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ПОЛОЖЕННЯ 

 про студентське самоврядування у Вінницькому 

 торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

 

Загальні положення 

1. Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у 

Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ (далі - інститут). 

2. Студентське самоврядування в інституті є гарантованим державою правом студентів 

самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. 

3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в інституті за денною 

формою навчання. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського 

самоврядування. 

4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах і є 

складовою громадського самоврядування інституту. 

5. Організаційною формою студентського самоврядування у Вінницькому торговельно- 

економічному інституті КНТЕУ на рівні інституту є Рада студентського самоврядування (далі - 

РСС), на рівні факультетів РСС відповідного факультету.  

6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, 

підзаконними актами профільного міністерства, Положенням про Вінницький торговельно - 

економічний інститут КНТЕУ, наказами директора та постановами Вченої Ради інституту, цим 

Положенням, а також внутрішніми документами РСС, що приймаються на їх основі.  

7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням.  

8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу Первинної 

профспілкової організації Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, а 

співпрацюють з нею. 

9. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з аналогічними органами інших 

навчальних закладів та молодіжними громадськими організаціями. 

10. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та 

громадських організацій. 

11. Керівництво інституту створює умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського 

самоврядування. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією інституту 

здійснюється за принципами взаємодопомоги, поваги і співробітництва.  

12. Представники студентського самоврядування мають право брати участь у роботі Вченої Ради 

інституту, Конференції трудового колективу, інших колегіальних органів інституту.  

 

 

 



Мета й завдання органів студентського самоврядування 

13. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації студентів і 

формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат 

своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на забезпечення 

гармонійного розвитку особистості студента, формування у нього навичок організатора, 

виховання духовності та культури, зростання у студентів соціальної активності. 

14. Основні завдання студентського самоврядування: 

- забезпечення захисту прав та інтересів студентів інституту;  

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння поліпшенню умов проживання та відпочинку студентів;  

- участь в організації та проведенні культурно-масових заходів, спрямованих на розвиток 

культури та духовності студентів; 

- сприяння створенню студентських гуртків, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 

- узагальнення та поширення досвіду роботи самоврядних студентських організацій інституту, 

правове та методичне забезпечення діяльності органів студентського самоврядування факультетів 

інституту; 

- забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших ВНЗ, громадськими та 

молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників інституту та залучення студентів до вторинної 

зайнятості у вільний від навчання час; 

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентів.  

15. Органи студентського самоврядування в інституті здійснюють свої повноваження на 

принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності органів 

студентського самоврядування, рівності права студентів на участь у студентському 

самоврядуванні, незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.  

16. Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Положенням ВТЕІ КНТЕУ; 

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково - 

дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування; 

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;  

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

- захищають права та інтереси студентів, які навчаються у ВТЕІ КНТЕУ;  

- делегують своїх представників до Конференції трудового колективу інституту, Вченої ради 



інституту, Вчених рад факультетів; 

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів 

у гуртожитках та організації харчування студентів; 

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

рахунках органів студентського самоврядування; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;  

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

- мають право оголошувати акції протесту. 

17. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу 

приймаються рішення про: 

- відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;  

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;  

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;  

- призначення заступника декана факультету та заступника директора інституту по навчально- 

виховній роботі; 

- поселення та виселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток;  

- затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

- діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі. 

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування 

18. Студентське самоврядування інституту здійснюється на рівні академічної групи, курсу, 

факультету, гуртожитку, інституту. 

19. Структура самоврядування в інституті складається з: 

- Конференції студентів інституту; 

- Конференцій студентів факультетів; 

- Ради студентського самоврядування інституту; 

- Рад студентського самоврядування факультетів; 

- Старост академічних груп. 

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування та термін 

повноважень визначаються цим Положенням. 

20. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів інституту, яка: 



- ухвалює Положення про студентське самоврядування у ВТЕІ КНТЕУ;затверджує основні 

напрямки діяльності студентського самоврядування інституту;  

- визначає порядок проведення виборів Голови РСС інституту;  

- затверджує річний кошторис РСС інституту та заслуховує звіт про його виконання;  

- делегує представників від студентства до Конференції трудового коллективу інституту та 

Вченої ради інституту; 

- не менше 1 разу на рік заслуховує звіт про роботу РСС;  

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями 

органів студентського самоврядування. 

20.1 Конференція студентів збирається не рідше 1 разу на навчальний рік. Членами Конференції є 

делегати від кожної академічної групи інституту, членів РСС інституту, що мають право голосу, 

члени РСС факультетів та старости гуртожитків. 

20.2 Організацією Конференції займаються РСС факультетів та РСС інституту. Конференція 

вважається легітимною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 делегатів. У разі, коли 

кількість присутніх делегатів не відповідає кворуму, то Конференція вважається такою, що не 

відбулась. 

20.3 Рішення на Конференції приймається простою більшістю голосів від числа присутніх на 

Конференції. Кожен делегат має 1 голос. Голосування відбувається особисто. Передача свого 

голосу іншим особам забороняється. 

20.4 Тип голосування ( відкрите чи таємне ) визначають делегати на Конференції.  

20.5 Конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів інституту або за рішенням РСС 

інституту. 

20.6 Делегатом Конференції може бути студент денної форми навчання. Делегування 

представників від академічних групп здійснюється за принципом 1 делегат на 10 студентів. 

21. Конференція студентів факультету - вищий орган студентського самоврядування на 

факультеті. 

21.1. Конференція студентів факультету збирається не рідше 1 разу на рік. Чергова Конференція 

студентів факультету збирається у жовтні. Норма делегування на Конференцію факультету -1 

особа від академічної групи. Організація та проведення Конференції покладається на Голову РСС 

факультету. Конференція є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 від загальної кількості 

делегатів. Головує на Конференції студентів факультету Голова РСС факультету, а у разі його 

відсутності - його заступник. 

21.2. Конференція студентів факультету: 

- заслуховує звіт Голови РСС факультету та оцінює роботу РСС факультету;  

- визначає основні напрямки діяльності студентського самоврядування факультету;  

- визначає дату виборів нового Голови РСС факультету; 

- делегує представників до Вченої ради факультету. 



21.3 Всі рішення Конференції студентів факультету заносяться в протокол і підписуються 

головуючим та секретарем. 

22. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування інституту є Рада студентського  

самоврядування інституту. РСС інституту є постійно діючим органом, що здійснює діяльність з 

реалізації завдань студентського самоврядування в інституті.  

22.1 Голова РСС інституту обирається шляхом прямих демократичних виборів за участі студентів 

денної форми навчання. РСС інституту формується з числа осіб, які подали заявки на вступ до 

РСС. 

22.2 Голова РСС інституту є головною посадовою особою органів студентського самоврядування 

інституту. 

22.3. Голова РСС інституту: 

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності РСС інституту;  

- проводить засідання РСС інституту та контролює виконання рішень РСС; 

- представляє інтереси студентів інституту на міському, обласному та всеукраїнському рівнях;  

- бере участь у засіданнях, нарадах адміністрації інституту;  

- входить до складу Вченої Ради інституту, стипендіальної комісії, комісії  по поселенню 

(виселенню) студентів до гуртожитків; 

- ініціює проведення позачергової Конференції студентів;  

- має доступ до інформації щодо питань роботи гуртків, дискусійних громадських об’єднань, 

клубів; 

- координує роботу РСС факультетів; 

- звітує перед адміністрацією інституту та Вченою Радою про діяльність РСС інституту та про 

свою діяльність 1 раз на рік; 

- забезпечує організацію проведення Конференції студентів інституту.  

22.4. Повноваження Голови РСС інституту припиняються достроково:  

- за власним бажанням; 

- за рішенням 2/3 членів РСС інституту у разі невиконання своїх обов’язків, що затверджується 

на Конференції студентів інституту; 

- у разі відрахування зі складу студентів інституту.  

