


 

 



1. Загальні положення 

1. Спілка студентів-сиріт Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди діє на підставі Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту ХНПУ імені Г.С. Сковороди та даного Положення. 

2.  Спілка студентів-сиріт є добровільним об’єднанням студентів-сиріт, 

які навчаються в Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди (далі –Університет). 

3. Діяльність органів Спілки студентів-сиріт (далі – Спілка) спрямована 

на захист соціальних гарантій зазначеної пільгової категорії студентів, 

сприяння розвитку культурних та духовних цінностей. А також захист їх 

прав як суб’єктів навчально-виховного процесу. 

4. Принципи діяльності: 

– добровільність, колегіальність, відкритість; 

– автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів 

спілки, самостійність у виборі форм і методів здійснення повноважень; 

– незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій; 

– виборність та звітність представницьких органів; 

– соціальне партнерство; 

– рівність прав студентів-сиріт на участь у студентському самоврядуванні, 

зокрема право обирати і бути обраним до відповідних представницьких 

органів; 

– співпраця з керівництвом, відповідними службами й окремими посадовими 

особами закладу вищої освіти (кураторами академічних груп, адміністрацією 

закладу та його структурних підрозділів: гуртожитків, факультетів, кафедр, 

відділень тощо). 

5. Єдиним вищим колегіальним органом Спілки є загальні збори 

студентів-сиріт. 

6. Представницькі органи Спілки створюються за ініціативою студентів 

на добровільних засадах. Обрання представницьких органів здійснюється на 

підставі прямого голосування. 



7. Представницькі органи спілки обираються строком на один рік. 

 2. Мета і завдання діяльності Спілки студентів-сиріт 

1. Метою діяльності Спілки студентів-сиріт є: 

– здійснення соціально-економічного та духовного захисту студентів-

сиріт; 

– захист прав студентів-сиріт як суб’єктів навчально-виховного процесу; 

– створення умов для самореалізації студентів-сиріт в інтересах 

особистості, суспільства, закладу, держави; 

– сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, 

соціалізації молодого покоління; 

– сприяння соціальній і психологічній адаптації; 

– формування в студентів навичок та якостей, необхідних для 

вироблення активної життєвої позиції, організаторських та лідерських 

рис, креативних підходів до вирішення завдань, співпраця з 

адміністративними  структурами в закладі та поза його межами, 

відповідальність за результат своєї праці тощо. 

2. Основними напрямами роботи Спілки студентів-сиріт є: 

– забезпечення студентів-сиріт житлом; 

– сприяння у вирішенні соціального й економічного характеру; 

– залучення студентів-сиріт до загальноуніверситетської діяльності; 

– підтримка та контроль стану здоров’я; 

– психологічна підтримка; 

– організація довкілля. 

3. Основними завданнями Спілки студентів-сиріт є: 

– захист прав та інтересів студентів-сиріт; 

– забезпечення участі в захисті своїх соціальних прав; 

– вироблення позиції студентів-сиріт щодо сумлінного навчання, 

реалізації творчого і наукового потенціалу; 



– напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем студентів-

сиріт у різних аспектах: побутових, економічних, фізичних, 

психологічних тощо; 

– залучення студентів-сиріт до участі у громадському житті 

Університету; 

– надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої 

консультаційної допомоги студентам-сиротам; 

– контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та Статуту 

Університету, оперативне реагування на випадки їх порушення 

студентами-сиротами; 

– сприяння навчальній, професійній, науковій і громадській діяльності 

студентів, забезпеченню виконання студентами своїх обов’язків; 

– формування в студентів моральних та етичних норм, вихованню 

гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, 

запобіганню вчиненню студентами правопорушень; 

– поліпшення умов побуту й дозвілля студентів; 

– залучення студентів-сиріт до різноманітних гуртків, секцій, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами тощо. 

 

3. Права й обов’язки органів Спілки студентів-сиріт 

1. Органи Спілки студентів-сиріт: 

1) беруть участь в роботі студентського самоврядування; 

2) обговорюють та вирішують питання вдосконалення соціального 

забезпечення студентів-сиріт; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи за ініціативою членів Спілки; 

4) беруть участь у заходах дозвілля студентів-сиріт; 

5) захищають права й інтереси студентів-сиріт, які навчаються у закладі 

вищої освіти; 



6) вирішують питання забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів-сиріт у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

7) уносять пропозиції щодо розвитку й реалізації соціальної політики на 

базі Університету; 

8) представляють думку студентів-сиріт на адміністративному рівні; 

9) виконують інші функції, передбачені законодавством України. 

2. Органи Спілки студентів-сиріт зобов’язані: 

– провадити власну діяльність в межах чинного законодавства, 

виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку 

університету, Положення; 

– забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів-сиріт, сприяти 

виконанню студентами-сиротами своїх обов’язків; 

– порушувати проблеми студентів-сиріт перед керівництвом, іншими 

посадовими особами Університету; 

– не менше ніж раз на рік звітувати перед колективом Спілки і 

студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність; 

– сприяти розвитку та вдосконаленню діяльності Спілки студентів-сиріт; 

– координувати свою діяльність з керівництвом Університету., 

співпрацюючи з ним на засадах партнерства й конструктивності; 

– співпрацювати з іншими студентськими самоврядними організаціями 

університету. 

4. Організація роботи Спілки 

1. Загальні збори Спілки студентів-сиріт: 

1) ухвалюють положення про діяльність Спілки студентів-сиріт, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих виборів 

представницьких і виконавчих органів Спілки; 

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих органів Спілки, 

дають їм відповідну оцінку; 

3) узгоджують річний план робіт; 



4) розглядають інші важливі питання життєдіяльності студентів-сиріт. 

2. Загальні збори студентів-сиріт скликаються не менше одного разу на 

рік. Підставою для скликання позачергових загальних зборів є відповідна 

вимога не менше ніж 10% студентів-сиріт або керівництва університету у 

визначених цим Положенням випадках. 

3. Голова представницького органу Спілки студентів-сиріт: 

– організовує роботу й несе персональну відповідальність за 

ефективність діяльності очолюваного органу, реалізацію запланованих 

річних заходів, пов’язаних з діяльністю Спілки; 

– представляє інтереси студентів-сиріт; 

– відповідає за вичерпність, достовірність та обґрунтованість пропозицій, 

пов’язаних з діяльністю Спілки; 

– координує роботу органів Спілки нижчих рівнів; 

– головує на засіданнях представницького органу студентського 

самоврядування; 

– делегує свої повноваження заступнику; 

– забезпечує організацію проведення загальних і позачергових зборів 

студентів-сиріт; 

– має право отримувати від адміністрації Університету інформацію, 

необхідну для діяльності органів Спілки; 

– керівник Спілки та його заступники можуть перебувати на посаді не 

більше як два строки. Із припиненням особою навчання в закладі вищої 

освіти припиняється її участь в органі Спілки студентів-сиріт; 

– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням. 

4. Секретар представницького органу Спілки веде протоколи його 

засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 

5. Голова та секретар представницького органу Спілки студентів-сиріт 

відповідають за збереження документації та її архівацію. 

6. При представницьку органі Спілки можуть утворюватися сектори 

(комісії) за напрямами роботи. 



7. Засідання представницького органу Спілки проводяться не частіше 

одного разу на два місяці і вважаються чинними, якщо на них присутні не 

менше двох третин від числа складу членів Спілки. Рішення приймаються 

простою більшістю голосів.  

8. Порядок проведення засідання фіксується протоколом, що 

підписується особою, яка вела засідання, та секретарем. 


