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1. Загальні положення

1.1. Студентський парламент ПІБ ЗВО «МИТУ» (надалі Парламент) -  

орган студентського самоврядування у вищому навчальному закладі, 

діяльність якого спрямована на гармонійний розвиток особистості студентів, а 

також представлення інтересів студентів перед адміністрацією інституту, 

іншими установами й організаціями.

1.2. Діяльність Парламенту спрямована на забезпечення виховання 

духовності та культури студентів Інституту, зростання у студентської молоді 

соціальної активності.

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів закладу вищої 

освіти. Усі студенти, які навчаються у закладі вищої освіти, мають рівні права 

та можуть обиратися і бути обраними в органи студентського самоврядування.

1.4. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування ПІБ 

ЗВО «МИТУ» є Загальні збори (конференція) студентського колективу.

1.5. Збори (конференція) приймають рішення про утворення Парламенту, 

обирають кандидатів на посаду Голови, заступника Голови, а також завідувачів 

секторами студентського парламенту, вирішують питання про припинення 

членства студентів у Парламенті. Для участі в голосуванні делегується 1 

делегат від десяти студентів. Голови секторів та їх склад обирається на 

засіданні Парламенту.

1.6. Чергові Збори (конференція) скликаються один раз на рік.

1.7. У разі потреби за рішенням адміністрації інституту або за рішенням 

Парламенту, можуть бути скликані позачергові Збори (конференція).

1.8. Парламент є дорадчим органом студентського самоврядування, і 

входить до складу Вченої ради ПІБ ЗВО «МИТУ».

1.9. Парламент вирішує питання, що належать до його компетенції. 

Рішення, що приймаються Парламентом, мають дорадчий характер.

1.10. У своїй діяльності Парламент керується Конституцією України . 

законодавством України про вищу освіту, Положенням про відокремлений



структурний підрозділ, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами.

2. Порядок обирання та організаційна структура 
Парламенту ПІБ ЗВО «МИТУ».

2.1. Парламент складається з:

- Голова Парламенту;

- заступник голови парламенту;

- голови секторів;

- Секретар;

- Уповноважений з прав студентів (студентський омбудсмен)

2.2. До складу Парламенту входять такі сектори, як:

- сектор дозвілля;

- інформаційний сектор;

- спортивний сектор

- волонтерський сектор.

2.3. Кожний сектор Парламенту складається з представників 

студентського колективу.

Формування складу секторів Студентського парламенту та процедура 

обрання голів секторів проводиться шляхом простого голосування на засіданні 

Студентського Парламенту.

2.4. Члени студентського парламенту повинні відповідати вимогам 

навчального процесу ПІБ ЗВО «МИТУ», які закріплені в Положеннях ПІБ ЗВО 

«МИТУ». Пропуски занять, а також академічні заборгованості є підставою для 

виключення студента з числа членів студентського парламенту, що не підлягає 

обговоренню.

Голова Парламенту

2.5. Головою парламенту може бути призначено студента 2-4 курсу. 

Основні кандидати на посаду Голови (не більше трьох осіб) обираються



більшістю голосів від фактичного складу на звітно-виборчий конференції 

студентів ПІБ МНТУ .

2.6. Голова Парламенту , його заступник та секретар можуть перебувати 

на посаді не більш як два строки.

2.7. Голова Парламенту призначається строком на один рік.

2.8. Повноваження Голови Парламенту:

- здійснює загальне керівництво Парламентом;

- не менше одного разу на місяць скликає та проводить засідання

Парламенту;

- має право додаткового голосу при прийнятті важливих рішень.

2.9. Усі свої функціїГолова Парламенту здійснює безпосередньо або через 

представників Парламенту.

Студентський парламент

2.10. Студентський парламент діє на принципах:

• добровільності, колегіальності, відкритості;

• виборності та звітності органів студентського самоврядування;

• рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

• незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і 

релігійних організацій.

2.11. Парламент один раз на семестр звітує про свою діяльність на 

Загальних зборах студентів .

2.12. Парламент в межах власної компетенції приймає рішення з усіх 

питань, зазначених у розділі з цього Положення.

