
 

 

 



1. Загальні положення 

 

 1.1. Студентське самоврядування є невід'ємною частиною 

громадського самоврядування Харківського гуманітарного університету 

«Народна українська академія» (далі ХГУ «НУА»).   

1.2. Студентське самоврядування – це діяльність студентів, яка 

спрямована на підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, що 

стосуються життєдіяльності вищого навчального закладу або його окремих 

підрозділів, на захист прав та інтересів студентів, включення їх у різні види  

соціально значущої практики. 

 1.3. Студентське самоврядування представлено в ХГУ «НУА» через 

діяльність студентської спілки.  

 1.4. Студентська спілка в своїй роботі керується Конституцією 

України, законами України і насамперед Законом України «Про вищу 

освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, іншими нормативно-

правовими актами, Статутом ХГУ «НУА», цим положенням та положенням 

«Про діяльність громадських організацій та принципи їх взаємозв'язку з 

адміністрацією». 

 1.5. Студентська спілка базується на принципах: об'єднання, 

добровільності, колегіальності, партнерства, відкритості, виборності, 

представництва, системності, звітності, автономності, навчання та розвитку. 

 

 

   2. Цілі та завдання студентської спілки 

 

   

 2.1. Метою студентського самоврядування в ХГУ «НУА» є створення 

умов, які сприяють формуванню громадянської позиції, самостійності, 

почуття відповідальності, розвитку творчого потенціалу, лідерських навичок, 

комунікативних здібностей, залучення студентів до управління навчальним 

закладом та включення їх до різноманітних видів соціальної практики.  

 2.2. Основними завданнями студентської спілки є:  

1) залучення студентів до вирішення навчально-виховних проблем ХГУ 

«НУА»;  

2) представництво й відстоювання прав та інтересів студентів в органах 

управління ХГУ «НУА»: в Раді, Вченій раді, радах факультетів та ін., 

організація контролю за навчальною діяльністю студентів, їх побутом,  

дозвіллям; 

3) підтримка, розвиток та впровадження загально значущих молодіжних 

ініціатив; 

4) організація, допомога ХГУ «НУА» в проведенні культурно-

просвітницьких, фізкультурно-оздоровчих, громадських та ін. заходів; 

5)  розвиток студентського громадського руху; 



6) участь у роботі з укріплення матеріально-технічної бази, благоустрою 

території ХГУ «НУА»; 

7) розвиток співпраці з студентськими організаціями ВНЗ Харкова, міською 

та обласними студентськими радами. 

 

 

    3. Створення та структура студентського самоврядування 

 

 

 3.1. Студентське самоврядування діє у ХГУ «НУА» на рівні групи, 

факультету, гуртожитку, академії. 

 3.2. Вищим органом студентського самоврядування є конференція 

студентів, яка скликається один раз на рік. Позачергова конференція може 

бути скликана за ініціативою не менш ніж 1/3 студентів для вирішення 

екстрених питань та тих, що не зволікають. 

 3.3. Конференція визначає головні напрямки діяльності студентської 

спілки, а також: 

- затверджує Положення про студентську спілку; 

- визначає структуру, повноваження та порядок проведення виборів свого 

виконавчого органу; 

- заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування, дає їм 

оцінку; 

-  підтримує студентські ініціативи. 

 3.4. Виконавчим органом студентської спілки є студентський комітет, 

який організує та направляє діяльність студентської спілки; на факультетах 

виконавчим органом виступає студентське бюро, в академічній групі – актив 

групи, в гуртожитку - студентська рада. 

 3.5. Вибори в студентський комітет проводяться шляхом прямого 

таємного голосування.  

 Висування кандидатів здійснюється на конференції студентів, делегати 

на яку обираються на факультетах у встановленій кількості представників від 

кожної академічної групи. 

 3.6. Вибори в студентський комітет проводяться 1 раз в два роки. 

 3.7. Студенти, обрані до складу студентського комітету, можуть бути 

виведені з його складу, якщо вони порушують Статут студентської спілки, 

правила корпоративної культури ХГУ «НУА». 

