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Це положення регламентує порядок створення і функціонування 
студентського самоврядування в Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі -  НМАПО імені 
П. Л. Шупика).

1. Загальні положення

1Л. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 
самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика.

1.2. Студентське самоврядування -  це право і можливість осіб, які 
навчаються, вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 
осіб, які навчаються, а також брати участь в управлінні НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх інтернів, клінічних 
ординаторів, магістрантів, аспірантів очної (денної, вечірньої) форми навчання, 
докторантів НМАПО імені П. Л. Шупика (далі -  Студенти), які мають рівні 
права та можуть обиратися і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші 
органи студентського самоврядування.

1.4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
Студентів та їх участь в управлінні НМАПО імені П. Л. Шупика. Студентське 
самоврядування здійснюється Студентами безпосередньо і через органи 
студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного або 
відкритого голосування Студентів.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
Конституцією України, чинним законодавством, в тому числі Законом України 
«Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 
та Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність вищих 
навчальних закладів, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика та цим 
Положенням.

1.6. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;
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3) рівності права Студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

1.7. Студентське самоврядування в НМАПО імені  П. Л. Шупика 

здійснюється на рівні факультету / навчально-наукового інституту, гуртожитку, 

НМАПО імені П. Л. Шупика в цілому. Студентське самоврядування може 

здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, структурних підрозділів (кафедр). 

Структура органів студентського самоврядування, що діють в НМАПО імені  

П. Л. Шупика, визначається цим Положенням.  

1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або 

релігійного характеру. 

1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських і політичних організацій. 

1.10. Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика 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. 

1.11. Органи студентського самоврядування вирішують питання в межах 

своєї компетенції. Перелік їх повноважень визначається цим Положенням і 

узгоджується з керівництвом НМАПО імені П. Л. Шупика. 

1.12. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх 

повноважень доводяться до відома адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 1.13. Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика, деканати факультетів / 

дирекції навчально-наукових інститутів, адміністрації  гуртожитків, працівники 

кафедр та структурних підрозділів всебічно сприяють роботі органів   

студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика всіх рівнів, 

забезпечують функціонування та проведення заходів, пов’язаних з їхньою 

діяльністю, надають органам   студентського самоврядування приміщення, 

необхідне технічне обладнання тощо. 

 1.14. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники 

студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика мають право: 

 1) брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського 

самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика (конференція трудового 

колективу (не менше як 15 відсотків – виборні представники з числа 

Студентів); 

 2) брати участь у роботі вчених рад усіх рівнів (не менше як 10 відсотків 

– виборні представники з числа Студентів). 

 1.15. З  припиненням  особою навчання  в  НМАПО   імені  П. Л. Шупика  

припиняється  її  участь  в органі студентського самоврядування в НМАПО  

імені  П. Л. Шупика. 

1.16. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 

громадська організація відповідно до законодавства, з урахуванням 
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особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту». 

1.17. Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика  не має права втручатися 

в діяльність органів студентського самоврядування. 

 

2. Мета,  завдання та функції органів студентського 

самоврядування 
 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для 

самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських 

навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності.    

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування:  

1) захист прав та інтересів Студентів; 

2) забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків; 

3) сприяння освітній, науковій та творчій діяльності Студентів; 

4) сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

Студентів; 

5) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 

6) співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

закладів вищої освіти, громадськими організаціями тощо; 

7) сприяння залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від 

навчання час; 

8) забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну 

Студентами (при проведенні освітніх, наукових, культурних та спортивних 

заходів). Участь у соціальних проектах, спрямованих на підтримку ветеранів 

праці, війни, дітей-сиріт, дітей-інвалідів тощо; 

9) забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, 

лікувально-профілактичної та іншої допомоги Студентам спільно з 

відповідними службами НМАПО імені П. Л. Шупика; 

10) контроль за дотриманням Студентами факультету / навчально-

наукового інституту вимог Положення про організацію освітнього процесу в 

НМАПО імені  П. Л. Шупика, Правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені 

П. Л. Шупика, Етичного кодексу працівників та осіб, які навчаються в НМАПО 

імені П. Л. Шупика, умов Договору найму житлового приміщення, інших 

нормативно-правових документів, що діють в НМАПО імені П. Л. Шупика та 

стосуються Студентів; 

11) співпраця з кураторами, завідувачами кафедр, завідувачами 

гуртожитків,   керівниками   інших   структурних   підрозділів  НМАПО  імені  

П. Л. Шупика; 

 12) організація та координація роботи органів студентського 
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самоврядування в гуртожитках. 

2.3. Функції органів студентського самоврядування 

1) беруть участь в управлінні НМАПО імені П. Л. Шупика у порядку, 

встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом НМАПО імені 

П. Л. Шупика; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля та побуту тощо; 

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 НМАПО 

імені П. Л. Шупика; 

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; 

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебуває на балансі 

та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної  бази  НМАПО імені  

П. Л. Шупика, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 

Студентів; 

12) мають право оголошувати акції протесту; 

13) виконують інші функції, які не суперечать чинному законодавству. 

