1. Загальні положення
1.1.Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для
самореалізації особистості студентів Житомирського національного
агроекологічного Університету (далі Університету) і формування у них
організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за
результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування
спрямована на забезпечення виховання духовності та культури
студентів Університету, зростання у студентської молоді соціальної
активності.
1.2.Основні завдання та функції студентського самоврядування:
 захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому
навчальному закладі;
 сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Університеті;
 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм,
виховання патріотизму;
 пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки,
запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств,
об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 співробітництво з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими
організаціями;
 сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до
вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну
студентами;
 сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських,
міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах,
конференціях, олімпіадах;
 забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної
політики;
 спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та
іншої допомоги студентам;
 представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих
органах та їхніх структурних підрозділах;
 співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп,
завідувачами гуртожитків, керівниками кафедр та інших
структурних підрозділів.

1.3.Студентське самоврядування діє на принципах:
 добровільності, колегіальності, відкритості;
 виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 рівності права студентів та курсантів на участь у студентському
самоврядуванні;
 незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і
релігійних організацій.
1.4.Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування.
1.5.Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності
органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі,
оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до
Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів
тощо), про що укладається відповідна угода.
1.6.У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством, статутом Житомирського Національного
Агроекологічного Університету та положенням про студентське
самоврядування Житомирського Національного Агроекологічного
Університету.

2. Структура та організація роботи студентського
самоврядування в
Університеті
2.1.Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської
групи, гуртожитку, факультету, та Університету в цілому.
2.2.Структура Студентського самоврядування складається з
наступних органів:
 Конференція студентів Університету;
 Студентська Рада Університету;
 Конференція студентів факультетів ;
 Ради студентського самоврядування факультетів;
 Студентські ради гуртожитків.
2.3.Конференція студентів Університету є вищим представницьким
органом студентського самоврядування Університету.
2.4.Рішення Конференції студентів Університету та Студентської Ради
мають вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок студентського
самоврядування.
2.5.Студентська Рада Університету – це вищий колегіальний виконавчий
орган студентського самоврядування Університету, який очолює
систему до якої входять Ради студентського самоврядування
факультетів та гуртожитків Університету.
2.6.Конференція студентів факультетів виконує повноваження
відповідно до цього Положення.

2.7.Рада студентського самоврядування факультету функціонує на рівні
факультету .
2.8.Студентські ради гуртожитків функціонують на рівні студентських
гуртожитків Університету.
2.9.Сумісництво посад у структурних підрозділах студентського
самоврядування заборонено, окрім членів Студентської Ради.
2.10.
Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими
для виконання усіма студентами Університету.
2.11.
Органи студентського самоврядування:
 беруть участь в управлінні Університетом у порядку,
встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом
Університету;
 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;
 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні,
оздоровчі та інші заходи;
 беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
освіти;
 захищають права та інтереси студентів, які навчаються в
Університеті;
 делегують своїх представників до робочих, консультативнодорадчих органів;
 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського
самоврядування;
 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого
навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту
та відпочинку студентів;
 мають право оголошувати акції протесту, в порядку, визначеному
цим Положенням;
 виконують інші функції, передбачені законодавством та
Положенням про студентське самоврядування вищого навчального
закладу.
2.12.
За погодженням з органом студентського самоврядування
Університету, в порядку, визначеним цим Положенням,
приймаються рішення :
 відрахування студентів з Університету та їх поновлення на
навчання;

 переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб;
 переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним
замовленням;
 призначення заступника декана факультету, заступника директора
інституту, проректорів з навчально-виховної роботи;
 поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і
виселення їх із гуртожитку;
 затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в
частині, що стосується осіб, які навчаються;
 діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання
осіб, які навчаються в Університеті.
 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