23. До складу РСС інституту з правом голосу входять: 

- Голова РСС інституту; 

- Заступники Голови РСС; 

- Радник голови РСС інституту; 

- секретар РСС інституту; 

- Голови РСС факультетів; 

- Голови секторів РСС інституту; 

- керівники інститутських клубів, гуртків, комітетів, товариств, старости гуртожитків,після 



рішення РСС інституту про включення їх до свого складу. 

24. РСС інституту: 

- вивчає та узагальнює позиції студентства щодо розвитку студентського самоврядування та 

колективу в межах інституту; 

- приймає та аналізує заяви, звернення, пропозиції студентів та ухвалює по них рішення;  

- проводить роботу зі студентами в плані навчальної, антикорупційної, спортивної, соціальної, 

культурно-масової роботи; 

- бере участь у розробці та узгодженні правових актів стосовно роботи студентського 

самоврядування; 

- затверджує плани роботи секторів, комісій, клубів; 

- лобіює права студентів в спірних питаннях; 

- подає до директорату, деканатів факультетів пропозиції щодо вдосконалення навчального 

процессу, правил внутрішнього розпорядку; 

- моніторить виконання студентами своїх обов’язків; 

- здійснює, відповідно до своїх завдань, іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством. 

24.1. РСС обирає зі свого складу секретаря, який веде протоколи засідань, облік виконання 

рішень, відповідає за документообіг. 

24.2. РСС інституту включає в себе постійно діючі сектори, які займаються питаннями 

навчальної, культурно-масової, спортивної, інформаційної, соціальної діяльності та зовнішніми 

зв’язками РСС. 

24.3. Голови секторів обираються з числа членів РСС терміном на 1 рік. Після закінчення 

повноважень складу РСС інституту, сектори здійснюють свою роботу до формування нового 

складу РСС інституту. 

24.4. Персональний склад секторів формується на засіданнях секторів та затверджується на 

засіданні РСС. 

24.5. Одна особа не може поєднувати посади, що входять до складу РСС інституту з правом 

голосу. 

24.6. При РСС інституту можуть утворюватися тимчасові комісії, комітети, клуби, що необхідні 

для роботи РСС. Рішення про їх створення та ліквідацію приймаються на засіданні РСС.  

24.7. При РСС функціонують 3 клуби: 

- Дебатний клуб; 

- Клуб інтелектуальних ігор; 

- Студентський туристичний клуб “Way to freedom” 

24.8. Дебатний клуб РСС інституту проводить заходи, спрямовані на розвиток логічного 

мислення у студентства та вдосконалення ораторських навичок.  

24.8.1. Засідання Дебатного клубу проводяться не рідше 1 разу на місяць.  

24.8.2 Голова Дебатного клубу обирається зі складу студентів, що входять до клубу. 



24.8.3. Голова Дебатного клубу РСС інституту звітує про роботу на Конференції студентів 

інституту. 

24.9. Клуб інтелектуальних ігор РСС інституту проводить розважальні, інтелектуальні та 

просвітницькі заходи. 

24.9.1. Засідання Клубу інтелектуальних ігор проводяться не рідше 1 разу на місяць.  

24.9.2. Голова Клубу інтелектуальних ігор обирається зі складу студентів, що входять до клубу.  

24.9.3. Голова Клубу інтелектуальних ігор звітує про роботу на Конференції студентів інституту.  

24.10. При РСС інституту функціонує студентських антикорупційний комітет. 

24.10.1. Студентський антикорупційний комітет: 

- приймає та опрацьовує звернення від студентів; 

- проводить просвітницьку роботу зі студентством в галузі антикорупційної роботи;  

- співпрацює у своїй роботі з адміністрацією інституту та компетентними органами. 

24.10.1. Голова Студентського антикорупційного комітету обриється з числа членів РСС на 

засіданні РСС інституту. 

24.10.2. Голова Студентського антикорупційного комітету звітує про роботу на Конференції 

студентів інституту. 

