


 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про студентське самоврядування Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії розроблено відповідно до Конституції України, 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових 

актів, а також Статуту Інституту та інших внутрішніх нормативно-правових 

актів Інституту.  

1.2. В Інституті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування Інституту. Студентське самоврядування - це 

право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту 

прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Інститутом.  

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Інституту. Усі 

студенти, які навчаються в Інституті, мають рівні права та можуть обиратися та 

бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 

самоврядування.  

1.4. Студентське самоврядування Інституту забезпечує захист прав та інтересів 

студентів та їх участь в управлінні Інститутом. Студентське самоврядування 

здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 

самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування 

студентів.  

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, Статутом Інституту та цим Положенням.  

 

2. Мета, завдання, принципи і повноваження органів студентського 

самоврядування 

 

2.1. Метою діяльності студентського самоврядування є сприяння виконанню 

студентами своїх обов’язків та створення умов для самореалізації особистості 

студентів Інституту і формування у них організаторських навичок, лідерських 

якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність 

студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання 
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духовності та культури студентів Інституту, зростання у студентської молоді 

соціальної активності.  

2.2. Основні завдання студентського самоврядування:  

1)   захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Інституті;  

2) сприяння проведенню навчальної, наукової та творчої діяльності в Інституті;  

3) сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання 

патріотизму;  

4) пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень;  

5)  сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;  

6) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань та координація їх діяльності;  

7) співробітництво з органами студентського самоврядування інших ЗВО, 

молодіжними громадськими організаціями;  

8) участь у вирішенні питань академічної мобільності студентів;  

9) сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах;  

10) забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;  

11) спільно з відповідними структурними підрозділами Інституту сприяють 

наданню інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;  

12) представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих 

органах та інших структурних підрозділах Інституту;  

14) співпраця з завідувачами кафедр, проректорами, іншими структурними 

підрозділами.  

2.3. Принципи студентського самоврядування  

2.3.1. В Інституті діє ієрархічна структура принципів діяльності органів та 

учасників студентського самоврядування:  

1) верховенства права та законності;  



3 
 

2) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні, 

забезпечення дотримання та реалізації взаємної рівності прав та законних 

інтересів усіх студентів Інституту;  

3) незалежності від будь-якого впливу політичних партій та релігійних 

організацій;  

4) публічності та відкритості діяльності органів самоврядування;  

5) добровільності, колегіальності, виборності та звітності (перед студентами) 

органів студентського самоврядування;  

6) забезпечення академічної доброчесності, якості навчально-освітнього 

процесу та якості освіти;  

7) справедливості та добропорядності;  

8) правової визначеності діяльності та рішень органів студентського 

самоврядування, тощо.  

2.3.2. Дотримання учасниками студентського самоврядування вищезазначених 

принципів у своїй діяльності є обов’язковим.  

2.3.4. Перелік принципів діяльності студентського самоврядування та його 

органів і членів не є вичерпним.  

2.3. Органи студентського самоврядування:  

1) беруть участь в управлінні Інститутом у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Статутом Інституту;  

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля;  

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 в Інституті;  

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;  

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

8) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;  
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9) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Інституту, у тому числі 

з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;  

10) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» 

та положенням про студентське самоврядування Інституту.  

2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування Інституту 

приймаються рішення про:  

1) відрахування студентів з Інституту та їх поновлення на навчання;  

2) затвердження правил внутрішнього розпорядку Інституту в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. 

 

3. Права та обов’язки членів органів студентського самоврядування 

3.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:  

1) захищати свої права, свободи та законні інтереси;  

2) обирати і бути обраним на будь-які посади органів студентського 

самоврядування;  

3) брати участь у веденні справ органів студентського самоврядування в 

порядку, визначеному цим Положенням;  

4) вносити пропозиції щодо покращення діяльності органів студентського 

самоврядування;  

5) своєчасно одержувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування;  

6) пропонувати питання для розгляду на засіданнях Конференції студентів 

Інституту, інших органів управління;  

7) ставити питання про внесення змін до Положення про студентське 

самоврядування Інституту та інших внутрішніх положень, що стосуються 

діяльності студентського самоврядування;  

8) брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за 

ініціативи чи за участю студентського самоврядування;  

9) інші права, передбачені цим Положенням і які випливають з нього.  