Студентська рада групи
2.13.
СРГр є первинною структурною одиницею студентської ради
Університету і діє на рівні академічної групи.
2.14.
СРГр представляє - групорг, який обирається шляхом таємного
голосування з терміном роботи на 1 рік. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% осіб, з числа
присутніх на зборах, за умови, що були присутні не менше 2\3 членів
академічної групи. Дострокові вибори зможуть бути призначенні за
ініціативи ¾ складу академічної групи або за рішенням деканату та
студентської ради факультету.
2.15.
СРГр - збирається на засідання по мірі необхідності, але не рідше
одного разу на місяць.
2.16.
Термінове (позачергові збори) засідання скликається за вимогою
не менше половини складу академічної групи. Рішення приймаються
більшістю голосів присутніх на засідання СРГр при присутності на
засіданні 2/3 складу членів СРГр.
2.17.
Обов'язки групорга:
 представляти інтереси академічної групи в студентській раді
факультету;
 забезпечувати участь студентів академічної групи в конференціях,
семінарах, відкритих лекціях з питань навчально-наукової роботи;
 вносити пропозиції щодо заохочення студентів академічної групи за
досягненні успіхи в навчанні та науковій роботі;
 вести збори академічної групи, оформляти протокольно;
 пріоритетним питанням кожного зібрання є аналіз навчальної
роботи в академічній групі, результати, наслідки, аналіз
відвідування студентами лекцій та навчальних практик, успішності;

 обов'язково звітує раз на рік на загальних зборах перед
студентством групи та членами СР Гр.
Студентська рада курсу.
2.18.
СРК координує роботу студентських рад груп на курсі.
2.19.
СРК є виконавчим органом курсу з питань пов'язаних з навчанням
та науковою роботою.
2.20.
СРК представляє - курсорг, який обирається шляхом відкритого
голосування з терміном на 1 рік. Дострокові вибори зможуть бути
призначенні за ініціативи ¾ складу курсу або за рішенням деканату та
студентської ради факультету.
2.21.
СРК - збирається на засідання по мірі необхідності, але не
рідше одного разу на місяць.
2.22.
Термінове (позачергове) засідання скликається за вимогою не
менше половини складу курсу. Рішення приймаються більшістю голосів
присутніх на засідання СРК при присутності на засіданні 2/3 складу
членів СРК.
2.23.
Обов'язки курсорга:
 представляти інтереси курсу в студентській раді факультету;
 забезпечувати участь студентів курсу в конференціях, семінарах,
відкритих лекціях з питань навчально-наукової роботи;
 вести збори СРК, оформляти їх протокольно;
 веде часопис курсу (фото, копії грамот дипломів переможців
різноманітних заходів, інформаційні вирізки з періодичних видань і
т.п.) та передає його в музей;
 обов'язково звітує раз на рік на загальних зборах перед курсом та
членами СРК.
Студентська рада факультету
2.24.
СРФ є виконавчим органом студентської ради Університету на
рівні факультету.
2.25.
СРФ представляє інтереси студентів факультету з питань
навчально-наукової роботи.
2.26.
До складу СРФ входять всі групорги академічних груп та курсорги
курсів, які мають брати активну участь в навчально-науковій роботі.
Кількісний склад СРФ визначається від кількості академічних груп на
факультеті. Голова студентської ради факультету та його заступник
обирається на першому засіданні з числа присутніх групоргів та
курсоргів шляхом таємного голосування. Голова студентської ради
факультету та його заступник входять до складу виконавчого органу СРУ. Термін повноважень студентської ради факультету - 1 рік.
2.27.
Спільно з профбюро факультету СРФ визначає представників до
складу Вченої ради факультету. Делеговані члени у Вченій раді
факультету мають право за дорученням СРК виносити для обговорення
питання, які стосуються навчального процесу та наукової роботи,
пов'язаних з студентами факультету.

