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1. Загальні положення 
1.1. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону 
України «Про вищу освіту». 
1.2. Самоврядування у Вищому державному навчальному закладі України 
«Буковинський державний медичний університет» (далі - БДМУ, Університеті) 
- є гарантованим державою правом студентів самостійно або через виконавчий 
орган студентського самоврядування університету - Студентську раду (далі -
СР) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, 
сприяння гармонійного розвитку їх особистості, формування навичок 
майбутнього організатора, керівника, а також брати участь в управлінні вищим 
навчальним закладом. 
1.3. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів БДМУ. Всі студенти, 
які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути 
обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 
самоврядування. 
1.4. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 
через представницькі та виконавчі органи студентського самоврядування. 
1.5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 
виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського 
самоврядування університету. 
1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством, статутом БДМУ, а також цим Положенням. 
1.7. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності користуються 
допомогою та підтримкою ректорату і профспілкового комітету університету, 
зокрема створення належних умов для діяльності органів студентського 
самоврядування (надання приміщень, меблів, оргтехніки, забезпечення 
телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення 
місць для встановлення інформаційних стендів, тощо). 
1.8. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 
самоврядування, узгоджується з ректоратом університету. 
1.9. Органи студентського самоврядування в університеті можуть 
співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних 



закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або 
релігійного характерів. 
1.10. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 
політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій. 
1.11, Представники студентського самоврядування Університету мають право 
на членство в складі Вчених рад всіх рівнів (не менше як 10 % - виборні 
представники з числа осіб, що навчаються в університеті). 

2. Мета і завдання студентського самоврядування 
2.1. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на 
вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне 
навчання, виховання духовності та культури студентів, зростання у 
студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену 
Справу. 
2.2. Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої 
максимально виявляються і реалізуються професійні, організаторські та творчі 
здібності студентів, формуються моральні якості та почуття патріотизму. 
2.3. Основні завдання органів студентського самоврядування: 
2.3.1. прийняття актів, що регламентують їхню організаційну діяльність; 
2.3.2. забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 
2.3.3. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 
2.3.4. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
2.3.5. сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 
студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, 
клубів за інтересами; 
2.3.6. організація співробітництва з органами студентського самоврядування 
інших вищих навчальних закладів і молодіжними та громадськими 
організаціями; 
2.3.7. сприяння працевлаштуванню випускників університету та залученню 
студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 
2.3.8. участь у вирішенні питань міжнародного обміну та академічної 
мобільності студентів; 
2.3.9. безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 
політики; 
2.3.10. забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, 
фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 
2.3.11. залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час 
(спільно з деканатами); 
2.3.12. аналіз навчальної дисципліни студентів, оперативне реагування на її 
порушення; 
2.3.13. залучення студентів до гуртоків художньої самодіяльності; 
2.3.14. проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в Студенти, 
випускних вечорів, днів факультету тощо. 
2.3.15. участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні; 



2.3.16. разом з Координаційною радою з гуманітарних питань та виховання, 
деканатами, навчальним відділом, господарською службою університету, 
помічником ректора з соціальних питань, завідувачами гуртожитків 
організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках; 
2.3.17. активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і 
підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна 
університету; 
2.3.18. координація діяльності з викладачами, кураторами академічних груп 
студентів та кафедрами, деканатами факультетів; 
2.3.19. організаційний супровід студентів на конференціях, вечорах відпочинку 
тощо; 
2.3.20. пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами 
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін. 
2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті 
приймається рішення: 
2.4.1. відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на 
навчання; 
2.4.2. переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб; 
2.4.3. переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням; 
2.4.4. призначення заступника декана, проректора з науково-педагогічної 
роботи та виховання, які відповідають за роботу зі студентами; 
2.4.5. поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з 
гуртожитку; 
2.4.6. затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для 
проживання осіб, які навчаються в Університеті, призначення стипендій. 
2.4.7. затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, 
що стосується осіб, які навчаються. 