2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування 

приймаються рішення про: 

1) відрахування Студентів з НМАПО імені  П. Л. Шупика та їх 

поновлення на навчання; 

2)  переведення осіб, які навчаються в НМАПО імені  П. Л. Шупика за 

державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика за 

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

замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету / заступника директора 

навчально-наукового інституту, першого проректора, проректорів з навчально-

педагогічної та наукової роботи; 

5) поселення осіб, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, у 

гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені             

П. Л. Шупика в частині, що стосується осіб, які навчаються; 
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7) діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

3. Структура й організація роботи органів студентського 

самоврядування 
 

Студентське   самоврядування   здійснюється  на  рівні НМАПО імені            

П. Л. Шупика, факультету / навчально-наукового інституту, гуртожитку, 

кафедри. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, 

спеціальності, структурних підрозділів.  

 Органами   студентського    самоврядування    на   рівні   НМАПО   імені  

П. Л. Шупика є Конференція Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика,  

Студентська рада НМАПО імені П. Л. Шупика (виконавчий орган 

студентського самоврядування), контрольно-ревізійна комісія. Органами 

студентського самоврядування на рівні факультету / навчально-наукового 

інституту є Конференція Студентів факультету / навчально-наукового інституту 

та Студентська рада факультету / навчально-наукового інституту. Органами 

студентського самоврядування на рівні гуртожитку є Загальні збори мешканців 

гуртожитку, Студентська рада гуртожитку. 

 На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх 

формування (таємним чи відкритим голосуванням) визначаються цим 

Положенням. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 

студентського самоврядування обираються строком на один рік. 

 Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та 

підзвітні Конференції Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика відповідних 

рівнів. 

 3.1. Вищим органом  студентського  самоврядування є Конференція 

Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика.  

 Конференція студентського самоврядування (далі – Конференція): 

 1) ухвалює Положення про студентське самоврядування в НМАПО імені 

П. Л. Шупика, а також вносить зміни до нього, визначає структуру, 

повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 

 2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку; 

 3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

 4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про 

його виконання; 

 5) обирає контрольно-ревізійну комісію з числа Студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 

органів студентського самоврядування; 
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 6) обирає представників із числа Студентів до вищого колегіального 

органу громадського самоврядування (конференція трудового колективу 

НМАПО імені П. Л. Шупика), вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, вчених 

рад факультетів / навчально-наукових інститутів; 

 7) не менше одного разу на рік заслуховує звіти представницьких, 

виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, 

виносить ухвалу щодо їхньої діяльності; 

 8) розглядає найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені 

основними завданнями органів студентського самоврядування; 

 9) може здійснювати інші повноваження, що не суперечать чинному 

законодавству. 

 Конференція Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика ( далі – 

Конференція) формує і затверджує склад керівного органу студентського 

самоврядування - Студентської ради (кандидати в члени Студентської ради 

НМАПО імені П. Л. Шупика попередньо обираються на студентських 

конференціях факультетів / навчально-наукових інститутів) та обирає голову 

(заступника) - шляхом таємного голосування, строком на 1 рік. 

 Конференція скликається з представників факультетів, виходячи з квоти 2 

делегати від кафедри. 

  Конференція проводиться не рідше одного разу  на навчальний рік, не 

пізніше 4-го тижня нового навчального року. Про час, місце та порядок денний 

її проведення Студентам повідомляється не пізніше, ніж за два тижні до 

визначеної дати.  

 Порядок денний Конференції формується Студентською радою НМАПО 

імені П. Л. Шупика з урахуванням пропозицій студентських рад факультетів / 

навчально-наукових інститутів. 

 Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів, присутніх на Конференції. 

 Конференція обирає та затверджує склад Президії, з числа якої 

обирається головуючий та  секретар Конференції, склад лічильної та мандатної 

комісії.  

 Рішення Конференції ухвалюються шляхом прямого голосування 

простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції та мають 

обов’язковий характер для виконання всіма Студентами і доводяться до відома 

адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика. Протокол Конференції 

затверджують підписами головуючий та секретар Конференції. 

 Позачергова конференція скликається на вимогу 10 відсотків  Студентів 

НМАПО імені  П. Л. Шупика або в інших випадках, якщо це передбачено цим 

Положенням. 

 3.2. Студентська рада НМАПО імені  П. Л. Шупика 

 Студентська рада НМАПО імені  П. Л. Шупика є постійно діючим 

виконавчим     органом      студентського    самоврядування   НМАПО     імені   

П. Л. Шупика між конференціями Студентів, яка спрямовує свою роботу на 

реалізацію рішень Конференції. 
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 Студентська рада НМАПО імені  П. Л. Шупика є колегіальним органом і 

формується на засадах представництва від усіх органів студентського 

самоврядування нижчих рівнів.  

