
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.  Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Вищий 
навчальний заклад «Амерікан Юніверсіті Київ» (далі – Університет). 

1.2.  Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати 
питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, організовувати 
дозвілля студентів, а також брати участь в управлінні Університету. 

1.3.  Студентське самоврядування є невід’ємною частиною структури 
Університету, важливим елементом вдосконалення 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, сприяння духовному розвитку студентів 
Університету. 

1.4.  Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Університету 
незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походженні, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних 
або інших ознак. 

1.5.  Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів закладу вищої освіти. 
Усі студенти, які навчаються в закладі вищої освіти, мають рівні права та можуть 
обиратися та бути обраними до органів студентського самоврядування. 

1.6.  Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів 
та їх участь в управлінні закладом вищої освіти.  

1.7.  Студентське самоврядування діє на принципах: 
1.7.1. добровільності, колегіальності, відкритості; 
1.7.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
1.7.3. рівності права студентів на участь в студентському самоврядуванні; 
1.7.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.  
1.8.  Найвищим органом студентського самоврядування є збори студентів 

Товариства, на яких обирається виконавчий орган Студентська Рада, визначається 
його структура і термін повноважень, заслуховується його зміст. Очолює 
Студентську Раду голова, який обирається на зборах 

1.9. Основним органом управління студентського самоврядування є Студентська 
рада Університету, яка є головним студентським виконавчим органом, який виконує 
представницьку функцію, веде адміністративну діяльність та покликаний захищати 
права студентів. Студентська рада діє згідно з Положенням про Студентську Раду. 

1.10.  Положення про Студентську Раду,. її повноваження, функції, порядок та 
строк обрання голови Студентської Ради затверджує Ректор 

1.11.  У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
чинним законодавством України, Статутом Університету, цим Положенням, а також 
діють відповідно до цінностей та місії Університету. 

1.12. Адміністрація Університету виконує дорадчу функцію в Студентській 
раді Університету і бере участь в окремих зборах студентської ради (під час 
затвердження бюджету Студентської ради тощо). 

1.13. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів 
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 



телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 
встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.  

1.14. Студентська рада функціонує на рівні Університету загалом. 
1.15. Студентська рада формується при наявності 100 (ста) здобувачів вищої 

освіти в Університеті. Адміністрація Університету всебічно допомагає в реалізації 
права здобувачів на виборчі процедури до Студентської ради Університету. 
 

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Основними завданнями Студентської ради Університету є: 
2.1.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів. 
2.1.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків. 
2.1.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів. 
2.1.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів. 
2.1.5. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств і об'єднань, 

клубів за інтересами. 
2.1.6. Організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і 

молодіжними організаціями. 
2.1.7. Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень. 
2.1.8. Сприяння працевлаштуванню випускників. 
2.1.9. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 
2.2. Студентська рада має право:  
2.2.1. Вносити пропозиції щодо контролю з якістю навчального процесу, брати 

участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами 
та представниками адміністрації або викладачами. 

2.2.2. Організовувати процес обрання виборних представників з числа 
студентів, які навчаються в Університеті до складу Студентської ради. 

2.2.3. Організовувати процес обрання виборних представників з числа 
студентів, які навчаються в Університеті та входять до складу Студентської ради до 
Вченої ради Університету, згідно з положенням про Вчену раду Університету та 
Статуту. 

2.2.4. Вносити пропозиції щодо залучення коштів Університету для реалізації 
заходів, передбачених програмою діяльності Студентської ради. 

2.2.5. Брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покаранням студентів, які 
порушили Правила внутрішнього розпорядку та Правила внутрішнього розпорядку в 
гуртожитку Університету. 

2.2.6. Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність 
Університету з усіх питань, пов’язаних зі студентським життям; 

2.2.7. Брати участь у роботі комісій з розподілу матеріального заохочення 
студентів із урахуванням їх  досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, 
культурі, спорті. 

2.2.8. Одержувати від адміністрації Університету об’єктивну і повну 
інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати 
відповідні заходи. 

2.2.9. Розпоряджатися коштами, що виділені у кошторисі Університету, згідно 
з чинним законодавством України та Статутом Університету. 



2.2.10. Розпоряджатися майном, яке надане в користування, і виконувати інші 
функції, передбачені чинним законодавством. 

2.2.11. Вносити пропозиції щодо навчальних планів та програм. 
2.2.12. Організовувати різноманітні заходи, передбачені сферою діяльності 

окремих органів студентського самоврядування. 
2.3. Студентська рада зобов’язана: 
2.3.1. Допомагати адміністрації Університету, факультетам/кафедрам у 

виконанні завдань навчально-виховної роботи, спрямованих на поліпшення умов та 
якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу та 
духовного розвитку студента. 

2.3.2. Інформувати студентів з усіх питань життя Університету. 
2.3.3. Проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

Університету. 
2.3.4. Проводити організаційні, наукові, культурно-масові, духовні, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи. 
2.3.5. Аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань 
діяльності Університету і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх 
вирішення. 

 