3.2. Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:  
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1) неухильно дотримуватись норм законодавства України, Статуту Інституту, 

інших внутрішніх нормативно-правових актів Інституту, цього Положення, 

рішень Конференції студентів Інституту;  

2) нести відповідальність за свої дії та бездіяльність;  

3) належним чином представляти інтереси студентів у відносинах з Інституту;  

4) бути присутніми на всіх засіданнях Конференції студентів, а в разі 

відсутності з поважних причин, попередньо попередити відповідальну особу та 

отримати інформацію щодо прийнятих рішень;  

5) не порушувати права і законні інтереси учасників освітнього процесу;  

6) вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів 

студентського самоврядування та Інституті;  

7) вживати заходів для припинення порушень студентами норм законодавства 

України, Статуту Інституту, інших внутрішніх нормативно-правових актів 

Інституту, цього Положення, тощо.  

3.3. Усі студенти, які навчаються в Інституті, мають рівні права та можуть 

обиратися та бути обраними в органи студентського самоврядування.  

3.4. Керівники органів студентського самоврядування, їх заступники і секретарі 

можуть перебувати на посаді не більш як два строки.  

3.5. Виконавчий та інші органи студентського самоврядування обираються 

строком на один календарний рік.  

3.6. Члени органів студентського самоврядування припиняє свої повноваження:  

1) за власним бажанням;  

2) у зв’язку із втратою статусу студента Інституту;  

3) за рішенням Конференції студентів Інституту 

3.7. Невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків членом 

студентського самоврядування без поважних причин або аморальна поведінка 

(така, що принижує честь та гідність інших осіб) тягне за собою припинення 

повноважень і виключення з органів студентського самоврядування. 

3.8. У випадку втрати статусу студента особа автоматично перестає бути 

членом органу студентського самоврядування.  
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4. Органи управління та структура студентського самоврядування 

4.1. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів 

та їх участь в управлінні Інститутом. Студентське самоврядування 

здійснюється студентами через органи студентського самоврядування, які 

обираються шляхом прямого таємного голосування.  

4.2. Органами управління студентського самоврядування Інституту є 

Конференція студентів Інституту. Також можуть бути створені робочі та 

дорадчі органи студентського самоврядування Інституту. Рішення про 

створення таких органів приймається Конференцією студентів Інституту.  

4.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

курсу, спеціальності, Інституту.  

4.4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського 

самоврядування Інституту.  

4.6. Органи студентського самоврядування всіх рівнів є підзвітними 

Конференції студентів Інституту.  

4.7. Засідання органів студентського самоврядування Інституту є 

правомочними за умови участі в них більше 1/2 від їхнього кількісного складу. 

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх.  

 

5. Конференція студентів Інституту 

5.1. Конференція студентів Інституту є вищим органом студентського 

самоврядування Інституту.  

5.2. Конференція студентів Інституту:  

1) приймає положення про студентське самоврядування Інституту;  

2) визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів інших (представницьких) органів студентського самоврядування;  

3) розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені 

основними завданнями органів студентського самоврядування;  
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4) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Інституту та цим Положенням. 

5.3. Конференція студентів Інституту складається зі складу Студентської ради 

та зі студентів - делегатів навчальних груп.  Кожна група  делегує по 2 

делегати.  

5.4. Порядок проведення Конференції студентів Інституту:  

5.4.1. Перед початком Конференції студентів Інституту здійснюється реєстрація 

делегатів. Конференція студентів Інституту є легітимною, якщо на ній 

зареєструвалися не менш 50% + 1 від загальної кількості обраних делегатів.  

