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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                      

 

 

1.1 Студентський парламент (далі СП) створено згідно "Положення про 

студентське самоврядування в Європейському університеті" і "Статуту 

студентського парламенту Європейського університету", (прийнятого на 

сесії СП 05.04.2000р. и затвердженого вченою радою Європейського 

університету 29.06.2000 р.), Статуту Нікопольської філії ПВНЗ 

"Європейський університет" і здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Закону України "Про освіту" та цього статуту. 

1.2 СП не є юридичною особою , діє під керівництвом зав.відділом  виховної 

роботи . 

1.3 СП - це добровільне , неполітичне , демократичне об'єднання студентів 

філії, пріоритетним напрямком діяльності якого є сприяння найбільш 

повному розкриттю творчого потенціалу молоді; обговорення та 

розв'язання питаннь удосконалення навчально-виховного процесу , 

науково-дослідної роботи, презентації прав та інтересів студентів у 

стосунках з адміністрацією, громадськими організаціями, державними 

органами ; підтримка діяльності молодіжних організацій,  участь в 

управлінні університетом , організація дозвілля і побуту. 

1.4 Місцезнаходження керівних органів СП:Україна,Дніпропетровська 

обл.,м.Нікополь,вул.Корбута ,1а,ауд.47,тел.(05662)9-62-06,9-62-05 
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РОЗДІЛ 2. СКЛАД , ПОРЯДОК  УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

2.1 До складу СП входять: 

o Президент СП університету; 

o Віце-президент СП університету; 

o Секретар СП університету; 

o 6 лідерів, відповідальних за основні напрями діяльності СП 

університету : центр науки , центр культури і мистецтв, центр 

спорту і туризму, центр зв'язків із громадськістю, медіа-

центр; 

o Особи , підзвітні президенту СП університету - президент СП 

курсів; 

o Особи , підзвітні віце-президенту СП університету - 

менеджери академічних груп курсів.                                                              

2.2 СП обирають безпосередньо студенти   ПВНЗ “Європейський  

університет»  Нікопольської  філії на основі рівного представництва курсів 

строком на один рік. Членом СП може бути обраний будь-який студент 

Європейського університету (Нікопольська філія).  СПУ складається з 

представників усіх курсів і президента, який обирається всіма студентами . 

Повноваження члена СПУ припиняється у разі :складення повноважень за 

особистою заявою; відсутність на двох послідовних засіданнях СПУ без 

поважної причини ; невиконання членом СПУ своїх обов'язків (2/3голосів 

членів СПУ); припинення навчання в  ПВНЗ «Європейський  університет» 

Нікопольській  філії. У випадку припинення повноважень члена СПУ 

призначаються нові вибори , не пізніше ніж через два місяці СПУ проводить 

засідання під головуванням президента або його заступника . Всі засідання 

СПУ є відкритими. Кожен студент має право бути присутнім на засіданнях 

СПУ і пропонувати на розгляд питання , що стосуються інтересів 

студентської громади. Позачергове  засідання може бути скликане на вимогу 

1/3 членів СПУ . СПУ правомочний ухвалювати рішення за умови 

присутності на засіданні більше половини членів СПУ. 

 

2.3 .Президент СПУ є демократично обраним представником студентів , який 

репрезентує всіх студентів. 

Президент СПУ : 

o Несе відповідальність за функціонування СПУ; 

o Головує на засіданнях СПУ ; 

o Призначає заступника президента СПУ, який виконує функції 

президента у випадку відсутності останнього; 

o Організовує роботу осіб, які виконують постійні доручення 

при СПУ; 

o Презентує СПУ; 

o Є членом Вченої Ради  ПВНЗ «Європейський  університет» 

Нікопольської  філії; 



o Має право підпису документів від імені СПУ; 

o Може делегувати  частину своїх обов’язків заступникам .                        
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2.4 Метою студентського парламенту університету є сприяння демократизації 

студентського життя , розвиток інтелектуальних , культурних і духовних 

потреб та інтересів студентів. 

 

2.5 Студентський парламент університету(СПУ) ставить перед собою 

завдання: 

2.5.1 Забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

2.5.2 Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків ; 

2.5.3 Сприяння навчальній , науковій та творчій діяльності студентів; 

2.5.4 Сприяння створенню  необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

2.5.5 Створення різноманітних студентських гуртків , товариств , 

об’єднань , клубів за інтересами ; 

2.5.6 Організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів 

і молодіжними організаціями ; громадськими організаціями; 

2.5.7 Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 

2.5.8 Сприяння працевлаштуванню  випускників  університету; 

2.5.9 Участь у вирішення питань міжнародного обміну студентами тощо. 

