
2. Організація студентського самоврядування у закладі вищої освіти

Стаття 40. Студентське самоврядування:

Студентське  самоврядування  —  це  право  і  можливість  студентів

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а

також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів відповідного вищого

навчального  закладу.  Усі  студенти,  які  навчаються  у  вищому  навчальному

закладі,  мають рівні  права  та  можуть обиратися та  бути обраними в  робочі,

дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське  самоврядування  забезпечує  захист  прав  та  інтересів

студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське

самоврядування  здійснюється  студентами  безпосередньо  і  через  органи

студентського  самоврядування,  які  обираються  шляхом  прямого  таємного

голосування студентів.

Органи студентського самоврядування:

1)  беруть  участь  в  управлінні  вищим навчальним  закладом  у  порядку,

встановленому  Законом  України  «Про  вищу  освіту»  та  статутом  вищого

навчального закладу;

2)  беруть  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  удосконалення

освітнього  процесу,  науково-дослідної  роботи,  призначення  стипендій,

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі,  наукові,  спортивні,  оздоровчі

та інші заходи;

4)  беруть  участь  у  заходах (процесах)  щодо забезпечення якості  вищої

освіти;

5)  захищають  права  та  інтереси  студентів,  які  навчаються  у  вищому

навчальному закладі;

6)  делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих

органів;



7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9)  розпоряджаються  коштами  та  іншим  майном,  що  перебувають  на

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11)  вносять  пропозиції  щодо  розвитку  матеріальної  бази  вищого

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

відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту.

За  погодженням  з  органом  студентського  самоврядування  вищого

навчального закладу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення

на навчання;

2)  переведення  осіб,  які  навчаються  у  вищому навчальному закладі  за

державним  замовленням,  на  навчання  за  контрактом  за  рахунок  коштів

фізичних (юридичних) осіб;

3)  переведення  осіб,  які  навчаються  у  вищому навчальному закладі  за

рахунок  коштів  фізичних  (юридичних)  осіб,  на  навчання  за  державним

замовленням;

4)  призначення  заступника  декана  факультету,  заступника  директора

інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;

5)  поселення  осіб,  які  навчаються  у  вищому  навчальному  закладі,  у

гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6)  затвердження  правил  внутрішнього  розпорядку  вищого  навчального

закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб,

які навчаються у вищому навчальному закладі.

Органи  студентського  самоврядування  публічно  звітують  про

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



Стаття  46.  Відрахування,  переривання  навчання,  поновлення  і

переведення здобувачів вищої освіти

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання навчального плану;

5)  порушення  умов  договору  (контракту),  укладеного  між  вищим

навчальним закладом та особою, яка навчається,  або фізичною (юридичною)

особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.