 Членами Студентської ради можуть бути голови Студентських рад 

факультетів / навчально-наукових інститутів, гуртожитків, голови їх постійних 

комісій, а також Студенти-активісти, які відмінно і добре навчаються, беруть 

активну участь у життєдіяльності відповідного факультету / навчально-

наукового інституту, а також запропоновані  колективом цього факультету / 

навчально-наукового інституту.  

 До складу Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика входять: 

голова, заступник голови, секретар, голови студентських рад факультетів / 

навчально-наукових інститутів, голови комісій. Персональний склад 

Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика обирається за рекомендацією 

Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика, студентських рад факультетів 

/ навчально-наукових  інститутів   на   Конференції   Студентів   НМАПО   імені  

П. Л. Шупика прямим таємним голосуванням простою більшістю голосів 

строком  на  один  рік.   
Засідання Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика проводяться 

не менше одного разу на  місяць.  

Засідання Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від числа членів, обраних 

до складу Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика.  

Позачергові засідання Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика 

скликаються   на   вимогу  Голови   Студентської   ради або на вимогу не   

менше  половини членів Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика. 

Засідання Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика є відкритим 

для всіх Студентів. На засідання можуть бути запрошені: ректор, проректори, 

начальник навчального відділу, декани факультетів / директори навчально-

наукових інститутів, інші представники адміністрації та особи, з числа 

професорсько-викладацького складу НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Засідання Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика веде Голова 

або, за його дорученням, заступник. Рішення на засіданні ухвалюються шляхом 

прямого голосування, простою більшістю голосів присутніх членів 

Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика. Хід засідання фіксується 

протоколом, який підписується Головою (заступником) та секретарем. 

 Студентська рада НМАПО імені  П. Л. Шупика: 

 1)  здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи; 

 2) координує роботу та здійснює контроль за діяльністю органів 

студентського самоврядування всіх рівнів у НМАПО імені  П. Л. Шупика; 

 3) здійснює контроль за дотриманням Студентами факультету / 

навчально-наукового інституту вимог Положення про організацію освітнього 

процесу в НМАПО імені  П. Л. Шупика, Правил внутрішнього розпорядку 

НМАПО імені П. Л. Шупика, Етичного кодексу працівників та осіб, які 

навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, умов Договору найму житлового 



8 

  

приміщення, інших нормативно-правових документів, що діють в НМАПО 

імені П. Л. Шупика та стосуються Студентів; 

 4) аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського 

самоврядування всіх рівнів; 

 5) визначає перспективи діяльності органів студентського 

самоврядування в НМАПО імені П. Л. Шупика та шляхи вирішення актуальних 

питань студентського життя; 

 6)  організовує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх 

результати; 

 7) здійснює методичне забезпечення діяльності органів студентського 

самоврядування; 

 8) організовує зустрічі Студентів з представниками адміністрації та 

співробітниками НМАПО імені П. Л. Шупика; 

 9) формує і узгоджує з адміністрацією НМАПО імені П. Л. Шупика 

перелік питань, вирішення яких належить до компетенції органів студентського 

самоврядування; 

 10) виконує рішення і доручення адміністрації НМАПО імені                     

П. Л. Шупика, пов’язані з поліпшенням умов навчання, побуту та відпочинку 

Студентів, реалізації їх творчого потенціалу, а також звітує перед нею за 

виконану роботу; 

 11) при необхідності порушує питання щодо студентського 

самоврядування для обговорення на вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика та 

ректораті; 

 12) організовує проведення чергової Конференції Студентів, при 

необхідності, проведення позачергових Конференцій Студентів; 

 13) подає на розгляд Конференції пропозиції про входження до 

громадських об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди про 

співпрацю; 

 14) подає на розгляд і затвердження Конференцією кандидатури голів 

постійних комісій Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика з 

відповідних напрямків роботи; 

 15) вирішує інші питання студентського самоврядування, які наведені у 

розділах 2 і 4 цього Положення. 

 3.3. Голова Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика:  

 1) організовує роботу й несе відповідальність за  ефективність діяльності 

Студентської ради НМАПО імені  П. Л. Шупика; 

 2) представляє інтереси студентської громади; 

 3) організовує контроль за виконанням обов’язків  головами студентських 

рад факультетів / навчально-наукових інститутів; 

 4) забезпечує контроль за виконанням рішень Конференції Студентів 

НМАПО імені П. Л. Шупика; Студентської ради  НМАПО імені П. Л. Шупика 

іншими органами студентського самоврядування; 

 5)  може  брати  участь  у  роботі інших колегіальних,  робочих органів та 

комісій НМАПО імені  П. Л. Шупика; 
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 6) при необхідності делегує свої повноваження заступнику; 

 7)  забезпечує  організацію  проведення  Конференції; 

 8)  ініціює  проведення  позачергової Конференції; 

 9)  проводить чергові і позачергові засідання Студентської ради НМАПО 

імені П. Л. Шупика; щоквартально звітує на них про діяльність Студентської 

ради та щорічно – на Конференції і вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика; 

 10) має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації 

НМАПО імені П. Л. Шупика та  органів  студентського  самоврядування 

НМАПО імені П. Л. Шупика  для  здійснення  своєї діяльності; 

 11) представляє органи студентського самоврядування поза межами 

НМАПО імені П. Л. Шупика; 

 12) має  інші  права  й  обов'язки,  передбачені цим Положенням.  