3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування 
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 
державний медичний університет» 
3.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
1) добровільності, колегіальності, відкритості; 
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 
3.2. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 
самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу 
органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за 
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання 
такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів 
університету. 



3.3. З припиненням особою навчання у БДМУ припиняється її участь в органі 
студентського самоврядування у порядку, передбаченому даним Положенням. 
3.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні університету, 
факультету, курсу, академічної групи, гуртожитку. На всіх рівнях органи 
студентського самоврядування є виборними. їх формування та термін 
повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування в 
університеті. Первинна структурна одиниця бтудентського самоврядування 
створюється на рівні академічної групи. 
3.5. Органи студентського самоврядування: 
1) беруть участь в управлінні БДМУ у порядку, встановленому Законом 
України «Про вищу освіту» та Статутом БДМУ; 
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 
дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 
заходи; 
4) беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 
5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються в БДМУ; 
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів 
університету; 
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 
проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
9) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 
10) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету, у тому 
числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
11) мають право оголошувати акції протесту; 
12) виконують інші функції, передбачені Законом та Положенням про 
студентське самоврядування БДМУ. 
3.6. Вищим органом студентського самоврядування Університету є 
Конференція студентів Вищого державного навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний університет» (далі - Конференція), 
делегати якої також підлягають обранню виключно шляхом прямого таємного 
голосування, на якій: 
3.6.1. ухвалюється Положення про студентське самоврядування університету, 
повноваження та порядок обрання виконавчих та контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування 
студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування; 
3.6.2. заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 
3.6.3. затверджують процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах; 



3.6.4. затверджують річний кошторис витрат органів студентського 
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 
його виконання; 
3.6.5. обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 
поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 
органів студентського самоврядування; 
3.6.6. обирають Студентську виборчу комісію з метою обрання 
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 
3.6.7. визначаються обов'язки обраних членів виконавчого органу 
студентського самоврядування Університету - Студентської ради; 
3.6.8. заслуховується звіт Голови СР і виноситься ухвала щодо діяльності СР; 
3.6.9. спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначається 
порядок обрання представників із складу студентів на Конференцію трудового 
колективу та вченої ради Університету; 
3.6.10. розглядаються найважливіші питання життєдіяльності студентів, 
окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування; 
3.6.11. Конференція студентів проводиться не менше двох разів на рік; 
3.6.12. позачергова Конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів 
університету або ініціюється Головою та членами СР університету; 
3.6.13. делегати Конференції обираються студентами факультетів терміном на 1 
рік з квотою два від дванадцяти шляхом прямого таємного голосування. 
3.7. Студентська рада є виконавчим органом студентського самоврядування 
Університету. 
3.7.1. Студентська рада є колегіальною та формується на засадах 
представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів. 
3.7.2. Голова СР формує склад СР, до якої за посадою входять: студентські 
декани, голови студентських рад гуртожитків, голова Студентські ради 
коледжу БДМУ, голова студентського наукового товариства, голова 
спортивно-оздоровчої комісії спортивного клубу БДМУ, редактор 
студентської газети «Гіппократик», заступник голови профкому по роботі зі 
студентами, 
3.7.3. Голова СР за погодженнням (шляхом відкритого голосування чи прямого 
таємного голосування) Конференції студентів університету вносить 
пропозиції кандидатур студентів від факультетів з квотою 1 кандидат від 
200 студентів, які входять до стаду СР. 
3.8. Повноваження Голови СР: 
3.8.1. організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності СР; 
3.8.2 представляє інтереси студентської громади університету; 
3.8.3 може брати участь в роботі ректорату, вченої ради університету, 
Координаційної ради з гуманітарних питань та виховання, деканатів 
факультетів, Спортивної» клубу, робочих органів та комісій університету; 
3.8.4 делегує свої повноваження заступнику; 
3.8.5 забезпечує організацію проведення Конференції Студентів; 
3.8.6 ініціює проведення позачергових Конференції Студентів; 