2.13. Студентський парламент здійснює свою діяльність у формі засідань.

2.14. Кворум, необхідний для прийняття Парламентом рішень, складає 

просту більшість його загального складу.

2.15. Підставами для припинення членства в Парламенті є:

• добровільне складання повноважень;

• відсторонення з посади, на законній підставі у зв’язку з втратою довіри;



• втрата статусу студента Інституту;

• відсутність члена Парламенту без поважних причин більш, ніж на 

трьох засіданнях Парламенту.

2.16. Питання щодо припинення членства студентів в Парламенті 

вирішуються на Загальних зборах студентського колективу.

3. Права та обов’язки членів органу студентського самоврядування.

3.1. Беруть участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, 

встановленому Законами України, Положенням закладу вищої освіти та 

Положенням про студентське самоврядування ПІБ ЗВО «МИТУ».

3.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 

й інші заходи;

3.4. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти;

3.5. Захищають права й інтереси студентів, які навчаються у закладі вищої 

освіти;

3.6. Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

3.7. Мають право оголошувати акції протесту;

3.8 Виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту» та Положенням про студентське самоврядування ПІБ ЗВО «МИТУ»;

3.9. Проводять повсякденну роботу щодо захисту прав і законних 

інтересів студентів;

3.10. Спрямовують свою діяльність на активізацію участі студентів у 

навчальній і науково-дослідній роботі;

3.11. Сприяють створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо,

співпрацюють з ними;



3.12. Встановлюють зв’язки з органами студентського самоврядування 

інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями 

України й інших країн;

3.13. Інформують студентів навчального закладу про свою діяльність;

3.14. Приймають рішення щодо проведення студентських акцій (в тому 

числі акцій протесту), заходів і програм;

3.15. Формують напрямки діяльності Парламенту;

3.16. Розглядають скарги, пропозиції та приймають рішення за ними;

3.17. Здійснюють облік, розподіл і контроль за використанням 

матеріальних ресурсів студентського самоврядування;

3.18. Допомагають студентам у реалізації своїх творчих можливостей та 

ініціатив, залучають їх до активної участі у діяльності Інституту;

3.19. Виконують інші повноваження, які не суперечать цілям і завданням 

студентського самоврядування, що передбачені Законами України та цим 

Положенням.

4,Основні завдання та напрямки діяльності Парламенту

4.1. Парламент створюється з метою сприяння студентам, які навчаються 

в ПІБ ЗВО «МИТУ», успішно виконати відповідні навчально-наукові 

програми та реалізувати свій творчий потенціал.

4.2. Відповідно до мети діяльності основними напрямками роботи 

Парламенту в обов’язковому порядку визначаються:

- сприяння організації та підвищенню ефективності навчального процесу;

- організація культурно-масової та спортивної роботи;

- допомога у розв’язанні побутових проблем студентства.

Інші напрями роботи Парламенту можуть бути визначені основними 

рішеннями Парламенту, прийнятим у порядку, передбаченим цим Положенням.

4.3. Парламент проводить постійний збір, класифікацію й узагальнення 

пропозицій студентів з питань, що входять до компетенції Парламенту, в разі 

визнання їх доцільності, реалізують їх силами Парламенту, або сприяють їх



впровадженню шляхом відповідного клопотання перед адміністрацією 

інституту.

4.4. Парламент вносить до адміністрації інституту пропозиції щодо 

поліпшення організації навчального процесу, раціонального використання 

навчального часу студентів, створення умов для самостійної роботи, 

поліпшення умов побуту та відпочинку, медичного обслуговування, 

подальшого розвитку студентського самоврядування.

4.5. За погодженням з органом студентського самоврядування Інституту, 

в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення :

• відрахування студентів з Інституту й їх поновлення на навчання;

• затвердження правил внутрішнього розпорядку Інституті в частині, що 

стосується осіб, які навчаються;

4.6. Парламент активно співпрацює з адміністрацією інституту щодо 

питань, які знаходяться в сфері компетенції Парламенту, зокрема:

- приймає участь у виданні часопису інституту та виданнях кращих

наукових робіт студентства;

- приймає участь у розв’язанні конфліктних ситуацій між викладачами та

студентами;

- бере участь в організації та проведенні конкурсів, семінарів, диспутів

тощо.

