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Положення
про студентське самоврядування факультету соціально-психологічної 

освіти та управління Дніпропетровського державного університету



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське самоврядування факультету соціально-психологічної 
освіти та управління Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (далі - студентське самоврядування) - це право і 
можливість студентів факультету соціально-психологічної освіти та 
управління вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 
студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом - 
Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ (далі - 
університетом).

Студентське самоврядування факультету соціально-психологічної 
освіти та управління є невід’ємною частиною громадського самоврядування 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

1.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів факультету 
соціально-психологічної освіти та управління Університету. Усі студенти, які 
навчаються на факультеті соціально-психологічної освіти та управління, 
мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 
виборні та інші органи студентського самоврядування факультету соціально- 
психологічної освіти та управління та Університету.

З припиненням особою навчання на факультеті соціально- 
психологічної освіти та управління припиняється її участь в органах 
студентського самоврядування.

1.3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та 
інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи 
студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в 
інтересах всього студентства факультету соціально-психологічної освіти та 
управління.

1.4. Студентське самоврядування здійснюється студентами на рівці 
навчальної групи, курсу, факультету, гуртожитку.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування 
керуються чинним законодавством України, Статутом Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, Положенням про факультет 
соціально-психологічної освіти та управління, Положенням про студентсько- 
курсантське самоврядування ДДУВС та цим Положенням.

1.6. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 
органами студентського самоврядування інших факультетів Університету та 
інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, діяльність яких не 
має політичного або релігійного характеру.



1.7. Представники органів студентського самоврядування, які обрані 
студентською громадою, входять до Вченої ради факультету соціально- 
психологічної освіти та управління.

1.8. Органи студентського самоврядування можуть мати власну 
символіку. Порядок прийняття та зміни символіки органами студентського 
самоврядування визначається загальними зборами студентів факультету 
соціально-психологічного управління.

2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах:;
добровільності;
колегіальності;
відкритості;
виборності та звітностіорганів студентського самоврядування; 
рівності права студентів на участь у студентському 

самоврядуванні;
• незалежності від впливу політичних партій та релігійних 

організацій.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для 
самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських 
навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 
удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення 
виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської 
молоді соціальної активності.

3.2. Основними завданнями студентського самоврядування є:
безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики;
допомога в реалізації, захист прав та інтересів студентів факультету 

соціально-психологічної освіти та управління;
• сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, вихованню у 

них почуття патріотизму;
участь у створенні сприятливих умов для активного залучення 

студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх 
соціальної адаптації і наукової активності;

забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги 
студентам факультету соціально-психологічного управління та 
адміністрування (спільно з відповідними підрозділами Університету);

сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку



студентів;
• організація належного побуту, відпочинку студентів у гуртожитках 
спільно з керівництвом факультету та Університету;

створення різноманітних студентських гуртків, товариств, о б ’єднань, 
клубів за інтересами;
• проведення вечорів відпочинку, конкурсів та інших культурно-масових 
заходів;
• пропагування здорового способу життя;
• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
• організація співробітництва із студентами інших факультетів 
Університету та інших вищих навчальних закладів, громадськими 
організаціями тощо.

3.3. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні факультетом у порядку, встановленому 
Законом України «Про вищу освіту», Статутом Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ та Положенням про факультет 
соціально-психологічної освіти та управління;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування;
3) беруть участь в обговоренні та удосконалення освітніх програм;
4) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 
та інші заходи;
5) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти;
6) захищають права та інтереси студентів, які навчаються на факультеті 
соціально-психологічної освіти та управління;
7) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 
органів;
8) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
9) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 
умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 
студентів;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 
освіту» та цим Положенням.
3.4. За погодженням з органом студентського самоврядування приймаються
рішення про:
1) і  відрахування студентів з факультету соціально-психологічної освіти та 
управління та їх поновлення на навчання;
2) поселення осіб, які навчаються на факультеті соціально-психологічної 
освіти та управління, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;



3) затвердження правил внутрішнього розпорядку в частині, що 
стосується осіб, які навчаються;
4) діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які
навчаються на факультеті соціально-психологічної освіти та управління.
3.5. Представницькі, виконавчі органи студентського самоврядування 
обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів 
студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за 
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання 
такого голосування потрібно зібрати підписи не менше як 10 відсотків 
студентів факультету соціально-психологічного управління та 
адміністрування.