5.4.2. На початку Конференції із числа делегатів обирається головуючий 

Конференції, секретар та лічильна комісія.  

5.4.3. Лічильна комісія Конференції зазвичай складається з трьох осіб, якщо не 

було запропоновано іншу кількість осіб.  

5.4.4. Обговорення питань на Конференції відбувається відповідно до 

затвердженого нею порядку денного.  

5.4.5. Конференція проводиться гласно і відкрито. Бути присутнім та брати 

участь в обговоренні питань має право кожен студент Інституту. На 

Конференцію можуть бути запрошені представники адміністрації Інституту, 

науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів Інституту. 

Присутні, які не є делегатами, мають право виступу на Конференції за дозволом 

головуючого Конференції, який встановлює регламент виступу. Виступ даної 

особи повинен бути внесений до порядку денного.  

5.4.6. Рішення на Конференції ухвалюються шляхом прямого відкритого 

голосування делегатів. Таємне голосування проводиться у випадках, 

передбачених цим Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як 

третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання 

делегатом права голосу на Конференції іншій особі не допускається. Рішення 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 50% + 1 від 

кількості присутніх делегатів. 

5.5. Делегати мають право:  
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1) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції;  

2) робити звернення та звертатись за роз’ясненнями до адміністрації Інституту, 

керівників структурних підрозділів Інституту.  

5.6. Делегати зобов’язані:  

1) брати участь в засіданнях Конференції. За відсутність без поважних причин 

на засіданнях Конференції більше 2 разів делегат може бути виключений зі 

складу Конференції;  

2) запобігати, а в разі неможливості цього — фіксувати порушення 

законодавства, Статуту Інституту, цього Положення студентами та 

запрошеними особами і повідомляти про них головуючого Конференції;  

3) повідомляти органи студентського самоврядування Інституту, адміністрацію 

Інституту щодо виявлених фактів корупції, фактів пропонування, вимагання та 

/ або отримання неправомірної вигоди працівниками Інституту;  

4) доводити до відома органів студентського самоврядування та Конференції 

скарги та пропозиції студентів щодо покращення освітнього процесу, 

внутрішнього забезпечення освіти, побутових умов, тощо.  

5.7. Рішення Конференції є обов'язковим для виконання всіма студентами та 

органами студентського самоврядування Інституту, а також повинні 

враховуватись адміністрацією Інституту та іншими посадовими особами 

Інституту при прийнятті управлінських рішень.  

 

6. Правління студентської ради Інституту 

6.1. Правління Студентської ради Інституту (далі – Правління СР) є виконавчим 

органом студентського самоврядування Інституту та представляє інтереси всіх 

студентів Інституту.  

6.2. Правління СР очолює голова, який обирається студентами Інституту 

шляхом прямих таємних виборів терміном на один календарний рік.  

6.3. До складу Правління входять:  

- голова Студентської ради Інституту;  

- перший заступник голови Правління Студентської ради Інституту;  



9 
 

- секретар Правління Студентської ради Інституту.  

6.4. Правління СР проводить свою роботу у формі засідань. Засідання 

відбуваються не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергове засідання може 

бути скликано головою СР або на вимогу не менш як трьох членів Правління 

СР з термінових питань.  

6.5. Структура, перелік повноважень та функції Правління СР регламентуються 

цим Положенням.  