3.8.7 має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації 
університету та органів студентського самоврядування для здійснення своєї 
діяльності; 
3.8.8 має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про студентське 
самоврядування в університеті. 
3.9. У випадку невиконання головою СР своїх повноважень він переобирається 
на вимогу 10 відсотків студентів університету. 
3.10. Секретар СР веде протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає 
за документообіг. 
3.11. Голова та секретар СР відповідають за збереження документації СР. 
3.12. При СР створюються комісії: навчальна, наукова, інформаційно-
правова, соціально-психологічних питань, з моніторингу якості освіти, 
міжнародних зв'язків, культури та дозвілля, спортивно-оздоровча, побутова. 
3.13. Засідання СР проводяться один раз на місяць і вважаються чинними, якщо 
на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу 
членів. СР приймає рішення простою більшістю голосів. 
3.14. Засідання СР веде голова СР або, за його дорученням, заступник. Хід 
засідання фіксується протоколом, який підписується головою(заступником) та 
секретарем. 
3.15. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та 
підзвітні Конференції Студентів. 
3.16. Рішення Конференції Студентів та СР є обов'язковим до виконання 
органами студентського самоврядування факультетів, гуртожитків, а також 
окремими студентами. 
3.17. Головною структурною одиницею студентського самоврядування 
університету є академічна група, яка має свій орган управління, що 
складається зі старости як голови органу управління та відповідального за 
навчальну роботу, відповідальних за наукову, інформаційно-правову, 
спортивно-оздоровчу, міжнародних зв'язків, культурно-масову та побутову. 
3.18. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 
курсу є збори курсу, виконавчим - Старостат, головою якого є староста курсу. 
Члени старостату відповідають за роботу окремих секторів (навчального, 
наукового, інформаційно-правового, соціально-психологічних питань, 
міжнародних зв'язків, спортивно-оздоровчого, культури та дозвілля, 
побутового). 
3.18.1. Староста курсу за погодженнням (шляхом відкритого голосування чи 
прямого таємного голосування) зборів курсу вносить пропозиції кандидатур 
студентів до старостату. 
3.19. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 
факультету є конференція студентів факультету. На конференції студентів 
факультету звітує виконавчий орган студентського самоврядування 
факультету — Студентський деканат та Голова Студентського деканату — 
Студентський декан. У структурі студентського деканату факультету 
передбачені комісії: навчальна, наукова, з моніторингу якості освіти, 



інформаційно-правова та соціально-психологічних питань, міжнародних 
зв'язків, спортивно-оздоровча, суспільно-корисної праці та побуту студентів. 
3.19.1. Студентський декан формує склад СД, до якої за посадою входять 
старости курсів 
3.19.2. Студентський декан за погодженнням( шляхом відкритого голосування 
чи прямого таємного голосування) Конференції студентів факультету 
вносить пропозиції кандидатур студентів до складу СД, 
3.20. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 
медичного факультету №3 є конференція студентів-іноземних громадян. 
Виконавчий орган самоврядування медичного факультету № 3 - Асоціація 
Земляцтв студентів- іноземних громадян, представників якої обирають 
шляхом прямого таємного голосування терміном на 1 рік. 
3.21. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 
коледжу БДМУ є збори студентів коледжу БДМУ, виконавчий орган 
студентського самоврядування - Студентська рада коледжу БДМУ. У 
структурі Студентської ради коледжу БДМУ передбачені наступні комісії: 
навчальна, наукова, з моніторингу якості освіти, інформаційно-правова та 
соціально-психологічних топань, міжнародних зв 'язків, спортивно-оздоровча, 
суспільно-корисної праці та побуту студентів. 
3.21.1. Голова СР коледжу БДМУ формує склад СР, до якої за посадою входять 
старости курсів. 
3.21.2. Голова СР коледжу БДМУ за погодженнням (шляхом відкритого 
голосування чи прямого таємного голосування) зборів студентів університету 
вносить пропозиції кандидатур студентів від курсів, спеціальностей до складу 
СР коледжу БДМУ. 
3.22. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 
гуртожитків є збори студентів, виконавчим - Студентська рада гуртожитку 
(далі Рада), голову студентської ради та його заступника. У складі Ради 
створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: 
житлово-побутова, культури і дозвілля, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-
масової роботи, громадського порядку. 
3.22.1. Голова СР гуртожитку за погодженнням (шляхом відкритого 
голосування чи прямого таємного голосування) зборів студентів гуртожитку 
вносить пропозиції кандидатур студентів до складу СР гуртожитку БДМУ. 
3.22.2. Рада гуртожитку працює у тісній співпраці зі Студентською радою 
університету, адміністрацією гуртожитків, проректором з науково-
педагогічноїх роботи та виховання, помічником ректора з соціальних питань, 
головою профкому університету та громадськими організаціями. 
3.22.3. Повноваження Ради: 
3.22.3.1. схвалює списки студентів на проживання в гуртожитках та контролює 
поселення студентів в гуртожитки; 
3.22.3.2. здійснює первинний облік студентських сімей, які потребують місць у 
гуртожитках і клопотання перед ректоратом про надання кімнат; 
3.22.3.3. піклується про створення нормальних побутових умов; 



