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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Студентське

самоврядування

у

Волинській

православній

богословській академії функціонує з метою забезпечення виконання
студентами своїх обов’язків, захисту їх прав та сприяє гармонійному
розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього
організатора, керівника.

1.2. Усі студенти Волинської православної богословської академії
(далі - ВПБА) можуть бути обраними й мають право обирати своїх
представників до органів студентського самоврядування.

1.3.

Органи

студентського

самоврядування

здійснюють

свою

діяльність самостійно.

1.4.

У своїй діяльності органи студентського

самоврядування

керуються Конституцією України, законом «Про вищу освіту», Статутом
ВПБА та цим Положенням.

1.5. Органи студентського самоврядування сприяють організації
навчальної, наукової, культурно-просвітницької та іншої діяльності за
участю студентів ВПБА.

1.6. Органи студентського самоврядування користуються всебічною
підтримкою і допомогою ректора ВПБА у вирішенні питань забезпечення

документацією, приміщенням, обладнанням тощо.

1.7. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій.
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2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Головними сферами участі студентів у життєдіяльності ВПБА

мають бути сприяння в організації:
- освітнього процесу;
- наукової діяльності;
- культурно-просвітницької діяльності;
- студентського побуту і дозвілля;
- системи міжвузівських відносин.

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування у
ВПБА є:

- участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому
законом «Про вищу освіту» та Статутом ВПБА;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення,
побуту та харчування;

- проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних,
оздоровчих та інших заходів;

- участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
- захист прав та інтересів студентів, які навчаються у ВПБА;
- делегування своїх представників до робочих, консультативно дорадчих органів;

- прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність;
- участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

- внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;
- внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази ВПБА, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.

2.3. За погодженням з органом студентського самоврядування
приймаються рішення про:
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- відрахування студентів із ВПБА та їх поновлення на навчання;
- поселення осіб, які навчаються у ВПБА, у гуртожиток і виселення їх
із гуртожитку;

- затвердження Правил внутрішнього статуту ВПБА в частині, що

стосується осіб, які навчаються;
- діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у
закладі вищої освіти.

3. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Найвищим органом студентського самоврядування закладу є
Студентська рада ВПБА.

3.2. Основними органами студентського самоврядування є:

- Студентська рада гуртожитку;
- студентський деканат;
- виборча комісія.
3.3. Робочі органи студентського самоврядування - комітети.

4. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Студентську раду ВПБА очолює голова Студентської ради ВПБА.
4.2. Голова Студентської ради ВПБА здійснює керівництво поточною

роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє органи
студентського самоврядування у ВПБА та за її межами.
4.3. Голова Студентської ради ВПБА:
- призначає голів комітетів;
- бере участь у засіданнях педагогічного колективу ВПБА та
пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;
- приймає постанови щодо
самоврядування;

- призначає заступників;

діяльності

органів

студентського
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- призначає на посаду та достроково припиняє повноваження членів
виборчої комісії;

- вносить свої пропозиції адміністрації та керівництву підрозділів
ВПБА з питань студентського життя;

- бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;
- затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про
порядок роботи комітетів;

- утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх
керівництво.

4.4. Постанови голови Студентської ради ВПБА є обов’язковими для

всіх органів студентського самоврядування.
4.5. Голова Студентської ради ВПБА здійснює контроль за діяльністю
інших органів студентського самоврядування.

4.6.

Повноваження

голови

Студентської

ради

припиняються

достроково у випадках:

- особистої заяви;
- відрахування з числа студентів ВПБА;
- неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я.

4.7. Голова Студентської ради ВПБА може бути усунений з посади

рішенням Студентської ради ВПБА.

Рішення про усунення голови

Студентської ради з посади приймається на засіданні Студентської ради
ВПБА не менше, ніж двома третинами від загальної кількості делегатів.

4.8. Будь-який студент ВПБА може подати заяву про недовіру до
голови Студентської ради ВПБА у випадку, якщо до заяви додаються
підписи 10% студентів ВПБА. Студентська рада для з’ясування обставин, які
є причиною вираження недовіри до голови Студентської ради ВПБА,
утворює тимчасову комісію, яка у п’ятиденний строк встановлює причини

подання заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової
комісії і виноситься рішення про позачергове засідання Студентської ради

ВПБА з питань усунення голови Студентської ради ВПБА з посади.
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5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:

- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів
щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших

питань життєдіяльності ВПБА, звертатися до адміністрації з пропозиціями
щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;

- брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з

ВПБА;
- отримувати в адміністрації ВПБА інформацію з питань, що

стосується студентів.
5.2. Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:

- сприяти всебічному розвитку ВПБА;
- представляти і захищати інтереси студентів;
- виконувати покладені на них обов’язки, передбачені цим
Положенням.