24.11. Студентський туристичний клуб “Way to freedom” провадить діяльність згідно Статуту 

«Про Студентський туристичний клуб «Way to freedom». 

24.11.1. Голова Студентського туристичного клубу “Way to freedom” звітує про роботу на 

Конференції студентів інституту. 

24.12 Засідання РСС інституту проводяться не менше 2 разів на місяць і вважаються чинними, 

якщо на них присутні не менше 2/3 від числа осіб, що мають право голосу в РСС. РСС інституту 

приймає рішення простою більшістю голосів. 

24.13 Засідання РСС інституту веде його Голова, або, за його дорученням, заступник. Хід 

засідання фіксується протоколом, який підписується Головою ( заступником ) та секретарем.  

24.14 Члени РСС інституту можуть бути звільнені у разі якщо вони більше, ніж 2 рази без 

поважних причин не взяли участі у засіданні РСС, не виконують своїх обов’язків або за власним 

бажанням. 

24.15 Члени РСС інституту звільняються Головою РСС інституту, про що вноситься спеціальний 

запис в протоколі засідання РСС. У такому разі РСС інституту за пропозицією Голови РСС 

призначає іншу особу на вакантну посаду. 

24.16.Голова та секретар РСС відповідають за збереження документації РСС.  

25. Виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті є РСС факультету.  

25.1. РСС факультету формується з числа студентів факультету на добровільних засадах. 

25.2. РСС факультету обирається на Конференції студентів факультету, яка формується 

з представників академічних груп. 

25.3. РСС факультету: 



- формує та забезпечує стратегію розвитку студентського самоврядування на 

факультеті; 

- безпосередньо керує діяльністю студентського самоврядування на факультеті за 

напрямами функціонування; 

- скликає та проводить наради з керівниками відділів РСС інституту з поточних і 

перспективних питань; 

- формує та подає до деканату або до РСС інституту пропозиції щодо заохочення 

студентів факультету, поселення ( виселення ) в гуртожитки; 

- рекомендує своїх представників до РСС інституту. 

25.4. Голова РСС факультету звітує про роботу Ради на Конференції студентів факультету.  

25.5. Структура РСС факультету складається з: 

- Голови РСС факультету; 

- Заступників Голови РСС факультету; 

- Секретаря РСС факультету; 

- Голів секторів РСС факультету. 

25.6. Кількісний склад РСС факультету визначається Конференцією студентів 

факультету. 

25.7. Термін повноважень РСС факультету - 1 рік. 

25.8. РСС факультету очолює Голова РСС факультету. 

25.9. На засіданнях РСС факультету головує Голова РСС або, за його дорученням, його 

заступник. 25.10.Засідання РСС факультету проводяться не менше 1 разу на місяць і є 

легітимними, якщо на них присутні не менше 2/3 від складу РСС.  

25.11. Голови секторів РСС факультету є членами аналогічних секторів РСС інституту. 

26. Головною структурною одиницею студентського самоврядування є академічна група, яка має 

свій орган управління на чолі зі старостою групи. 

27. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться 

до відома адміністрації відповідного рівня. 

Права й обов’язки органів студентського самоврядування 

28.Органи студентського самоврядування мають право:  

- отримувати від адміністрації інституту 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 надлежать 

до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань;  

- делегувати представників до колегіальних студентських органів.  

29.Органи студентського самоврядування зобов’язані:  



- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів;  

- інформувати про проблеми студентів адміністрацію; 

- звітувати перед студентською громадою про свою діяльність; 

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;  

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське 

самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та 

робочих органів інституту. 

Права й обов’язки адміністрації інституту щодо взаємодії з органами студентського 

самоврядування 

30. Адміністрація інституту має право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування;  

- скликати позачергову Конференцію студентів, у випадках недотримання органами 

студентського самоврядування Положення ВТЕІ КНТЕУ; 

31. Адміністрація інституту створює належні умови, необхідні для ефективної 

діяльності органів студентського самоврядування. 

32. Адміністрація інституту не має права втручатись в діяльність органів 

студентського самоврядування. 

 


