Студентської ради факультету, заступників голови Студентської ради факультету; 

 формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету; 

 обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету за 

поданням голови Студентської ради факультету; 

 щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого комітету Студентської 

ради факультету; 

 бере участь у формуванні студентської фракції у Вченій Раді факультету згідно з 
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квотами, передбаченими Статутом Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С.Макаренка; 

 вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди; 

 заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування 

факультету; 

 звітує про свою роботу на Конференції студентів університету. 

4.3.2.1. Голова Студентської ради факультету  

Голова Студентської ради факультету обирається на Конференції студентів факультету з 

числа студентів факультету таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів 

на посаду голови Студентської ради факультету здійснюється Студентською радою факультету 

на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (оформлюється 

протоколом), які подаються не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Конференції 

студентів факультету. 

Розпорядження голови Студентської ради факультету є обов’язковими для членів 

Студентської ради університету та членів Виконавчого комітету Студентської ради факультету 

Голова Студентської ради факультету: 

 дотримується чинного законодавства; 

 виконує рішення Конференції студентів факультету; 

 виконує рішення Студентської ради факультету; 

 щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради факультету; 

 здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету; 

 здійснює організаційне керівництво Виконавчим комітетом Студентської ради 

факультету; 

 розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради факультету; 

 головує на засіданнях Студентської ради факультету; 

 здійснює представницькі функції; 

 підписує від імені Студентської ради факультету усі види угод та інші документи; 

 може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, іншим членам 

Студентської ради факультету та членам Виконавчого комітету факультету. 

4.3.2.2. Секретар Студентської ради факультету  

Секретаря Студентської ради університету обирає Студентська рада факультету з числа 

студентів і факультету терміном на один рік. 

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради 

факультету. 

Секретар Студентської ради факультету: 

 веде протокол засідань Студентської ради факультету; 

 разом із головою Студентської ради факультету підписує від імені Студентської ради 

факультету усі види угод та інші документи; 

 організовує роботу секретаріату. 

4.3.2.3. Перший заступник голови Студентської ради факультету  

Першого заступника голови Студентської ради університету обирає Студентська рада 

факультету з числа студентів факультету за поданням голови Студентської ради факультету 

терміном на один рік. 

Перший заступник голови Студентської ради факультету: 

 здійснює повноваження голови Студентської ради факультету за відсутності голови 

Студентської ради факультету; 

 здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради факультету; 

 допомагає голові Студентської ради факультету в його повсякденній роботі. 

4.3.2.4. Заступник голови Студентської ради факультету  

Заступника голови Студентської ради університету обирає Студентська рада факультету 

з числа студентів факультету за поданням голови Студентської ради університету терміном на 
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один рік. 

Заступник голови Студентської ради факультету: 

 здійснює повноваження голови Студентської ради факультету відповідно до 

розподілу обов’язків; 

 здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою напрямів 

діяльності Студентської ради факультету; 

 здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради факультету; 

 допомагає голові Студентської ради факультету в його поточній роботі. 

4.3.3. Виконавчий комітет Студентської ради факультету  

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування університету є Виконавчий 

комітет Студентської ради факультету. 

Виконавчий комітет Студентської ради факультету складається з відділів, перелік яких 

затверджує Студентська рада факультету. 

Керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету обирає 

Студентська рада факультету за поданням голови Студентської ради факультету. 

Особовий склад відділу Виконавчого комітету Студентської ради факультету формує 

керівник відповідного відділу. 

Керівники відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету щомісяця 

звітують перед Студентською радою факультету. 

Відділи Виконавчого комітету Студентської ради факультету виконують завдання 

відповідно до напряму їх діяльності. 

Виконавчий комітет Студентської ради факультету: 

 представляє студентське самоврядування університету в органах управління 

факультету; 

 приймає рішення в межах своїх повноважень; 

 щомісячно звітує Студентській раді факультету; 

 вивчає й узагальнює діяльність органів студентського самоврядування на факультеті 

та в інших навчальних закладах України та світу; 

 перевіряє і поширює позитивний досвід роботи органів студентського 

самоврядування; 

 організовує роботу з методичного забезпечення органів студентського 

самоврядування;  

 систематично організовує зустрічі з членами адміністрації та співробітниками 

факультету. 

4.3.4. Контрольно-ревізійна комісія Студентської ради факультету  

Контроль за діяльністю Студентської ради факультету та її органів здійснює контрольно-

ревізійна комісія Студентської ради факультету. 

Членами контрольно-ревізійної комісії Студентської ради факультету можуть бути члени 

Студентської ради факультету, які не обіймають керівних посад у Студентській раді 

факультету. 

Склад контрольно-ревізійної комісії Студентської ради факультету затверджує 

Конференція студентів факультету. 

Контрольно-ревізійна комісія Студентської ради факультету зі свого складу обирає 

голову. 

Контрольно-ревізійну комісію Студентської ради факультету обирають терміном на 

один рік. 

Перевірку діяльності Студентської ради факультету здійснюють члени контрольно-

ревізійної комісії Студентської ради факультету: за власною ініціативою, за дорученням 

Конференції студентів факультету, на вимогу 10% студентів факультету чи на вимогу 

адміністрації факультету. 

Контрольно-ревізійній комісії Студентської ради факультету мають бути надані всі 

матеріали та особисті письмові пояснення членів Студентської ради факультету. 
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Контрольно-ревізійна комісія Студентської ради факультету доповідає про результати 

проведених нею перевірок Конференції студентів факультету. 

Контрольно-ревізійна комісія Студентської ради факультету зобов’язана вимагати 

позачергового скликання Конференції студентів факультету у разі виявлення суттєвих 

зловживань, вчинених членами Студентської ради факультету чи керівниками органів 

Студентської ради факультету.  

 

4. Умови діяльності  
4.1. Студентська рада факультету як організація, створена на засадах самоврядування, 

має статус неприбуткової. Студентська рада факультету має реєстраційний субрахунок 

університету, штампи та інші реквізити. 

4.2. Фінансування діяльності Студентської ради факультету може здійснюватися за 

рахунок: 

 коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності органів 

студентського самоврядування в межах Статуту СумДПУ ім.А.С.Макаренка; 

 спонсорських коштів; 

 добровільних студентських внесків; 

 коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань; 

 цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування. 

4.3. Про свою фінансову діяльність Студентська рада факультету звітує безпосередньо 

перед студентами. 

4.4. Декан факультету, видаючи доручення голові Студентської ради факультету, 

доручає йому проведення господарських та фінансових операцій.  

4.5. Адміністрація факультету всебічно сприяє роботі органів студентського 

самоврядування факультету на всіх рівнях. 

4.6. Адміністрація факультету надає органам студентського самоврядування приміщення 

та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних з їх діяльністю. 

 

5. Додаткові положення  
5.1. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх 

ухвалення на Конференції студентів факультету та затвердження на Конференції трудового 

колективу факультету. 

5.2. У процесі діяльності (з метою оперативного покращення організації самоврядування 

факультету) Студентська рада факультету може приймати окремі положення, що не виходять за 

рамки загального положення. 