4. ВЗАЄМОДІЯ З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 
ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА

УПРАВЛІННЯ

4.1. Взаємодія органів студентського самоврядування з керівництвом 
Університету та факультету соціально-психологічної освіти та управління 
здійснюється на принципах:

• взаємної допомоги;
• взаємної поваги;
• співробітництва
• невтручання керівництва в діяльність органів студентського 

самоврядування
4.2 Керівництво факультету соціально-психологічної освіти та 

управління та Університету має право:
1) отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 
поточну діяльність тощо);

2) скликати позачергові загальні збори студентів у випадках 
недотримання органами студентського самоврядування Статуту 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та цього 
Положення;

3)брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у 
заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних 
зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

4.3 Керівництво факультету соціально-психологічної освіти та 
управління та Університету зобов’язане:

1) сприяти та створювати умови для діяльності органів 
студентського самоврядування;

і 2)  інформувати органи студентського самоврядування про важливі 
рішення, які стосуються прав та обов’язків студентів;

3) надавати можливу інформаційну, правову, психологічну та інші 
види підтримки для розвитку студентського самоврядування на факультеті 
соціально-психологічної освіти та управління;



4.4 Органи студентського самоврядування мають право:
Дотримувати від керівництва консультативну підтримку та

інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
2) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва 

відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів 
стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та 
отримувати відповіді щодо поставлених питань;

3) вести конструктивний діалог з керівництвом факультету 
соціально-психологічної освіти та управління та Університету щодо дій 
структурних підрозділів Університету, органів студентського 
самоврядування, якщо вони порушують права студентів;

4) делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради 
при Президенті України, Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті 
Міністрів України, Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти 
і науки України, інших національних та місцевих об'єднань органів 
студентського самоврядування;

5) інші права, передбачені Законом України «Про вищу освіту», 
Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
Положенням про факультет соціально-психологічної освіти та управління та 
цим Положенням.

4.5 Органи студентського самоврядування зобов’язані:
1) . забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти 

виконанню студентами своїх обов'язків;
2) порушувати проблеми студентів перед керівництвом факультету 

соціально-психологічної освіти та управління та Університету, пропонувати 
шляхи їх вирішення;

3) звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про 
свою діяльність;

4) сприяти розвитку та вдосконаленню студентського 
самоврядування в Університеті;

5) координувати свою діяльність зі структурними підрозділами 
Університету, іншими студентськими (курсантськими) об'єднаннями, 
осередками тощо;

6) узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 
Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують 
розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів факультету 
соціально-психологічної освіти та управління та Університету.

5. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

і  В системі студентського самоврядування діють наступні органи 
студентського самоврядування:

• Загальні збори студентів факультету соціально-психологічної освіти 
та управління



• Студентська рада (Голова Студентської ради, його заступники, ' 
відділи за напрямами роботи)

• Виборча комісія
• Старостат
• інші органи студентського самоврядування

5.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
5.1.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

студентів факультету соціально-психологічної освіти та управління.
Загальні збори студентів факультету формуються на засадах рівного 

представництва від усіх навчальних груп. Делегати обираються на загальних 
зборах навчальних груп в кількості 5 осіб від кожної групи.

Загальні збори студентів вважаються правомірними, якщо присутні не 
менше як дві третини від її складу.

5.1.2. Загальні збори студентів визначають загальні засади
функціонування органів студентського самоврядування на факультеті та 
контролю за їх діяльністю:

1) ухвалюють Положення про студентське самоврядування факультету
соціально-психологічної освіти та управління, визначають структуру, 
повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих органів 
студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) приймають рішення про оголошення акції протесту (рішення
приймається, якщо за нього проголосують не менше 2/3 повного складу);

5.1.3. Рішення загальних зборів студентів приймаються відкритим
голосування простою більшістю голосів, крім окремих рішень, прийняття 
яких відбувається таємним голосуванням.

5.1.4. Загальні збори студентів факультету збираються, як правило, не 
менше одного разу на рік.

5.2. СТУДЕНТСЬКА РАДА
5.2.1. Студентська рада є постійно діючим виконавчим органом 

студентського самоврядування.
Студентська рада обирається строком на один рік.
5.2.2. Структура Студентської ради:
• Голова та заступник голови Студентської ради;
• відділ навчально-наукової роботи;
• відділ соціальної роботи;

ї • відділ культурно-масової роботи;
• відділ спортивної роботи;
• інформаційний відділ;
• секретар Студентської Ради.

5.2.3. Персональний склад Студентської ради затверджується



загальними зборами студентів факультету за поданням Голови студентської 
ради.