6.6. Правління Студентської ради Інституту:  

1) вживає заходи із забезпечення дотримання прав і законних інтересів 

студентів Інституту, із питань забезпечення якості освіти, шляхом звернень до 

адміністрації  Інституту, органів громадського самоврядування Інституту; 

2) бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, допомагає 

адміністрації Інституту в організації навчально-виховної роботи, вдосконаленні 

навчальних планів, програм, практичної підготовки студентів;  

3) бере участь в організації проведення науково-практичних конференцій, 

практикумів, дебатів, круглих столів, вебінарів, тощо;  

4) сприяє участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, 

регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, які пов’язані з 

професійною підготовкою майбутніх фахівців;  

5) бере участь в управлінні Інститутом, в обговоренні та вирішенні питань 

модернізації та удосконалення освітнього процесу;  

6) вносить пропозиції щодо змісту освітніх програм, удосконалення навчальних 

планів і модернізації програм навчальних дисциплін;  

7) координує планування роботи та перспективного розвитку органів 

управління студентського самоврядування Інституту;  

8) скликає Конференцію студентського самоврядування Інституту та звітує 

перед нею про свою роботу;  

9) виносить на розгляд Конференції студентського самоврядування Інституту 

питання, що вимагають її розгляду;  
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10) вносить пропозиції для адміністрації Інституту щодо організації навчально-

виховного процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і 

культурних потреб студентів;  

11) забезпечує інформування студентів Інституту з питань, що стосуються їх 

прав, обов’язків та інтересів;  

12) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, благодійні, оздоровчі, 

культурно-масові, спортивні та інші заходи;  

13) вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;  

14) співпрацює з органами студентського самоврядування інших закладів вищої 

освіти, молодіжними громадськими організаціями;  

15) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Інституту та цим Положенням.  

6.7. За погодженням з Правлінням Студентської ради Інституту здійснюється:  

1) затвердження правил внутрішнього розпорядку Інституту в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. Відповідні погодження здійснюються на 

засіданні Правління Студентської ради Інституту шляхом відкритого 

голосування простою більшістю від кількісного складу Правління Студентської 

ради Інституту.  

6.8. Правління Студентської ради Інституту зобов’язано:  

1) здійснювати свою діяльність в інтересах студентів Інституту;  

2) здійснювати контроль за дотриманням студентами дисципліни та Правил 

внутрішнього розпорядку Інституту;  

3) пропагувати здоровий спосіб життя, уживає заходів щодо запобігання 

вчиненню особами, які навчаються, правопорушень, уживанню ними 

наркотиків, зловживанню алкоголем, палінню тощо;  

4) захищати права та законні інтереси студентів Інституту перед адміністрацією 

Інституту, органами державної влади та місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями у випадках, якщо це стосується виключно 

порушення прав і законних інтересів студентів Інституту;  
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5) порушувати питання перед адміністрацією та іншими посадовими особами 

Інституту щодо дій або бездіяльності посадових та службових осіб у випадку 

утисків, порушень, чи попередження порушень прав студентів Інституту;  

6) брати участь у роботі органів громадського самоврядування, а також робочих 

органах Інституту;  

7) сприяти вдосконаленню, розвитку студентського самоврядування та його 

ідей.  

6.9. Правління СР скликається на чергові та позачергові засідання. Порядок та 

процедура засідань регламентується цим Положенням.  

6.10. Рішення на засіданнях Правління СР приймаються простою більшістю 

голосів, через процедуру відкритого голосування.  

6.11. Рішення Правління СР оформлюються у формі протоколу і підписуються 

головою та секретарем.  

6.12. На засідання Головою Правління СР або рішенням Правління СР можуть 

бути запрошені представники адміністрації, посадові та службові особи 

Інституту, які на засіданні мають право дорадчого голосу.  

6.13. Голова Студентської ради Інституту.  

Голова Студентської ради Інституту (надалі — Голова СР) очолює вищий 

виконавчий орган студентського самоврядування Інституту. Голова СР 

обирається студентами Інституту на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування строком на один календарний 

рік.  

6.14. Головою СР бути обраний виключно студент Інституту.  

6.15. Голова СР зобов’язаний:  

1) організовувати роботу Правління СР і нести відповідальність за ефективність 

діяльності СР;  

2) представляти інтереси студентського самоврядування Інституту;  

3) вести засідання Правління СР;  

4) підписувати рішення, прийняті СР;  

5) здійснювати контроль за виконанням рішень Правління СР;  
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6) представляти інтереси студентства на засіданнях Вченої ради Інституту та 

входити до їх складу за посадою;  

7) представляти органи студентського самоврядування Інституту в стосунках з 

органами студентського самоврядування та студентами інших вітчизняних та 

закордонних закладів вищої освіти;  

8) забезпечувати організацію проведення Конференції студентів Інституту;  

9) здійснювати інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Інституту та цим Положенням.  