 Голова Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика обирається 

Конференцією студентів НМАПО імені П. Л. Шупика шляхом таємного 

голосування терміном на один рік.  У випадку його активної і доброчинної 

праці та за рекомендацією Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика він 

може бути обраний терміном на два роки. 

 Голова студентської ради НМАПО виконує свої обов’язки після 

закінчення терміну своїх повноважень до обрання нового Голови. Голова 

Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика та його заступник можуть 

перебувати на посаді не більше як два строки.    

 Повноваження Голови Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика 

припиняються достроково у разі: за його особистою заявою; з ініціативи не 

менше 1/3 Студентів (при наявності відповідного обґрунтування причини); 

висловлення недовіри Конференцією у зв’язку з визнанням його роботи 

незадовільною; втрати статусу Студента. 

 У разі дострокового припинення повноважень Голови Студентської ради 

НМАПО імені П. Л. Шупика виконання його обов’язків тимчасово, до 

проведення виборів, покладається на заступника Голови Студентської ради 

НМАПО імені П. Л. Шупика. Виконуючий обов’язків Голови Студентської 

ради НМАПО імені П. Л. Шупика зобов’язаний скликати та провести 

Конференцію для виборів  нового  Голови  Студентської  ради  НМАПО  імені  

П. Л. Шупика протягом двох місяців. 

 3.4.     Заступник       голови    Студентської     ради      НМАПО     імені  

П. Л. Шупика: 
 1) здійснює  повноваження   Голови   Студентської   ради  НМАПО  імені  

П. Л. Шупика  за його відсутності; 

 2) здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради 

НМАПО імені П. Л. Шупика; 

 3) допомагає голові Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика  у 

його повсякденній роботі. 

 Заступник голови Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика може 

працювати в одній з комісій Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика 

або бути її головою. Голова Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика та 
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його заступник одночасно не можуть бути Студентами випускного курсу. 

 3.5. Секретар Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика: 

 1)  веде протоколи засідань; 

 2)  веде облік виконання рішень; 

 3)  відповідає за документообіг. 

 Голова  та  секретар  Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика 

відповідають  за  збереження  документації  Студентської ради.  

 3.6. Комісії при Студентській раді НМАПО імені П. Л. Шупика 

 При  Студентській раді НМАПО імені П. Л. Шупика діють комісії 

(сектори)  відповідно  до  напряму роботи, а саме: навчально-наукова та 

інформаційно-правова комісії, комісія із соціально-психологічних та 

спортивно-оздоровчих питань (культура та дозвілля), житлово-побутова 

комісія, комісія з міжнародних зв’язків,  комісія з волонтерського руху та інші 

комісії за потребою.  

Голови комісій призначаються і звільняються Студентською радою 

НМАПО імені П. Л. Шупика. З метою координації діяльності комісій Голова 

Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика закріплює відповідальними за 

діяльність комісій своїх заступників.  

1) Навчально-наукова комісія: 

- забезпечує організацію, контроль і координацію всіх видів наукової та 

навчальної діяльності закладу і впровадження її  результатів у навчальний 

процес та практику органів охорони здоров’я; 

 - розробляє  разом з факультетами / навчально-науковими інститутами,  

кафедрами, лабораторіями, центрами та іншими підрозділами перспективні і 

річні плани розвитку та вдосконалення матеріальної бази науково-дослідної 

роботи; 

 - підготовлює та представляє пропозиції НМАПО імені П. Л. Шупика 

щодо подання кращих науково-дослідних робіт на відомчі та загальнодержавні 

конкурси, своєчасне представляє кращі наукові роботи Студентів на 

присудження державних і національних премій; 

 -  пропагує  досягнення науковців НМАПО імені П. Л. Шупика та їх 

впровадження у народне господарство, медичну і фармацевтичну практику, 

своєчасне преміювання кращих науковців НМАПО імені П. Л. Шупика; 

- координує навчальний процес в НМАПО імені П. Л. Шупика, здійснює 

його організаційний та інформаційний супровід; 

 - організовує та проводить навчально-наукові наради та семінари  з 

питань  наукового розвитку Студентів; 

-  виховує серед Студентів інтелектуальний потенціал в галузі медицини і 

фармації; 

- впроваджує нові навчальні технології, що відповідатимуть вимогам часу 

і досягненням медичної та педагогічної науки, створює узагальнені науково-

методичні рекомендації для оптимізації навчального процесу; 

- сприяє розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 
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ефективність освіти, підготовку молодого покоління до професійної діяльності 

в інформаційному суспільстві. 