Голова кожного відділу самостійно формує склад активістів відділу.
5.2.4. Засідання Студентської ради проводяться не рідше ніж один раз 

на місяць, є відкритими для усіх студентів факультету. На засідання 
Студентської ради можуть запрошуватись керівництво факультету 
соціально-психологічної освіти та управління та Університету, науково- 
педагогічний склад кафедр, куратори навчальних груп.

5.2.5. Засідання Студентської ради є правомірними, якщо на них 
присутні більшість членів. Головуючим на засіданнях є Голова 
Студентської ради.

Рішення ухвалюють шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів і є обов’язковими для всіх студентів факультету.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів студентів 
факультету приймаються 2/3 від повного складу Студентської ради.

5.2.6 Голова Студентської ради обирається з числа студентів 
факультету соціально-психологічної освіти та управління шляхом прямих 
таємних виборів.

5.2.7 Голова Студентської ради:
1) несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради 

та організовує його роботу, звітує про результати його діяльності;
2) представляє інтереси студентської громади факультету соціально- 

психологічної освіти та управління на всіх рівнях;
3) є представником з числа студентів у складі Вченої ради факультету 

соціально-психологічної освіти та управління;
4) є представником з числа студентів у складі загальних зборів 

трудового колективу Університету і загальних зборів трудового колективу 
факультету соціально-психологічної освіти та управління;

5) в межах своїх повноважень видає розпорядження, які є 
обов’язковими для виконання усіма студентами факультету;

6) призначає чергові та позачергові вибори старост навчальних груп, 
делегатів від навчальних груп на загальні збори студентів факультету 
соціально-психологічної освіти та управління;

7) призначає та звільняє з посади Заступника Голови Студентської 
ради.

5.2.8 Заступник Голови Студентської ради здійснює повноваження 
Голови Студентської ради у разі його відсутності, здійснює інші 
повноваження за дорученням Голови Студентської ради.

5.2.9 Голова Студентської ради обирається строком на один рік. Голова 
Студентської ради та його заступник можуть перебувати на посаді не більш 
як два строки.

5.2.10 Відділ навчально-наукової роботи:
1) співпрацює з науковим товариством студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
2) залучає студентів до науково-дослідницької роботи, участі у



науково- практичних студентських конференціях, наукових гуртках тощо;
3) сприяє організації наукової діяльності студентів на міському, 

обласному та державному рівнях;
4) залучає студентів до участі в міжнародних навчальних та наукових 

програмах та заходах;
5) надає допомогу деканату факультету з вивчення суспільної думки 

студентів щодо якості освітнього процесу;
6) вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і освітніх 

програм;
7) здійснює моніторинг стану навчальної дисципліни на факультеті, 

бере участь у підведенні підсумків екзаменаційних сесій-на засіданнях при 
деканові факультету соціально-психологічної освіти та управління, 
здійснює заходи щодо покращення та запобігання порушень навчальної 
дисципліни;

8) співпрацює з деканатом в питаннях організації навчальної практики 
та стажування за фахом;

9) здійснює контроль за дотриманням студентами умов Договору про 
навчання, приймає рішення про погодження відрахування студентів та 
поновлення їх на навчання;

10) взаємодіє з Студентсько-курсантською радою ДДУВС, з органами 
студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів з питань 
навчально-наукової роботи.

5.2.11 Відділ соціальної роботи:
1) приймає рішення про погодження затвердження правил 

внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які 
навчаються;

2) веде реєстр студентів пільгових категорій, сприяє реалізації їх прав 
та обов’язків, порушує проблеми студентів-пільговиків перед керівництвом 
Університету та факультету соціально-психологічної освіти та управління;

3) організовує проведення на факультеті благодійних акцій та заходів, 
які орієнтовані на допомогу та покращення суспільства, окремих його 
верств чи осіб;

4) разом з керівництвом факультету та Університету контролює 
виконання правил техніки безпеки у навчальних та інших приміщеннях, 
розробляє та впроваджує заходи щодо зміцнення здоров’я студентів та 
попередження захворюваності серед них, сприяє контролю за 
систематичністю проведення медичних оглядів;

5) сприяє забезпеченню захисту прав та інтересів студентів в 
соціальний сфері;

• 6) взаємодіє з Студентсько-курсантською радою ДДУВС, органами
студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів з 
соціальних питань.