3.22.3.4. схвалює Правила внутрішнього розпорядку, слідкує та контролює 
виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку; 
3.22.3.5. організовує дозвілля студентів у гуртожитку; 
3.22.3.6. здійснює планування та проведення культурно-масових заходів в 
гуртожитках; 
3.22.3.7. забезпечує умови для підготовки до навчальних занять та відпочинку 
студентів у кімнатах для занять тощо; 
3.22.3.8. організовує відповідну спортивно-масову роботу; 
3.22.3.9. проводить систематичний контроль за збереженням майна гуртожитку; 
3.22.3.10. бере участь в ремонтних роботах приміщень гуртожитків, 
благоустрою і озеленення території гуртожитку, спортивних майданчиків тощо. 
3.22.4. Рада звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку, 
на засіданнях Студентської ради університету, Конференції університету. 

4. Права і обов'язки органів студентського самоврядування Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет» 
4.1. Органи студентського самоврядування мають право: 
4.1.1. отримувати від адміністрації університету консультативну підтримку та 
інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; 
4.1.2. розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі та 
банківських рахунках; 
4.1.3. звертатися з пропозиціями, клопотаннями до адміністрації університету 
та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що 
належать до повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо 
порушених питань; 
4.1.4. вести конструктивний діалог з адміністрацією університету 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; 
4.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані: 
4.2.1. забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти 
виконанню Студентами своїх обов'язків; 
4.2.2. порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією університету; 
4.2.3. звітувати перед студентською громадою групи, курсу, факультету, 
гуртожитку, університету про свою діяльність; 
4.2.4. сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 
4.2.5. координувати свою діяльність в університеті з іншими студентськими 
об'єднаннями, осередками тощо; 
4.2.6. узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 
Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують 
розгляду на Конференції Студентів. 



5. Права та обов'язки адміністрації Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» щодо 
взаємодії з органами студентського самоврядування 
5.1. Адміністрація вищого навчального закладу має право: 
5.1.1 отримувати інформацію про діяльність органів студентського 
самоврядування університету; 
5.1.2. ініціювати позачергові збори, курсу, конференції факультету чи 
Конференції Студентів у випадку недотримання органами студентського 
самоврядування Статуту університету та даного Положення; 
5.1.3. брати участь через проректора з науково-педагогічної роботи, проректора 
з науково-педагогічної роботи та виховання, заступника ректора з АГР, 
помічника ректора з соціальних питань, деканів факультетів та головних 
кураторів факультетів у заходах, ініційованими органами студентського 
самоврядування; 
5.1.4. обов'язки: 
5.1.4.1. адміністрація Університету має створити необхідні умови для 
ефективної діяльності органів студентського самоврядування; 
5.1.4.2. інформувати органи студентського самоврядування про важливі 
рішення, які стосуються життєдіяльності студентів університету; 
5.1.4.3. надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, 
фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку органів 
студентського самоврядування в університеті. 