 

2.6 Студентський парламент університету (СПУ) спрямовує діяльність на: 

2.6.1 Підвищення правової культури студентів; 

2.6.2 Підвищення відповідальності студентів за наслідки навчальної  , 

наукової та виховної роботи ; 

2.6.3 Проведення науково-теоретичних конференцій , олімпіад , конкурсів , 

змагань тощо.; 

2.6.4 Здійснення культурологічних заходів , метою яких є прилучення 

студентів до скарбів української та світової культури, духовності; 

2.6.5 Представлення та захист законних інтересів студентів в деканат та в 

навчальному відділі; 

2.6.6 Проведення незалежних соціологічних опитувань та тестування 

студентів з питань, важливих для студентів; 

2.6.7 Участь у формуванні студентської громадської думки шляхом 

проведення диспутів , тематичних вечорів,  бесід ,зборів; 

2.6.8 Участь студентів в підтриманні в належному порядку навчального 

корпусу , території філії , юридична допомога студентам в оформленні 

договорів проживання на квартирах , в гуртожитках. 

 

2.7 Студентський парламент курсу(СПК) має аналогічні до СПУ мету 

,завдання і напрями діяльності з урахуванням особливостей структури курсу 

- існування академічних груп у його складі і їх  менеджерів ,які 

підпорядковують свою діяльність безпосередньо президенту СП курсу і віце-

президенту СП університету. 



 

 

РОЗДІЛ 3. УМОВИ ЧЛЕНСТВА В СПУ. ПОРЯДОК  ОБРАННЯ, ПРАВА      

ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПУ 

  

3.1 Студентський парламент університету (СПУ)  діє на основі 

рівноправності його членів. 

 

3.2  Членом СПУ (і СПК)  може стати студент Європейського університету 

(Нікопольська філія ),  який за підсумками виборів набрав  кількість голосів , 

яка дорівнює середній кількості студентів у академічній групі , на курсі. 

 

3.3 Вибори СПУ відбуваються щороку протягом останнього повного тижня 

вересня за формулою "по три представника  від кожного курсу і  президент , 

який обирається всіма студентами університету". Вибори здійснюються 

прямим таємним голосуванням студентів Європейського університету 

(Нікопольська філія). До списку кандидатів у члени СПУ заноситься студент 

, який зібрав на свою підтримку не менше 70 підписів , заповнив анкету 

кандидата і письмово запропонував свою кандидатуру виборчій комісії не 

пізніше , ніж за 2 тижні до початку виборів . До списку кандидатів у 

президенти СПУ заноситься студент , який зібрав на свою підтримку не 

менше 150 підписів , заповнив анкету кандидата і письмово запропонував 

свою кандидатуру виборчій комісії не  пізніше , ніж за 2 тижні до початку 

виборів . Вибори  визнаються такими , що відбулися , за умови, якщо в них 

брали участь не менше ¼ студентів Європейського 

університету(Нікопольська філія) на виборах президента СП . Якщо  вибори  

визнані такими ,що не відбулися , то повторні вибори проводяться не пізніше 

1 місяця з дня оголошення результатів. 

 

3.4  Чинний статут передбачає вступ до студентського парламенту 

університету за рішенням загальних зборів первинної  організації  (курсу) на 

підставі протоколу засідання студентського парламенту курсу (або протоколу 

загальних зборів курсу). 

 

3.5  Вибори студентського парламенту курсу (СПК) відбуваються 

аналогічним шляхом ,але проводяться протягом другого повного  тижня 

вересня .Вибори здійснюються прямим відкритим  голосуванням  студентів 

курсу .До списку кандидатів у члени СПК (віце-президент СПК , секретар 

СПК , лідер центрів СПК, менеджери академічних груп) заноситься студент , 

який зібрав на свою підтримку не менше 15 підписів , заповнив анкету 

кандидата і письмово запропонував свою кандидатуру виборчій комісії не 

пізніше , ніж за 1 тиждень до початку виборів. До списку кандидатів у 

президенти СПК заноситься студент , який зібрав на свою підтримку не 

менше 25 підписів , заповнив анкету кандидата і письмово запропонував 

свою кандидатуру  виборчій комісії не пізніше, ніж за 1 тиждень  до початку  
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виборів . Вибори визнаються такими , що відбулися , за умови ,  якщо в них 

брали участь не менше ¼  студентів курсу на виборах президента СПК. Якщо  

вибори визнанні такими , що не відбулися , то повторні вибори проводяться 

не пізніше 2 тижнів  з дня оголошення результатів виборів. 