4.7. Парламент готує та проводить зустрічі студентів із керівництвом 

інституту, а також видатними вченими, громадськими та політичними діячами 

тощо.

4.8. Парламент приймає участь в профорієнтаційній роботі, інформуючи 

про діяльність інституту серед абітурієнтів та інших осіб через засоби масової 

інформації, а також проведенням зустрічей чи іншими способами.

4.9. Парламент сприяє розвитку художньої творчості, фізичної культури, 

спорту та туризму серед студентства шляхом:

- організації спортивних змагань як серед студентів інституту, так і між 

вищими навчальними закладами;



- проведення концертно-естрадних заходів.

4.10. За погодженням із адміністрацією інституту Парламент налагоджує 

співпрацю та підтримує зв’язки зі студентами й іншими молодіжним 

організаціями в Україні та за її межами.

4.11. Органи студентського самоврядування ПІБ ЗВО «МИТУ» можуть 

співпрацювати з організаціями й об’єднаннями України та інших країн, 

діяльність яких не має політичного чи релігійного характеру.

4.12. Органи студентського самоврядування ПІБ ЗВО «МИТУ» є вільними 

від втручання політичних партій та рухів, громадських об’єднань і релігійних 

організацій.

5. Студентський омбудсмен

5.1. Уповноважений з прав студентів (далі -  Студентський омбудсмен) ПІБ 

ЗВО «МИТУ» запроваджений з метою захисту основоположних прав та 

академічних свобод студентів, підвищення ефективності та прозорості 

процедур, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу, а також задля 

підтримки соціальних ініціатив і формування активної громадянської позиції 

студентів.

5.2. Студентський омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законодавством України про вищу освіту, Положенням про 

відокремлений структурний підрозділ, Правилами внутрішнього розпорядку 

для студентів Інституту, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами.

5.3. Студентським омбудсменом є особа, наділена повноваженнями щодо 

представлення та захисту прав, основних свобод та інтересів студентів, які 

навчаються в ПІБ ЗВО «МИТУ».

5.4. Студентський омбудсмен обирається з числа студентів, які обрані до 

органів студентського самоврядування, за поданням голови студентського 

самоврядування та затверджується простою більшістю голосів на засіданні 

Загальних зборів студентського колективу.



5.5. Строк повноважень студентського омбудсмена становить 2 роки з 

правом переобрання на другий термін.

5.6. Студентський омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від 

інших посадових осіб, органів і структурних підрозділів Інституту.

5.7. Студентський омбудсмен позбавляється статусу:

- за особистою заявою про складання повноважень;

- за поданням голови студентського самоврядування про відкликання 

студентського омбудсмена, затвердженим на засіданні студентського 

Парламенту простою більшістю голосів;

- відрахування або переривання навчання в Інституті.

5.8. Будь-яке втручання або перешкоджання діяльності студентського 

омбудсмена з боку адміністрації, структурних підрозділів, їх посадових осіб 

Інституту, громадських організацій, інших фізичних або юридичних осіб 

забороняється.

5.9. Студентському омбудсмену заборонено розкривати конфіденційну 

інформацію та давати будь-які пояснення щодо справи, яка перебуває в його 

провадженні або розгляд якої завершено без доручення заявника.

6. Функції, права та обов’язки студентського омбудсмена

6.1. На студентського омбудсмена покладаються функції:

- розгляду усних і письмових звернень студентів з питань дотримання їх 

прав, свобод і законних інтересів під час навчання в ПІБ ЗВО «МИТУ»;

- консультацій студентів з питань, які відносяться до його компетенції; 

винесення на обговорення адміністрації Інституту, посадовим особам 

структурних підрозділів Інституту, іншим посадовим особам Інституту 

питання, які відносяться до його компетенції.

6.2. З питань захисту прав, свобод та законних інтересів студентів 

студентський омбудсмен взаємодіє з адміністрацією Інституту, посадовими 

особами структурних підрозділів Інституту й іншими посадовими особами 

Інституту.