2)  Інформаційно-правова комісія: 

- займається інформаційним забезпеченням студентства про всі сфери 

діяльності Студентського самоврядування; 

- забезпечує своєчасного інформування студентства щодо подій, які 

відбуваються в НМАПО імені П. Л. Шупика, через соціальні мережі; 

- встановлює зв’язки та організовує співпрацю з інформаційними 

партнерами; 

- займається написанням інформаційних статей, прес-релізів; 

- створює фото-звіти з різноманітних конференцій, зборів; 

- розміщує інформацію про діяльність Студентського самоврядування на 

сайті НМАПО імені П. Л. Шупика; 

- створює нові проекти; 

- сприяє підтримці позитивного іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика; 

- збирає, обробляє, аналізує інформацію; 

- сприяє широкому залученню Студентів до діяльності органів 

студентського самоврядування; 

- співпрацює з редакціями видань  НМАПО імені П. Л. Шупика з питань 

пропагування моральних і духовних цінностей, патріотичного виховання, 

здорового способу життя,  популяризації заходів, які здійснюють органи 

студентського самоврядування. 

  3) Комісія з соціально-психологічних та спортивно-оздоровчих 

питань (культура, дозвілля): 

-  організовує студентське дозвілля у вільний від навчання час, 

спортивний процес в НМАПО імені П. Л. Шупика, спортивні  змагання та 

тренінги, популяризує активний і здоровий  спосіб  життя  серед  Студентів; 

 - всебічно сприяє духовному та культурному розвитку студентської 

молоді, вихованню у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму; 

 - співпрацює з громадськими організаціями з питань молодіжної 

діяльності та виховної роботи; 

 - надає  методичну  та  практичну допомогу органам студентського 

самоврядування у проведенні культурно-масових та спортивних заходів 

(відзначення державних свят,  пам’ятних дат,  ювілеїв  діячів науки, культури, 

мистецтва та ін.); 

 - розробляє рекомендації  щодо  підвищення та удосконалення  

виховного  процесу, які носять дорадчий характер; 

 - вивчає проблеми студентської молоді і створення необхідних умов 

діяльності молодіжних організацій для повноцінного становлення та розвитку 

молоді; 

 - сприяє  ініціативі та активності студентської молоді у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства; 

 - створює різноманітні студентські гуртки, товариства, об’єднання, 

клуби за інтересами, колективи для розвитку молодих талантів;  



12 

  

 - розвиває  естетичні потреби і почуття, художні здібності, творчу та 

наукову діяльність у Студентів; 

 - підтримує талановитих студентів-виконавців і мистецькі колективи 

НМАПО імені П. Л. Шупика та надає їм можливість реалізувати свій творчий 

та науковий потенціал; 

 - проводить концерти, виставки, різноманітні акції для студентства з 

метою урізноманітнення студентського дозвілля; 

 - бере участь в організації спортивних змагань з наявних спортивних 

секцій у співпраці з кафедрою фізичної та реабілітаційної медицини і 

спортивної медицини; 

 - організовує  тренінги та семінари з метою збільшення мотивації 

Студентів до здорового і активного способу життя; 

 - поширює інформацію серед Студентів щодо можливих змагань, та 

інших спортивних заходів, що будуть відбуватися найближчим часом. 

 - організовує спортивні виїзди та походи з тренінгами з надання 

домедичної допомоги у польових умовах; 

 - створює власні спортивні змагання та чемпіонати з метою 

урізноманітнення дозвілля Студентів; 

 - проводить просвітницьку роботу з метою популяризації здорового 

способу життя. 

4) Житлово-побутова комісія (з питань гуртожитків): 

- організовує роботу у гуртожитках згідно зі статутними цілями 

НМАПО  імені П. Л. Шупика і завданнями Студентів; 

- бере участь у поселенні студентів до гуртожитків; 

   - готує  і подає до адміністрації НМАПО  імені П. Л. Шупика та 

адміністрації гуртожитків  пропозиції  щодо ремонтних робіт у гуртожитках, 

устаткування кімнат та  приміщень гуртожитків та місць загального 

користування необхідною технікою та меблями; 

- допомагає    адміністрації    гуртожитків    та    адміністрації    НМАПО 

імені П. Л. Шупика у проведенні ремонтних робіт у гуртожитках та створенні 

студентських будівельних загонів; 

 - збирає та систематизує поточну інформацію про технічний стан 

гуртожитків; 

 - разом з формуванням з охорони громадського порядку організовує 

чергування Студентів у гуртожитках; 

 - контролює дотримання Студентами, які проживають у гуртожитку, 

правил внутрішнього розпорядку; 

 - бере участь у забезпеченні благоустрою території гуртожитку та 

НМАПО  імені П. Л. Шупика;  