2.28.
Чергові засідання СРФ скликаються активом факультету не рідше
одного разу у два місяці. Позачергові засідання СРФ скликаються за
вимогою 2/3 членів студентського самоврядування факультету, декана
факультету, не пізніше тижня від дня надходження вимоги.
2.29.
Студентська рада факультету обирає зі свого складу делегатів на
конференцію студентів Університету.
2.30.
Рішення СРФ приймаються більшістю голосів при присутності на
засіданні 2/3 складу членів СРФ.
2.31.
Засідання СРФ є відкритим для всіх студентів факультету.
2.32.
Голова студентської ради факультету обирається шляхом прямого
таємного голосування, що здійснюється за участі принаймні 2/3
студентів факультету.
2.33.
Обов'язки голови студентської ради факультету:
 представляти інтереси факультету в правлінні СРУ;
 забезпечувати участь студентів факультету в конференціях,
семінарах, відкритих лекціях з питань навчально-наукової роботи;
 вносити пропозиції до деканату та ректорату про форми морального
та матеріального заохочення студентів, які досягли відповідних
успіхів у навчанні та науковій роботі;
 вести засідання СРФ і оформляти;
 обов'язково звітувати раз на рік про проведену роботу на загальних
зборах перед студентством факультету та членами СРФ.
Студентська рада гуртожитку
2.34.
СРГу є керівним і виконавчим органом в гуртожитках
Університету.
2.35.
СРГу турбується про забезпечення прав мешканців гуртожитку,
зазначених нормативними документами, працює над покращенням їх
соціально-побутових і культурних потреб.
2.36.
СРГу представляє інтереси мешканців гуртожитку, його голова є
членом СРУ.
2.37.
Голова СРГу обирається на загальних зборах мешканців
гуртожитку (представників кімнат) на початку нового навчального
року, методом таємного голосування результатом рішення більшості
присутніх.
2.38.
Термін роботи голови СРГу - два роки. Дострокові вибори можуть
бути призначенні за ініціативи 1/3 мешканців гуртожитку або за
спільним рішенням адміністрації університету і СРУ;
2.39.
СРГу збирається на засідання не рідше одного разу на місяць.
Позачергові засідання скликається за вимогою 1/5 мешканців
гуртожитку або завідувача гуртожитку.
2.40.
Рішення СРГу приймаються більшістю голосів при присутності на
засіданні 2/3 її членів.
2.41.
Засідання СРГу є відкритим для всіх мешканців гуртожитку;
2.42.
СРГу приймає участь у складанні списків для поселення на
основі заяв студентів, враховуючи компактне проживання за
академічними групами, курсами, погоджує списки для поселення з
деканатом, профспілковим комітетом.

2.43.
СРГу спільно з деканатами факультетів при погодженні
адміністрації Університету та первинної профспілкової організації
університету проводить розподіл кімнат та блоків для поселення на
початку нового навчального року.
2.44.
СРГу разом з завідувачем гуртожитку надає приміщення для
проведення і організовує проведення бесід, вечорів відпочинку.
2.45.
СРГу спільно з адміністрацією вирішує питання пропускного
режиму, чергування в гуртожитку.
2.46.
СРГу слідкує за дотриманням мешканцями гуртожитку діючих
санітарних норм у кімнатах, санвузлах, душових, кухнях та прилеглих
територіях.
2.47.
СРГу вносять пропозиції деканату про позбавлення прав
проживання студентів-порушників правил внутрішнього розпорядку у
гуртожитках Університету.(Положення про внутрішній розпорядок
гуртожитку)
2.48.
СРГу спільно з адміністрацією гуртожитку вирішує склад і
кількість кімнат для самостійних занять і побутових послуг.
2.49.
СРГу погоджує правила внутрішнього розпорядку та проживання,
сприяє відшкодуваннь заподіяних матеріальних збитків і т.п..
2.50.
Голова СРГу звітує про свою роботу на загальних зборах
мешканців гуртожитку.
Студентська рада університету
2.51.
СРУ представляє інтереси студентства, визначає основні напрямки
діяльності в навчанні та науковій роботі в Університеті, погоджує їх з
керівництвом Університету, працює над покращенням соціальнопобутових умов студентів.
2.52.
Вищим органом СРУ є конференція СРУ ЖНАЕУ .
2.53.
На конференції СРУ ЖНАЕУ ухвалюється положення про
студентську раду університету, обирається її голова, заступник та
секретар СРУ терміном на один рік, шляхом таємного голосування
більшістю голосів присутніх. Конференція СРУ ЖНАЕУ проводиться
не рідше одного разу в рік. На конференції студентів СРУ ЖНАЕУ
розглядають найважливіші питання пов'язані з життєдіяльністю
студентства Університету, окреслені даним положенням, обов'язково
заслуховується звіт голови СРУ і виноситься ухвала щодо діяльності
СРУ.
2.54.
Рішення конференції СРУ ЖНАЕУ приймаються більшістю
голосів при присутності на засіданні 2/3 її членів.
2.55.
Позачергові засідання СРУ скликаються за вимогою 1/10 членів
СРУ, її голови або адміністрації університету не пізніше двох тижнів
від дня надходження вимоги.
Голова СРУ
2.56.
Голова Студентської Ради Університету обирається на засіданні
Ради її членами простою більшістю голосів, шляхом прямого
таємного голосування.