 

3.6  Члени студентського парламенту університету і члени студентського 

парламенту курсу мають право : 

3.6.1 Займати будь-яку позицію , яка не суперечить цьому статуту , 

Статуту  ПВНЗ «Європейський  університет»  Нікопольської філії  та 

чинному законодавству України; 

3.6.2 Обирати і бути обраними до всіх органів студентського 

парламенту; 

3.6.3 Брати участь у заходах , що проводить студентський парламент ; 

3.6.4 Користуватися всіма формами допомоги студентського 

парламенту; 

3.6.5 Звертатися з питаннями та пропозиціями до керівних органів 

студентського парламенту ,отримувати відповіді від них ; 

3.6.6 Вільно висловлювати та відстоювати на конференціях свої думки; 

3.6.7 Одержувати від керівних органів філії інформацію , необхідну для 

реалізації своїх цілей , задач; 

3.6.8 За рішенням   СПУ , брати участь у роботі вченої ради філії 

університету ; 

3.6.9 Інші права,  передбачені статутом Європейського університету. 

 

3.7 Члени студентського парламенту університету (СПУ) і члени 

студентського парламенту курсу (СПК) зобов’язані: 

3.7.1 Дотримуватися вимог цього статуту ; 

3.7.2 Брати  активну участь в роботі студентського парламенту; 

3.7.3 Сприяти розвитку університету; 

3.7.4 Якісно і своєчасно виконувати покладені на них обов’язки. 

 

3.8 Члени студентського парламенту університету можуть бути членами 

інших об'єднань громадян ,  мета і завдання яких не суперечить цьому 

статуту. 

 

3.9  Члени студентського парламенту , які не  виконують свої обов’язки, 

переобираються шляхом демократичного волевиявлення курсу. 

 

3.10 Членство в СП припиняється за власним бажанням на підставі письмової 

згоди. 
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РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ(СП) 

 

4.1 СП проводить засідання під головуванням президента або його 

заступника. 

 

4.2 Планові засідання  СП проводяться не рідше ,ніж 1 раз на місяць. 

 

4.3 Усі засідання СП є відкритими ,кожен студент університету має право 

бути присутнім на засіданнях СП і пропонувати на розгляд парламенту 

питання , що стосуються інтересів студентів університету . 

 

4.4 Позачергове засідання СП може бути скликане на вимоги 1\3 членів СП 

або 5 %  студентів університету. 

 

4.5 СП правомочний ухвалювати рішення за умови присутності на засіданні 

більше половини членів СП . 

 

4.6 Рішення СП приймаються більшістю голосів від кількості членів 

присутніх на засіданні. За наявності парної кількості голосів "за" і 
"проти",голосів президента СП рахується за два. 

 

4.7 Функціонування СП нового скликання починається з моменту 

повідомлення виборчої комісії про остаточні результати виборів. 

 

4.8 Протягом тижня після оголошення результатів виборів СП обох скликань 

приймає справи і повноваження від СП попереднього скликання . 

 

4.9 На першому засіданні з-поміж новообраних членів СП за поданням 

президента СП таємним(або відкритим )голосуванням обираються віце-

президент СП , секретар СП та відповідальні у справах : лідер центру  науки, 

лідер центру  культури і мистецтв, лідер центру  фінансів , 

лідер центру  зв’язків із громадськістю , лідер центру  спорту і туризму, лідер 

медіа-центру. 

 

4.10 Постійні обов’язки кожного члена СП визначаються на першому 

засіданні новообраного складу СП. 

 

4.11  СП сприяє діяльності та розвитку студентських організацій 

університету. 

 

4.12 СП створює підзвітні та підконтрольні органи (клуби). 

 



4.13 Кожен семестр для виконання постійних доручень СП ,за поданням 

президента ,може залучати до трьох осіб. 
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4.14 Члени СП звітують про результати своєї роботи  за підсумками 

навчального року, навчального семестру або після закінчення проведення 

акції,конкурсу, дослідження тощо. 

 

 

РОЗДІЛ 5.СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО  ПАРЛАМЕНТУ 

 

5.1 Основою студентського парламенту університету (СПУ) є первинні 

об'єднання –студентські парламенти кожного курсу. 