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 
6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, 
міжнародними 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 університету; 
6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 
формуванню позитивного іміджу університету, Буковинського краю та 
України. 

7. Порядок проведення прямих таємних виборів делегатів Конференції 
студентського самоврядування, виконавчих органів студентського 
самоврядування, делегатів на Конференцію трудового колективу 
Університету, виборів членів Вченої ради Університету, виборних 
представників для участі у виборах ректора з числа студентів Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет» 
7.1. Студентська виборча комісія. 
7.1.1. Для контролю за ходом процесу проведення виборів формується 
Студентська виборча комісія студентів (далі - СВК). СВК обирається з числа 
студентів факультетів на Конференції студентів Університету. 



7.1.2. СВК виконує наступні функції: 
7.1.2.1. на підставі рішення СР організовує проведення прямих таємних виборів 
делегатів на Конференцію трудового колективу Університету; виборних 
представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах 
ректора Університету; членів Вченої ради Університету; делегатів Конференції 
студентського самоврядування; виконавчих органів студентського 
самоврядування. 
7.1.2.2. здійснює контроль за процесом проведення прямих таємних виборів; 
7.1.2.3. визначає дату та місце проведення виборів делегатів на Конференцію 
трудового колективу Університету; виборних представників з числа студентів, 
що мають право брати участь у виборах ректора Університету; членів Вченої 
ради Університету; делегатів Конференції студентського самоврядування; 
виконавчих органів студентського самоврядування та оприлюднює інформацію 
про їх проведення не пізніше, ніж за три дні; 
7.1.2.4. на підставі поданої інформації від адміністрації факультетів складає 
списки осіб (кандидатів), які братимуть участь у виборах делегатів на 
Конференцію трудового колективу Університету; виборних представників з 
числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету; 
членів Вченої ради Університету; делегатів Конференції студентського 
самоврядування; виконавчих органів студентського самоврядування; 
7.1.2.5. після проведення виборів збирає та зберігає списки виборців, бюлетені, 
протоколи засідань СВК; 
7.1.2.6. складає підсумковий протокол про результати виборів і затверджує його 
печаткою студентського самоврядування. 
7.1.3. Форма бюлетеню для голосування у Додатках: 
Додаток 1 (Делегатів на Конференцію трудового колективу Університету); 
Додаток 2 (Виборних представників з числа студентів, що мають право брати 
участь у виборах ректора Університету); 
Додаток 3 (Виборних представників з числа студентів, що мають право бути 
членами Вченої Ради Університету); 
Додаток 4 (Делегатів Конференції студентського самоврядування); 
Додаток 5 (виконавчих органів студентського самоврядування). 
7.1.4. Вибори делегатів Конференції трудового колективу Університету; 
виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у 
виборах ректора Університету; членів Вченої ради Університету; делегатів на 
Конференцію студентського самоврядування; виконавчих органів 
студентського самоврядування відбуваються шляхом прямого таємного 
голосування серед студентів, що навчаються в Університеті. 

7.2. Процедура проведення виборів делегатів Конференції студентського 
самоврядування та виконавчих органів студентського самоврядування. 
7.2.1. Делегати Конференції студентського самоврядування та голови 
виконавчих органів студентського самоврядування обираються студентами 
шляхом прямого таємного голосування. 
7.2.2. Рішення про проведення виборів (всіх видів) приймається СР. 