6.3. Студентський омбудсмен має право:

- здійснювати заходи щодо узагальнення, узгодження, формування та

безперешкодної реалізації прав і свобод студентів Інституту;

- здійснювати нагляд за забезпеченням тендерної та расової рівності прав

і свобод студентів;

- сприяти реалізації громадських програм і проектів соціального 

спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів студентів;

- представляти інтереси студентів в адміністрації Інституту, в органах

студентського самоврядування та у відносинах з іншими учасниками 

освітнього процесу;

- вносити пропозиції керівництву Інституту щодо вдосконалення роботи

підрозділів Інституту в галузі дотримання реалізації прав, свобод і 

законних інтересів студентів;

- виносити на порядок денний засідань органів студентського 

самоврядування питання, які входять до його компетенції;

- надавати рекомендації адміністрації Інституту, структурним підрозділам

Інституту, органам студентського самоврядування щодо затвердження 

локальних актів Інституту, які сприятимуть захисту прав, свобод і 

законних інтересів студентів;

- інші права, передбачені нормативно-правовими актами або ті, які

випливають з повноважень діяльності.

6.4. Студентський омбудсмен зобов’язаний:

- запобігати порушенню прав і свобод студентів Інституту та сприяти їх

поновленню;

- забезпечити доступність та публічність роботи студентського 

омбудсмена;

- негайно прийняти рішення щодо розгляду заяв, що надійшли у 

провадження і вжити можливих заходів для поновлення прав студентів;



- забезпечити незалежний, неупереджений, конфіденційний розгляд 

заяв;

- щорічно звітувати перед студентським Парламентом і Вченою радою 

про проведену за навчальний рік роботу;

- інші обов’язки, передбачені нормативно-правовими актами або ті, які 

випливають з повноважень.

7. Матеріально-технічне забезпечення студентського самоврядування

Адміністрація ПІБ ЗВО «МИТУ» має всебічно сприяти створенню 

належних умов для діяльності органів студентського самоврядування шляхом 

надання приміщення. Меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, 

постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення 

інформаційних стендів.

8. Взаємовідносини Парламенту з адміністрацією ПІБ ЗВО «МИТУ»

8.1. Взаємовідносини Парламенту з адміністрацією ПІБ ЗВО «МИТУ» 

ґрунтуються на принципах:

- єдності стратегічної мети;

- взаємоповаги;

- співпраці.

8.2. Адміністрацію інституту в Парламенті представляє організатор 

культурно-дозвіллєвої роботи або, при обговоренні окремих питань, інші 

посадові особи інституту, до компетенції яких ці питання належать.

8.3. На підставі цих принципів між Парламентом та адміністрацією 

інституту укладаються певні взаємовідносини, що сприяють спільній праці 

щодо поліпшення умов навчання і культурного життя студентського колективу.

8.4. Органи студентського самоврядування можуть проводити 

різноманітні заходи спільно з деканатом, колективом студентів.



8.5. Адміністрація інституту має право отримувати інформацію про 

діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії 

протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо).

8.6. Адміністрація Інституту зобов’язана інформувати органи 

студентського самоврядування про рішення, які стосуються прав та обов’язків 

студентів ПІБ ЗВО «МИТУ».

8.7. Адміністрація Інституту зобов’язана надавати інформаційну, 

правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку 

студентського самоврядування.

8.8. Адміністрація Інституту не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування.

9. Прикінцеві та перехідні положення

9.1. Положення набуває чинності з моменту його ухвалення на Загальних 

зборах студентського колективу й є основним документом на підставі якого 

діють органи студентського самоврядування ПІБ ЗВО «МИТУ».

9.2. Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є 

винятковою компетенцією Загальних зборів студентського колективу.

9.3. Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до 

Положення володіє Парламент. Третина від загального складу Парламенту 

ініціює розгляд цього питання на засіданні Парламенту, а ініціатива має бути 

підтримана двома третинами від загального складу Парламенту.

9.4. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається 

на Загальних зборах студентського колективу двома третинами голосів від 

загальної кількості студентів, присутніх на ній.

9.5. Зміни та доповнення до цього Положення вступають у силу після їх 

ухвалення на Загальних зборах студентів.