 

5.2 Структура студентського парламенту курсу має три рівні управління: 

I рівень управління –менеджери академічних груп курсу; 

II рівень управління – лідери центрів науки , культури і мистецтв, 

фінансів, спорту і туризму , зв’язків із громадськістю, медіа-центру. 

III рівень управління - президент СПК, віце-президент СПК, секретар 

СПК. 

 

5.3 Президент СПК і менеджери академічних груп входять до складу 

студентського парламенту  ПВНЗ «Європейський  університет»  

Нікопольської  філії. 

 

 5.4 Структура  студентського парламенту університету(СПУ) має чотири 

рівні управління: 

I рівень –менеджери академічних груп курсу; 

II рівень –президенти студентських парламентів I-V курсів; 

III рівень – лідери центрів СПУ: науки , культури і мистецтв, фінансів, 

спорту і туризму ,  зв’язків із громадськістю, медіа-центру 

IV рівень –президент СП університету, віце-президент СПУ, секретар 

СПУ. 

 

5.5 Структура студентського парламенту є відкритою і передбачає 

можливості прийому до свого складу представників інших студентських 

об'єднань при згоді кваліфікованої більшості(2\3 голосів) членів ради без 

права голосу. 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 6 .ОБОВЯЗКИ І ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ. 

  

6.1 Вищім керівним органом студентського парламенту університету або 

курсу є загальні збори. 

 

6.2 Студентський парламент : 

 Аналізує стан навчального процесу ,вивчає причини ,які негативно 

впливають на результати , надає необхідну допомогу студентам у 

навчанні, подає в навчальну частину пропозиції щодо поліпшення 

стану навчання та виховання; 

 

 Здійснює виховну  роботу шляхом проведення різноманітних виховних 

заходів: зустрічей із запрошеними ветеранами війни  і 

праці,теоретичних конференцій , диспутів, конкурсів, свят тощо; 

 Подає у навчальну частину списки студентів , які беруть активну 

участь у житті філії; 

 Здійснює зв’язки з іншими молодіжними організаціями міста тощо; 

 Делегує членів СПУ до складу міської координаційної студентської 

ради з метою легітимного представництва інтересів і прав студентів 

Європейського університету на зборах координаційної ради. 

 

6.3 Обов'язки президента СПУ(і СПК): 

6.3.1 Відповідає за роботу СП Європейського університету (курсу); 

6.3.2 Головує на засіданнях СП; 

6.3.3 Призначає заступника президента СП , який виконує обов’язки 

президента у разі відсутності останнього ; 

6.3.4 Підписує акти і протоколи , прийняті СП; 

6.3.5 Організовує роботу осіб, які виконують постійні доручення при СП; 

6.3.6 Приводить роботу по формуванню національної свідомості та 

патріотичного виховання  молоді; 

6.3.7 Скликає засідання , виносить питання на розгляд; 

6.3.8 Організовує виконання рішень на засідань СП; 

6.3.9 Планує зміст і графік засідань СП; 

6.3.10 Представляє інтереси студентів в навчальній частині; 

6.3.11 Президент СП організовує роботу президентів СПК; 

6.3.12 Обов'язкова присутність на зборах  СП університету. 

 

6.4 Обов'язки віце-президента СПУ(СПК): 

6.4.1 Координує і спрямовує діяльність СП; 

6.4.2 Керує зборами  СП в разі відсутності президента СП; 

6.4.3 Скликає засідання ,  виносить питання на розгляд; 

6.4.4 Організовує виконання рішень засідань СП; 



6.4.5 Співпрацює з установами , організаціями,громадськими 

об'єднаннями, партіями ,які вирішують проблеми молоді та підтримують 

студентську діяльність; 

 6.4.6 Проводить збори менеджерів академічних груп , на яких 

вирішуються основні питання діяльності студентів усередині групи. 

6.4.7 Сприяє розвитку дозвілля  молоді та студентів; 

6.4.8 Обов'язкова присутність на зборах СП університету. 