5.3. Одна й та ж сама особа не може займати дві і більше посади в

органах студентського самоврядування ВПБА.

6. РОБОТА КОМІТЕТІВ

6.1. Комітети є робочими органами студентського самоврядування

ВПБА.
6.2. Комітети:

- проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;
- спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у
навчальній та науково-дослідній роботі;

- сприяють формуванню діяльності органів самоврядування в
гуртожитку, гуртках, молодіжних громадських об’єднаннях та співпрацюють

з ними;

- організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;
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- постійно інформують студентів ВПБА про свою діяльність за
допомогою внутрішніх засобів масової інформації.
6.3.

Голів комітетів призначає та звільняє з посади голова

Студентської ради ВПБА.

Г олова комітету:

- керує поточною роботою;
- призначає та звільняє з посади членів комітету.
6.4. Членом комітету може бути будь-який студент ВПБА, який
виявив бажання та подав заяву до голови відповідного комітету.

7. СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕКАНАТ

7.1. Студентський деканат є структурним підрозділом Студентської
ради ВПБА. У своїй роботі студентський деканат керується нормативними
документами Студентської ради, вказівками та наказами голови Студентської

ради.
7.2. Студентський деканат виражає інтереси всіх студентів ВПБА.
7.3. Студентський деканат складається з голови студентського
деканату, його заступників, старост академічних груп.

7.4.

Голова

студентського

деканату

обирається

старостами

академічних груп відкритим голосуванням більшістю голосів із числа

кандидатур старост академічних груп. На виборах голови студентського
деканату кожний староста академічної групи має тільки один голос.

7.5.

Достроково

повноваження голови студентського

деканату

припиняються у разі:

- подання особистої заяви;
- відрахування зі складу студентів ВПБА;
- невиконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше
половини членів студентського деканату.
7.6. Завдання та форми діяльності голови студентського деканату:
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- співпрацює із адміністрацією ВПБА щодо покращення організації
освітнього процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб
студентів ВПБА;

- вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення
студентів, які досягли успіхів у науковій роботі, навчанні та роботі
студентського самоврядування;

- сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу;
- бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
- вносить пропозиції про покращення умов навчання і побуту

студентів;
- контролює дотримання студентами Правил внутрішнього статуту

ВПБА.
7.7. Студентський деканат збирається на чергові і позачергові
засідання.

7.8. Чергові засідання скликає голова студентського деканату кожного
понеділка поточного місяця для визначення напрямів діяльності.

7.9. Позачергові засідання голова студентського деканату скликає на
вимогу голови Студентської ради або адміністрації ВПБА, на них повинні

бути присутніми не менше 2/3 членів студентського деканату.
7.10.

Головує

на

засіданні

студентського

деканату

голова

студентського деканату ВПБА.

7.11.

Рішенння засідання

студентського

деканату приймається

звичайною більшістю голосів старост академічних груп.

8. СТАРОСТИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

8.1. Староста академічної групи обирається зборами студентів
академічної групи.

8.2. Староста академічної групи представляє інтереси студентів групи
на старостатах, співпрацює із головою студентського деканату.

8.3. Староста групи:
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- організовує виконання студентами групи навчального плану та
графіку освітнього процесу;

- повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;
-

відповідальність за

несе

відвідування

студентами

лекцій,

практичних занять та семінарів;

- організовує отримання та розподіл серед

студентів групи

підручників та навчальних посібників;

- контролює виконання Правил внутрішнього статуту ВПБА, наказів
та розпоряджень ректора ВПБА.

8.4. Розпорядження старости групи обов’язкові для виконання
студентами групи.

8.5. Староста групи може бути звільнений від виконання своїх
обов’язків:

- за особистою заявою;
- зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.
8.6. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного
разу на тиждень.

8.7. Головує на зборах староста академічної групи.

9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
9.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування
здійснюється за рахунок коштів ВПБА.

9.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень.

9.3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів не рідше одного разу на рік.
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10. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дане положення діє з дня його затвердження на засіданні
Студентської ради ВПБА.

10.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу
після затвердження на засіданні Студентської ради та погодження їх із
ректором ВПБА.