 - веде контроль за належним виконанням своїх обов’язків працівниками 

гуртожитків НМАПО  імені П. Л. Шупика, які стосуються мешканців 

гуртожитку; 

 - контролює належний санітарний стан гуртожитків та прилеглої 

території, допомагає адміністрації гуртожитків НМАПО  імені П. Л. Шупика у 
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його дотриманні; 

 - проводить заходи, спрямовані на збереження майна та енергоресурсів; 

 - формує позицію органів студентського самоврядування гуртожитків з 

актуальних питань студентського життя; 

 - систематично організовує зустрічі з представниками адміністрації 

гуртожитків та адміністрації НМАПО  імені П. Л. Шупика; 

 - заслуховує щорічні звіти голів Студентських рад гуртожитків; 

 - надає консультативну допомогу та інформує мешканців гуртожитків 

про їх права та обов’язки; 

 - спільно з деканатом факультету /дирекцією навчально-наукового 

інституту контролює і проводить поселення і виселення студентів із 

гуртожитку; 

 - спільно з адміністрацією гуртожитків проводить роботу з виявлення та 

попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість з оплати за 

Договором найму житлового приміщення; 

 - перевіряє дотримання Студентами та адміністрацією гуртожитків 

санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки 

при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування 

меблями та іншим інвентарем згідно з типовими нормами; 

 - контролює додержання мешканцями  гуртожитків положень Правил 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз’яснювальну роботу з 

метою попередження їх порушень; 

 - скликає Загальні збори мешканців гуртожитку для звіту про свою 

діяльність та для вирішення важливих питань самоврядування гуртожитку. 

 5) Комісія з міжнародних зв’язків: 
- сприяє реалізації міжвузівських та міжнародних студентських 

відносин, встановлює та укріплює зв’язки між НМАПО імені П. Л. Шупика та 

іншими закладами вищої освіти України та світу; 

- взаємодіє із зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями за 

кордоном та всередині країни; 

- організовує та приймає іноземні делегації, спеціалістів, студентів, 

аспірантів; 

 - сприяє вдосконаленню знань іноземних мов Студентами, інтеграції 

Студентів в світову медичну спільноту, шляхом налагодження зв’язків з 

іноземними колегами; 

- сприяє  участі Студентів у конференціях та семінарах, що проводяться 

в інших закладах вищої  освіти,  організовує подібні  заходи  в  НМАПО  імені  

П. Л. Шупика; 

- організовує співробітництво зі студентами інших закладів вищої  

освіти, громадськими організаціями України та інших країн, зокрема, з 

посольствами та консульствами.  

 6) Комісія з питань волонтерського руху: 

 - забезпечує організацію,  контроль і координацію всіх дій волонтерської 

діяльності; 



14 

  

 - сприяє розвитку волонтерської діяльності на всіх факультетах / 

навчально-наукових інститутах, кафедрах; 

 - сприяє становленню,  розвитку та реалізації Студентів, як волонтерів; 

- співпрацює з державними та громадськими організаціями, установами 

в галузі соціальної допомоги; 

- проводить  громадські волонтерські акції на регіональному і місцевому 

рівні; 

- проводить  заходи та акції, які популяризують волонтерство; 

- проводить благодійні акції для допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, а також тим, які потребують корекції 

фізичного та психічного розвитку. 

 3.7. Конференція Студентів факультету / навчально-наукового 

інституту 

 Вищим органом студентського самоврядування на рівні факультету / 

навчально-наукового інституту є Конференція Студентів факультету / 

навчально-наукового інституту, делегати якої обираються терміном на один 

рік. 

 На Конференції Студентів факультету / навчально-наукового інституту 

обирається Студентська рада факультету / навчально-наукового інституту. 

3.8. Студентська рада факультету / навчально-наукового інституту.  

Постійно діючим органом студентського самоврядування факультету/ 

навчально-наукового інституту між Конференціями Студентів факультету/ 

навчально-наукового інституту є Студентська рада факультету / навчально-

наукового інституту, яка формується з числа Студентів з відмінною та доброю 

успішністю за результатами прямих виборів терміном на один рік на 

Конференції Студентів факультету / навчально-наукового інституту і виражає 

інтереси всіх студентів факультету / навчально-наукового інституту та виступає 

від їх імені.  

Структура Студентської ради факультету затверджується Конференцією 

Студентів факультету / навчально-наукового інституту і будується за 

принципом: кафедра -  факультет / навчально-науковий інститут.   