 3.8. Голова студентського комітету обирається делегатами 

конференції шляхом прямого відкритого голосування. 

 3.9. Студентське бюро створюється на факультеті і включає  

висунутих представників від академічних груп, з яких і обирається голова. 

 3.10. Актив груп обирається щорічно на зборах академічної групи в 

вересні поточного року. 

     3.11. Адміністрація ХГУ «НУА» надає допомогу студентському 

комітету в проведенні виборів: виділяє приміщення, мультимедійну та 

комп'ютерну техніку на час проведення виборів. 



 

 

     4. Функції 

 

 

 Члени студентської спілки беруть участь 

 4.1. у вирішенні питань навчальної та поза навчальної діяльності, в 

різноманітних видах соціально значущої практики; 

 4.2. в управлінні ХГУ «НУА»: в засіданнях Ради, Вченої ради, 

факультетських радах, журі конкурсу «Історія моєї родини», журі шкільного 

театрального фестивалю, в проведенні «круглих столів», семінарів, 

конференцій, присвячених проблемам освіти та інше; 

 4.3. в заходах, спрямованих на підвищення якості освіти; 

 4.4. проводять організаційні, наукові, спортивні, культурні та ін. 

заходи та акції; створюють і забезпечують діяльність клубів за інтересами, 

творчих об'єднань, спортивних секцій; 

 4.5. захищають права та інтереси студентів, які навчаються в ХГУ 

«НУА»; 

 4.6. делегують своїх представників до робочих, консультативно-

дорадчих органів; 

 4.7. вносять пропозиції щодо вдосконалення матеріально-технічної 

бази ХГУ «НУА» і постійно сприяють її розвитку; 

 4.8. беруть участь у вирішенні питань, пов'язаних з проживанням 

студентів у гуртожитках (поселення, виселення з гуртожитку, вирішення 

питань, пов'язаних з правопорушеннями тощо); 

 4.9. Голова студкому та його заступник від імені студкому візують 

накази, розпорядження ХГУ «НУА», які стосуються діяльності студентського 

самоврядування; 

 4.10. З членами студкому узгоджується призначення проректора з 

науково-педагогічної роботи та виховання та заступників деканів 

факультетів. 

 

 

 5. Фінансування органів студентського самоврядування 

 

 

 5.1. ХГУ «НУА» в питаннях фінансування студентської спілки 

виходить з положень Закону України «Про вищу освіту» та щороку визначає 

бюджет фінансування студентської спілки в розмірі 0,5 відсотка власних 

надходжень, отриманих від основної діяльності. Бюджет затверджується на 

засіданні Вченої Ради ХГУ «НУА». 

 5.2. У ХГУ «НУА» витрати на виконання і здійснення діяльності 

студентського комітету покриваються за рахунок навчального закладу. 

 

 



 6. Про діяльність студентського самоврядування в гуртожитку 

 

 

 6.1. Студентське самоврядування в гуртожитку реалізується через 

студентську раду. 

 6.2. Головним завданням студентської ради є забезпечення належних 

умов проживання студентів у гуртожитку. 

 Студентські ради вирішують питання поселення, виселення студентів 

з гуртожитку, стежать за чистотою і порядком, дотриманням правил 

внутрішнього розпорядку, здійсненням в термін оплати за гуртожиток. 

 6.3. Студентські ради обираються строком на 1 рік на зборах всіх 

мешканців гуртожитку шляхом відкритого голосування. 

 6.4. Очолює студентську раду голова, який обирається на зборах всіх 

студентів, які проживають в гуртожитку, шляхом відкритого голосування, і 

він може займати цю посаду не більше двох термінів поспіль. 

 6.5. Голови студентських рад гуртожитків делегують із свого складу 

кандидата в студентський комітет. 

 6.6. Питання, які стосуються проживання студентів в гуртожитку, 

розмір оплати за проживання в гуртожитку, правила внутрішнього 

розпорядку, питання поселення та виселення студентів з гуртожитку та ін., 

адміністрація ХГУ «НУА» узгоджує зі студентським комітетом і 

студентською радою гуртожитку. 

 

 