 

6.5 Обов'язки секретаря СП: 

6.5.1 Веде протоколи засідань; 

6.5.2 Відповідає за документацію , вирішує і координує організаційні 

питання; 

6.5.3 Має право голосу у вирішенні спірних питань на засіданнях СП; 
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6.5.4 Бере активну участь у діяльності СП; 

6.5.5 Попереджує членів СП про збори; 

6.5.6 Організовує контроль за виконання рішень СП, виступає з 

повідомленнями про виконання рішень; 

6.5.7 Обов'язкова присутність на засіданнях СП; 

 

6.6 Обов'язки лідера центру науки: 

6.6.1 Бере участь у зборах СПУ,СПК; 

6.6.2 Координує діяльність наукових та проблемних студентських 

гуртків; 

6.6.3 Спільно з відділом з НМР розробляє наукові заходи 

(конференції,дебати,круглі столи); 

6.6.4 Надає інформацію про наукове життя університету  іншими членами 

СП,запроваджує  нові проекти щодо наукового життя наукового 

студентського товариства; 

6.6.5 Співпрацює з науковими товариствами та гуртками навчальних 

закладів міста; 

6.6.6 Подає рекомендації щодо участі студентів університету в 

студентських науково - практичних конференціях різних рівнів тощо; 

6.6.7 Звітує про проведену роботу на звітному засіданні СП за семестр. 

 

6.7 Обов'язки лідера центру культури і мистецтв: 

6.7.1 Здійснює та налагоджує культурно – мистецьку діяльність в 

університеті; 

6.7.2 Організовує змістовне дозвілля студентів; 

6.7.3 Розробляє культурно-мистецькі заходи та впроваджує їх в життя 

спільно з адміністрацією університету; 

6.7.4 Координує роботу команди КВК університету; 

6.7.5 Зміцнює та відповідає за створення культурних студентських гуртків 

і мистецьких студій; 



6.7.6 Надає інформацію про культурне життя студентів підрозділу в ЗМІ  

тощо; 

6.7.7 Вивчає пропозиції студентів щодо покращення життя в університеті 

шляхом анкетування ,тестування; 

6.7.8 Впроваджує нові проекти щодо культурного життя університету; 

6.7.9 Звітує про виконану роботу на засіданнях СП кожного  семестру. 

 

6.8 Обов'язки лідеру центру фінансів: 

6.8.1 Відповідає за збір ,збереження , розподіл та видачу коштів наданих 

студентському парламенту ; 

6.8.2 Проводить контроль  за цільовим використанням грошових 

ресурсів,наданих адміністрацією на потребу; 

6.8.3 Проводить облік фінансових коштів та звіт перед студентським 

парламентом; 

6.8.4 Бере участь у засіданнях СП. 
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6.9 Обов'язки лідеру центру спорту і туризму: 

6.9.1 Відповідає за стан спортивної підготовки студентів;організовує 

студентські спортивні команди; 

6.9.2 Делегує спортсменів на змагання та контролює стан їхньої 

підготовленості; 

6.9.3 Надає інформацію про стан спортивного життя студентів 

університету та можливості спортивні заходи тощо; 

6.9.4 Організовує спортивні змагання ,ігри ,виконує при цьому функції 

організатора; 

6.9.5 Бере участь в засіданнях СП про роботу кожного семестру. 

 

6.10 Обов'язки лідера центру зв’язків з громадськістю: 

6.10.1 Налагоджує і підтримує зв’язки з іншими вузами(як приватними 

,так і державними); 

6.10.2 Співпрацює з органами студентського самоврядування навчальних 

закладів міста та відділом виконкому у  справах молоді міської ради; 

6.10.3 Збирає інформацію про загальноміські та міжвузівські заходи 

,підтримує їх організацію,домовляючись про участь в них студентів 

Нікопольської філії Європейського університету; 

6.10.4 Співпрацює з університетським медіа-центром і міськими ЗМІ; 

6.10.5 Бере участь у засіданнях СП. 

 

6.11 Обов'язки лідера медіа-центру : 

6.11.1 Відповідає за організацію якісної роботи редакції газети ,журналу і 

радіостанції; 

6.11.2 Відповідає за організацію та оформлення студентської 

стінгазети,стендів; 

6.11.3 Надає інформацію про культурне життя студентів в ЗМІ тощо; 



6.11.4 Організує проведення прес-конференцій ,засідань круглих столів 

тощо. 

 

                        РОЗДІЛ 7.Заключні положення 

 

7.12.1 Діяльність СП університету припиняється у відповідності із 

розпорядження Вченої Ради Нікопольської філії Європейського 

університету на підставі: 

o Невиконання покладених обов’язків ; 

o Складання повноважень за особистою заявою. 

7.12.2 Зміни до статуту СПУ вносяться відповідно до рішень загальних 

зборів студентського парламенту більшістю голосів; 

7.12.3 Подання про зміни до статуту можуть вносити президент СП 

,члени СПУ ,керівництво філією ,представницькі викладацького 

колективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