5.2.12. Відділ культурно-масової роботи
1) сприяє розвитку серед студентів самодіяльної художньої творчості, 

рекреаційного та музейного туризму, активного відпочинку;



2) організовує проведення на факультеті культурно-масових заходів 
(конкурсів, свят, культпоходів, флеш-мобів, КВК, відвідування культурно- 
історичних закладів тощо);

3) залучає студентів до участі у заходах, що проводяться Центром 
дозвілля Університету,

4) бере участь в реалізації заходів плану виховної роботи факультету 
соціально-психологічної освіти та управління;

5) проводить моніторинг історичних, культурних та просвітницьких 
заходів, що проводяться в місті, області, сприяє участі в них студентів 
факультету;

6) взаємодіє з Студентсько-курсантською радою ДДУВС, органами 
студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів з 
культурно-просвітницьких питань.

5.2.13. Відділ спортивної роботи
1) організує проведення спортивних заходів факультету та Університету;
2) співпрацює з викладачами фізичної культури з проблем покращення 

умов проведення занять;
3) здійснює пропагування здорового способу життя;
4) організує підготовку спортивних команд факультету до участі в 

місцевих, регіональних та інших змаганнях.
5) взаємодіє з Студентсько-курсантською радою ДДУВС, органами 

студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів з питань 
організації спортивних заходів.

5.2.14. Інформаційний відділ
1) готує інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування: для розміщення на стендах, на сайті Університету, створює 
презентації, розробляє рекламні та мотиваційні ролики, буклети, афіші тощо.

2) відповідає за розповсюдження організаційної інформації серед 
студентів факультету;

3) бере участь в рекламних, профорієнтаційній заходах факультету та 
Університету в період вступної кампанії та протягом навчального року;

4) проводить моніторинг різноманітних зовнішніх повідомлень з питань 
студентського життя;

5) оформлює стенди, стінні газети, плакати щодо діяльності 
студентського самоврядування факультету, видає газету факультету, 
адмініструє сайт студентського самоврядування;

6) співпрацює з керівництвом факультету та Університету з питань 
розповсюдження інформації та інформаційної безпеки;

7) взаємодіє з Студентсько-курсантською радою ДДУВС, органами 
студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів з 
інформаційних питань.

5.2.15. Секретар Студентської ради
1) веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за 

документообіг та збереження документації Студентської ради, інших органів 
студентського самоврядування;



2) займається аналітичною роботою щодо функціонування та розвитку 
самоврядування на факультеті, веде планування та коригування поточної 
діяльності Ради;

3) допомагає у вирішенні організаційних питань роботи органів 
студентського самоврядування.

5.3. ВИБОРЧА КОМІСІЯ
5.3.1. Виборча комісія створюється з метою організації проведення 

виборів до органів студентського самоврядування.
5.3.2. До складу комісії входять 5 (п ’ять) студентів, які обираються 

загальними зборами студентів факультету з числа студентів.
Голова та Секретар Виборчої комісії обираються на першому засіданні 

комісії зі складу її членів.
5.3.3. Виборча комісія:
1) забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів факультету 

соціально-психологічної освіти та управління;
2) організовує підготовку і проведення виборів до усіх органів 

студентського самоврядування;
3) оголошує початок процесу виборів;
4) встановлює форми виборчих документів, складає списки виборців, 

забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, забезпечує наявність виборчих 
скриньок для голосування, обладнання виборчих дільниць;

5) встановлює та оприлюднює результати виборів;
6) має право отримати від органів студентського самоврядування 

документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.3.4. Виборча комісія обирається строком на один рік.

5.4. СТАРОСТАТ
5.4.1 Старостат є виконавчим та дорадчим органом студентського 

самоврядування, який створюється з метою координації та організації 
різноманітних видів діяльності студентів (навчальної, наукової, дозвілля та 
ін.).

До складу старостату входять за посадою старости усіх навчальних груп 
факультету .

Організація роботи старостату покладається на Голову Студентської 
ради.

5.4.2.Засідання старостату проводяться, як правило, щомісяця, на яких 
розглядаються наступні питання:

1) організація виконання розпоряджень керівництва факультету та 
Університету;

2) організація допомоги іншим органам студентського самоврядування в 
організації навчальної діяльності та дозвілля студентів факультету;

3) обговорення проблем в організації навчання та діяльності груп, 
шляхів їх вирішення;



4) планування профілактичних заходів з попередження порушень 
навчальної дисципліни;

5) аналіз поточних справ в групах - стан успішності та відвідування 
занять студентами, участь в наукових, культурних, спортивних та інших 
заходах факультету та Університету;

6)інші питання.
5.4.3.Староста навчальної групи організовує самоврядування студентів 

на рівні навчальної групи, представляє її інтереси в деканаті факультету, на 
кафедрах, старостаті.