Поточна діяльність здійснюється через засідання Студентської ради 

факультету / навчально-наукового інституту, які проводяться не рідше одного 

разу на місяць і є відкритим для всіх Студентів факультету / навчально-

наукового інституту. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 

факультету / навчально-наукового інституту за власним рішенням, а також на 

вимогу 1/3 членів студентської ради факультету / навчально-наукового 

інституту або на вимогу декана факультету / директора навчально-наукового 

інституту, не пізніше 5 днів від моменту подання вимоги. Засідання 

Студентської ради факультету/ навчально-наукового інституту є правомочним 

за наявності не менше 2/3 його членів. Рішення Студентської ради факультету / 

навчально-наукового інституту ухвалюються шляхом прямого голосування 

простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради факультету / 

навчально-наукового інституту та є обов’язковими для виконання усіма 
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Студентами факультету / навчально-наукового інституту. 

Очолює Студентську раду факультету / навчально-наукового інституту 

голова Студентської ради факультету / навчально-наукового інституту, який 

обирається простою більшістю голосів на загальних зборах Студентської ради 

факультету / навчально-наукового інституту, відкритим голосуванням із числа 

кандидатур старост груп чи Студентів-активістів з відмінною та доброю 

успішністю, запропонованих і обговорених у колективі факультету/ навчально-

наукового інституту, або шляхом самовисування. 

 Голова Студентської ради факультету / навчально-наукового інституту 

може скласти повноваження (з обґрунтуванням причини), але бути 

Виконуючим обов’язки до обрання нового голови Студентської ради 

факультету / навчально-наукового інституту. В разі вибуття голови 

Студентської ради факультету / навчально-наукового інституту зі складу 

Студентів, виконання обов'язків голови Студентської ради факультету / 

навчально-наукового інституту тимчасово (до обрання нового голови 

Студентської ради факультету / навчально-наукового інституту) покладається 

на заступника голови Студентської ради факультету / навчально-наукового 

інституту. 

Голова Студентської ради факультету / навчально-наукового інституту 

відстоює інтереси Студентів факультету / навчально-наукового інституту через 

представництво у Вченій раді факультету / навчально-наукового інституту і 

відповідає за роботу Студентської ради факультету / навчально-наукового 

інституту.  

Студентська рада факультету / навчально-наукового інституту:  

1) організовує діяльність та здійснює керівництво студентським 

самоврядуванням на факультеті / в навчально-науковому інституті;  

2) погоджує з деканом факультету / директором навчально-наукового 

інституту питання, що стосуються навчального процесу, соціально-побутових, 

оздоровчих і культурних потреб Студентів факультету / навчально-наукового 

інституту та інше; 

3)  вносить пропозиції про форми заохочення та стягнення Студентів та 

бере участь у обговоренні та розподілі матеріальної допомоги Студентам 

факультету / навчально-наукового інституту;  

4) подає пропозиції щодо оцінки роботи викладачів та внесення змін до 

навчального графіку і розкладу занять;  

5) приймає участь у вирішенні питань організації дозвілля Студентів;  

6) вносить  пропозиції   на   розгляд  Студентської   ради   НМАПО   імені  

П. Л. Шупика та деканату факультету  / дирекції навчально-наукового 

інституту щодо поліпшення умов навчання і побуту Студентів тощо;  

7) здійснює контроль за дотриманням Студентами факультету / 

навчально-наукового інституту навчальної дисципліни. 

 3.9.  Загальні збори мешканців гуртожитку 

 Вищим органом студентського самоврядування гуртожитків НМАПО     

імені П. Л. Шупика є Загальні збори мешканців гуртожитку. 
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 Делегатами на Загальних зборах мешканців гуртожитку є представники 

кімнат. 

 На Загальних зборах мешканців гуртожитку обирається виконавчий  

орган студентського    самоврядування    гуртожитків  –   Студентська рада 

гуртожитку, голова Студентської ради гуртожитку та його заступник.  

 На Загальних зборах мешканців гуртожитку заслуховується звіт 

Студентської ради гуртожитку. 

 3.10. Студентська рада гуртожитку 

 Студентська рада гуртожитку є постійно діючим  органом студентського    

самоврядування  гуртожитків НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 Студентська рада гуртожитку обирається строком на один рік, шляхом  

відкритого голосування на Загальних зборах мешканців гуртожитку. Членами 

Студентської ради гуртожитку мають бути мешканці відповідних гуртожитків 

НМАПО імені П. Л. Шупика. У складі Студентської ради гуртожитку 

створюються відповідні комісії за головними напрямами діяльності: житлово-

побутова, культури і дозвілля, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової 

роботи, громадського порядку. 

Голова Студентської ради гуртожитку обирається строком на один рік та 

є членом Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика.   

 Студентська рада гуртожитку: 

 1) контролює поселення Студентів в гуртожитки; 

 2) піклується про створення нормальних побутових умов; 

 3) слідкує за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку; 

 4) організовує дозвілля Студентів у гуртожитку; 

 5) здійснює планування культурно-масових заходів в гуртожитках і 

здійснює контроль за їх виконанням; 

 6) забезпечує умови для підготовки до навчальних занять та відпочинку 

Студентів у кімнатах для занять тощо; 

 7) організовує  відповідну спортивно-масову роботу; 

 8) проводить систематичний контроль за збереженням майна гуртожитку; 

 9) бере участь в ремонтних роботах приміщень гуртожитків тощо. 