 

6.16. Голова СР має право:  

1) скликати чергове або позачергове засідання Правління СР або Конференції 

студентів Інституту  

2) отримувати необхідну інформацію від адміністрації Інституту, інших 

посадових осіб Інституту та органів студентського самоврядування для 

здійснення своєї діяльності;  

3) брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій 

Інституту;  

4) підписувати договори про співпрацю з органами студентського 

самоврядування інших закладів вищої освіти;  

5) у межах своїх повноважень видавати усні та письмові розпорядження, що 

можуть нести як обов’язковий, так і рекомендаційний характер для виконання 

всіма органами та підрозділами СР. 

6.17. Голова СР виконує свої повноваження до вступу на посаду нового голови. 

У випадку дострокового припинення повноважень голови СР виконання 

обов’язків покладаються на його першого заступника.  

6.18. Голова СР та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як 

два строки підряд.  

 

7. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи 
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7.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи 

шляхом обрання старости групи та його заступника.  

7.2. Староста академічної групи та його заступник обирається шляхом прямого 

таємного голосування. Старостою вважається кандидат, який набрав найбільше 

голосів у порівнянні з іншими кандидатами.  

7.3. Старостат академічної групи є первинною ланкою студентського 

самоврядування Інституту та здійснює представництво інтересів академічної 

групи.  

7.4. Староста академічної групи підпорядковується тільки Голові СР. 

 

8. Взаємодія органів студентського самоврядування 

 з адміністрацією Інституту 

8.1. Адміністрація Інституту відповідно до положення частини 8 статті 40 ЗУ 

«Про вищу освіту» не мають права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування Інституту.  

8.2. Адміністрація Інституту має право отримувати інформацію про діяльність 

органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, 

інформацію про поточну діяльність тощо) в установленому порядку.  

8.3. Адміністрація Інституту зобов’язана:  

1) належним чином реагувати на звернення органів студентського 

самоврядування та усіляко сприяти захисту законних інтересів студентів 

Інституту;  

2) погоджувати з органами студентського самоврядування відповідного рівня 

щодо прийняття рішень та актів, які стосуються прав, обов’язків та законних 

інтересів студентів Інституту, заздалегідь повідомляти про проекти таких 

рішень;  

3) інформувати про прийняті рішення та акти, які прямо стосуються прав, 

обов’язків та законних інтересів студентів Інституту;  

4) надавати інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види 

підтримки для розвитку студентського самоврядування в Інституті.  
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8.4. Органи студентського самоврядування Інституту мають право 

співпрацювати з органами студентського самоврядування інших закладів вищої 

освіти, молодіжними та студентськими організаціями та об’єднаннями, 

діяльність яких не має політичного та релігійного характеру. Органи 

студентського самоврядування Інституту є вільними від втручання політичних 

партій та рухів, громадських об'єднань і релігійних організацій.  

 

 

 

9. Прикінцеві та перехідні положення 

9.1. Положення про студентське самоврядування Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії схвалюється на Конференції студентів Інституту, 

затверджується Вченою радою Інституту та вводиться в дію наказом ректора 

Інституту.  

9.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття.  

9.3. Студентська рада Інституту протягом 4 місяців з дня набрання чинності 

цим Положенням зобов’язана забезпечити діяльність Студентської ради 

Інституту відповідно до норм цього Положення.  

9.4. Органи студентського самоврядування Інституту та їх посадові особи 

продовжують здійснювати свої повноваження до жовтня поточного 

навчального року, після чого відбудуться вибори згідно з вимогами цього 

Положення. 