Розпорядження старости в межах його повноважень обов’язкові для всіх 
студентів групи.

5.4.4.Староста та його заступник обираються на загальних зборах 
навчальних груп протягом першого тижня після початку нового навчального 
року шляхом прямих таємних виборів, за умови участі у голосуванні не 
менше двох третин складу групи.

Староста групи обирається з урахуванням суспільної думки членів групи 
з числа найбільш успішних у навчанні та дисциплінованих студентів строком 
на один рік.

У разі неналежного виконання своїх обов’язків, за клопотанням членів 
навчальної групи, староста групи може бути достроково усунений з посади.

5.4.5.Староста має право:
1) рекомендувати кращих студентів до матеріального та морального 

заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, 
громадській, спортивній та культурно-масовій роботі;

2) вносити пропозиції щодо накладання на студентів дисциплінарних 
стягнень за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього 
розпорядку;

3) вносити до підрозділів факультету соціально-психологічної освіти та 
управління пропозиції стосовно організації студентського життя;

4) представляти інтереси групи під час поселення в гуртожитку;
5) давати розпорядження студентам щодо організації освітньо-виховного 

процесу, громадської роботи та виконання доручень керівництва факультету 
та Університету;

6) брати участь в розгляді питань, щодо поновлення на навчання, 
відрахування студентів, поселення та виселення з гуртожитку.

7) бути делегатом від студентів на загальних зборах трудового 
колективу Університету та загальних зборах трудового колективу факультету 
соціально-психологічної освіти та управління.

5.4.6.Староста групи зобов’язаний:
1) своєчасно інформувати студентів про розпорядження керівництва 

факультету та Університету, співробітників деканату, науково-педагогічного 
складу якій веде заняття стосовно організації навчального процесу та інших 
навчальних заходів;

2) брати участь у засіданнях старостату, своєчасно доводити до відома 
студентів рішення старостату;



3) вести облік відвідування студентами групи занять шляхом заповнення 
навчального журналу;

4) повідомляти студентів про зміни, що внесені керівництвом 
факультету та Університету до навчального графіку та розкладу занять;

5) за вимогою надавати в деканат дані про відсутність чи запізнення 
студентів на заняття з зазначенням причини;

6) доводити до відома деканату факультету про порушення графіку 
освітнього процесу, розкладу занять;

7) доводити до відома деканату факультету, Студентської ради про 
порушення прав студентів, конфлікти з викладачами, інші проблеми;

8) забезпечувати участь групи в культурно-виховних заходах факультету 
та Університету, заходах, що спрямовані на підтримку в належному стані 
навчальних приміщень і території Університету;

9) слідкувати за порядком в аудиторії, щоденно призначати чергових по 
групі, призначати відповідальних за проведення тих чи інших заходів;

10) надавати куратору групи допомогу в організації та проведенні 
кураторських годин, обмінюватись з ним інформацією про навчальний 
процес і стан справ в групі, спільно проводити заходи з метою покращання 
відвідування занять та успішності, організації дозвілля;

11) надавати інформацію уповноваженому співробітнику деканату 
факультету про стан здоров’я студентів академічної групи.

5.5. ІНШІ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
5.5.1 Діяльність органів студентського самоврядування, які 

створюються після прийняття цього Положення та не вказані в ньому, не 
можуть дублювати діяльність вже існуючих органів студентського 
самоврядування.

5.5.2 В окремих випадках, за рішенням загальних зборів студентів, 
допускається створення тимчасових органів студентського самоврядування 
для підготовки і розгляду окремих питань або виконання певних завдань.

Обсяг повноважень таких органів визначають загальні збори студентів 
факультету соціально-психологічної освіти та управління.

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 
органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших 
країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для 
кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного 
рівня має відбуватися за погодженням з керівництвом факультету та 
Університету.

6.3. М іжнародна діяльність органів студентського самоврядування 
має сприяти формуванню позитивного іміджу факультету соціально- 
психологічної освіти та управління, Університету та української держави.



7.ПОРЯДОІС ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
7.1.Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути прийняті 

загальними зборами студентів за поданням органів студентського 
самоврядування.

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

загальними зборами студентів факультету соціально-психологічної освіти та 
управління.

Голова студентського 
самоврядування факультету 
соціально-психологічної освіти 
та управління

Анна Ш ИРОКО ГРАДОВА