 Студентська рада гуртожитку працює  у тісній співпраці зі Студентською 

радою НМАПО імені П. Л. Шупика, адміністрацією гуртожитків, проректором 

з адміністративно-господарської роботи, начальником    навчального    відділу,    

головою профкому НМАПО імені П. Л. Шупика та  громадськими 

організаціями. 

Поточна діяльність Студентської ради гуртожитку здійснюється через 

засідання,  які проводяться не рідше одного разу на місяць і є відкритими для 

всіх мешканців конкретного гуртожитку. Позачергові засідання скликає голова 

Студентської ради гуртожитку за власним рішенням, а також на вимогу 1/3 

Студентської ради гуртожитку, не пізніше 5 днів від моменту подання вимоги. 

Засідання Студентської ради гуртожитку є правомочним за наявності не менше 

2/3 її членів. Рішення Студентської ради гуртожитку ухвалюються шляхом 

прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів 
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Студентської ради гуртожитку та є обов’язковими для виконання усіма 

мешканцями відповідного гуртожитку. 

 

4.  Права і обов'язки органів студентського самоврядування 

4.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

1) отримувати від адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика 

консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх 

завдань; 

2) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

НМАПО імені П. Л. Шупика відповідного рівня та органів студентського 

самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень 

цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань; 

3) вести конструктивний діалог з адміністрацією НМАПО імені                 

П. Л. Шупика щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, 

органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, 

подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством; 

4) делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при 

Міністерстві освіти і науки України та до інших студентських об’єднань. 

4.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані: 

1) забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти 

виконанню Студентами своїх обов'язків; 

2) порушувати перед адміністрацією НМАПО імені П. Л. Шупика 

проблеми Студентів; 

3) звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою 

діяльність; 

4) сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

5) координувати свою діяльність у НМАПО імені П. Л. Шупика з іншими 

студентськими об'єднаннями, осередками тощо; 

6) узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до цього 

Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях 

колегіальних та робочих органів НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

5.  Права й обов'язки адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика 

щодо взаємодії з органами студентського самоврядування 

5.1. Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика має право: 

1) отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування  (плани,   звіти,   копії   протоколів   засідань,  інформацію   про  

поточну діяльність тощо); 

2) скликати    позачергову     Конференцію    Студентів    НМАПО    імені  

П. Л. Шупика у випадках недотримання органами студентського 

самоврядування положень Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика та цього 
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Положення; 

3) брати участь через проректорів, деканів факультетів / директорів 

навчально-наукових інститутів та завідувачів кафедр у заходах органів 

студентського самоврядування. 

5.2. Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика зобов'язана: 

1) створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним 

відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо; 

2) інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, які стосуються діяльності Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика; 

3) надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, 

фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського 

самоврядування в НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

6. Міжнародна діяльність  органів студентського 

самоврядування 

6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами  студентського самоврядування закладів вищої освіти 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 адміністрацією НМАПО імені П. Л. Шупика. 

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування  має 

сприяти формуванню позитивного іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика та 

держави. 

7. Фінансове забезпечення органів студентського 

самоврядування 

Фінансовою   основою  студентського  самоврядування  в  НМАПО імені  

П. Л. Шупика є: 

1)  кошти, визначені вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика в розмірі 

не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих НМАПО імені                 

П. Л. Шупика від основної діяльності; 

2) членські внески Студентів, розмір яких встановлюється Конференцією 

Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика. Розмір місячного членського внеску 

однієї особи не може перевищувати одного відсотка прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів.  

Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 
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8. Контрольно-ревізійна комісія Студентської ради НМАПО 

імені П. Л. Шупика 
 

8.1. Задля здійснення контролю за виконанням умов цього Положення в 

НМАПО імені  П. Л.  Шупика,  рішень  Конференції  Студентів  НМАПО  імені  

П. Л. Шупика, фінансово-господарської діяльності Студентською радою 

НМАПО імені П. Л. Шупика, формується контрольно-ревізійна комісія 

Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика (далі – Комісія). 

 8.2. Голову і склад Комісії обирає  Конференція  Студентів  НМАПО  

імені П. Л. Шупика простою більшістю голосів, шляхом прямого таємного 

голосування. Кількісний склад Комісії не може бути меншим, ніж три особи. 

Головою і членами Комісії можуть бути обрані особи, які задіяні у роботі 

Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика не менше двох років та які не 

обіймають керівних посад в органах студентського самоврядування в НМАПО 

імені П. Л. Шупика. 

 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту його ухвалення 

Конференцією Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика. 

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються 

Конференцією Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням органів 

студентського самоврядування.  

9.3. Після затвердження Положення в новій редакції  попереднє 

Положення втрачає юридичну силу. 

 

 

 

 

 

 