2.57.
Студент не може балатуватись або перебувати на посаді Голови
СРУ за умови його відсутності в університеті сроком більшим ніж 2
тижні і неможливості виконання своїх обов’язків.
2.58.
Голова Студентської Ради здійснює наступні повноваження:
 представляє Студентське самоврядування Університету у
відносинах з адміністрацією Університету, факультетів та з іншими
організаціями;
 підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими
організаціями;
 входить до складу Вченої ради Університету, як один із виборних
представників з числа студентів, який є керівником органу
студентського самоврядування Університету;
 має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та
органів Студентського самоврядування Університету для
здійснення своєї діяльності;
 в межах своїх повноважень видає усні та письмові
накази/розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма
органами Студентського самоврядування в Університеті;
 у разі невиконання усних та письмових наказів/розпоряджень, на
законній підставі подає подання для відсторонення з посади
представника структурного підрозділу студентського
самоврядування, який втратив довіру;
 організовує проведення Конференції студентів Університету;
 звітує від імені Студентської Ради перед Конференцією студентів
Університету;
 скликає та веде засідання Студентської Ради Університету;
 підписує акти, які приймає Студентська Рада Університету;
 спрямовує і контролює діяльність Студентської Ради Університету;
 ініціює питання про виключення члена Студентської Ради
Університету;
 призначає першого заступника, заступників та секретаря;
 у випадку відсторонення з посади представника структурного
підрозділу студентського самоврядування, який втратив довіру,
призначає замість нього тимчасово виконуючого обов’язки;
 складає та вносить на затвердження Студентської Ради
Університету порядок денний його засідання;
 здійснює розподіл повноважень між заступниками та іншими
членами Студентської Ради Університету.
2.59.
Голові Студентської Ради заборонено займати будь-які інші
посади у структурних підрозділах Студентського самоврядування.
2.60.
У разі відсутності Голови Студентської Ради, його функції
виконують заступники, а у разі їх відсутності – Секретар.
2.61.
У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою
Студентської Ради його обов’язки виконує Заступник Голови.
2.62.
Секретар Студентської Ради веде протоколи засідань, веде облік
виконання рішень, відповідає за документообіг.

2.63.
Голова Студентської Ради та Секретар Студентської Ради
відповідають за збереження документації Студентської Ради.

3. Права і обов'язки студентської ради університету
3.1. Студентські ради Університету всіх рівнів мають право:
 отримувати від адміністрації Університету консультативну
підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації
відповідного рівня та СРУ всіх рівнів стосовно питань що належать
до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді, щодо
порушених питань;
 публікувати матеріли про свою діяльність в газеті «Наш дім»;
 вести конструктивний діалог з адміністрацією Університету, щодо
дій посадових осіб, керівників підрозділів, органів СРУ, якщо вони
порушують права студентів університету;
 делегувати представників до Об'єднаної ради студентського
самоврядування аграрних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики України та до Всеукраїнської
студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.
3.2. Студентські ради Університету всіх рівнів зобов'язані:
 забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів університету,
сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;
 порушувати проблеми студентів з питань навчального процесу перед
адміністрацією університету;
 сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
 приймати активну участь в озелененні аудиторій, лабораторій,
рекреаційних місіть прилеглої території;
 сприяти активній участі студентів в гуртках художньої
самодіяльності, спортивно-масовій роботі;
 координувати свою діяльність в Університеті з первиною
профспілковою організацією Університету та іншими громадськими
об'єднаннями, які діють в Університеті;
 узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до
Положення про СРУ ЖНАЕУ та інші питання, що потребують
розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів
університету.

4. Права і обов'язки адміністрації університету щодо взаємодії
з студентською радою університету
4.1.
Адміністрація Університету має право:
 отримувати інформацію про діяльність СРУ (плани, звіти, копії
протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

 скликати позачергову конференцію СРУ ЖНАЕУ у випадках
недотримання СРУ або ж кількістю студентів Статуту ЖНАЕУ та
Положення про СРУ ЖНАЕУ;
 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах,
що проводяться студентськими радами Університету усіх рівнів.
4.2.
Адміністрація Університету зобов'язана:
 для ефективної діяльності СРУ забезпечити робочим місцем голову
СРУ з метою координації роботи з питань студентського життя;
 інформувати СРУ про важливі рішення які стосуються
життєдіяльності студентства університету;
 надавати за можливістю інформаційну, правову, психологічну,
фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку
студентського самоврядування в Університеті.

5. Міжнародна діяльність студентської ради Університету
5.1.

5.2.
5.3.

СРУ можуть співпрацювати з органами студентського
самоврядування вищих навчальних закладів інших країн,
міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями,
діяльність яких не має релігійного або політичного характеру, для
кращого виконання своїх завдань у межах своїх повноважень.
Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня
має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого
навчального закладу.
Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має
сприяти формуванню позитивного іміджу Університету та держави.