7.2.3. СР розподіляє квоти на факультети делегатів Конференції студентського 
самоврядування та виконавчих органів студентського самоврядування, при 
цьому враховується загальна кількість студентів на кожному курсі,факультеті. 
7.2.4. Після розподілу СР квот кандидатів у делегати Конференції 
студентського самоврядування та виконавчих органів студентського 
самоврядування проводиться подача заявок (встановленого зразка) всіх 
бажаючих студентів бути делегатами Конференції студентського 
самоврядування та головами виконавчих органів студентського 
самоврядування, яких СВК включає до бюлетеня для таємного голосування по 
факультетах, курсах, спеціальностях. 
7.2.5. Усі студенти, що навчаються в Університеті, мають право брати участь у 
таємному голосуванні. 
7.2.6. Внесення делегатів Конференції студентського самоврядування, голів 
виконавчих органів студентського самоврядування до бюлетеня для таємного 
голосування відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. 
7.2.7. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету 
розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. СВК 
опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по курсах, факультетах та друкує 
бюлетені з відповідними кандидатами. 
7.2.8. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом 
Голови СВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування 
Університету. 
7.2.9. Голосування за делегатів Конференції студентського самоврядування та 
голів виконавчих органів студентського самоврядування проводиться на 
факультетах, курсах. 
7.2.10. Протягом встановленого часового періоду проводиться процедура 
голосування. 
7.2.11. Студент Університету, прийшовши до зали проведення виборів на 
своєму курсі, спеціальності, факультеті реєструється, на основі пред'явлення 
документа, що посвідчує статус його як студента отримує бюлетень, де вказані 
кандидати від курсу, факультету, здійснює своє волевиявлення, вкидаючи 
бюлетень до скриньки. 
7.2.12. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає певну 
кількість кандидатів від свого факультету (курсу) у бюлетені відповідного 
факультету (курсу) відповідно до встановленої СР квоти ставлячи навпроти 
певних кандидатів позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у 
квадраті напроти прізвища кандидата. 
7.2.13. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж встановленої квоти 
кількості кандидатів, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст 
волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок 
поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде рахуватися як 
дійсний, оскільки голосування рейтингове. 
7.2.14. Після проведення виборів, голова СВК оголошує вибори завершеними 
та разом з членами СВК розпочинає підрахунок голосів. Зі скриньки дістають 
бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що 



засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого 
кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного, курсу, факультету 
проходять певна кількість делегатів в залежності від квоти попередньо 
встановленої СР. 
7.2.15. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні 
спостерігачі. 
7.2.16. Вибори делегатів Конференції студентського самоврядування та голів 
виконавчих органів студентського самоврядування від кожного курсу, 
факультету вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 
50% в залежності від загальної чисельності студентів відповідного курсу, 
факультету. 
7.2.17. Делегати Конференції студентського самоврядування та виконавчі 
органи студентського самоврядування Університету вважаються обраними, 
якщо серед всіх кандидатів посіли в рейтинговому списку місця, які 
передбаченні квотами. 
7.2.18. Голова Комісії оголошує результати виборів та наступного дня вони 
розміщуються на офіційному сайті Університету. 
7.3. Процедура обрання делегатів на Конференцію трудового колективу 
Університету. 
7.3.1. Делегати з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції 
трудового колективу Університету обираються студентами шляхом прямого 
таємного голосування. 
7.3.2. Рішення про проведення виборів (всіх видів) приймається СР. 
7.3.3. СР розподіляє квоти на факультети по виборних представниках з числа 
студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу 
Університету, при цьому враховується загальна кількість студентів на кожному 
факультеті. 
7.3.4. Після розподілу СР квот кандидатів у виборні представники на кожному 
із факультетів проводиться подача заявок (встановленого зразка) всіх бажаючих 
студентів бути виборним представником з числа студентів, що мають право 
брати участь у Конференції трудового колективу Університету, яких СВК 
включає до бюлетеня для таємного голосування по факультетах, курсах, 
спеціальностях. 
7.3.5. Усі студенти, що навчаються в Університеті, мають право брати участь у 
таємному голосуванні. 
7.3.6. Внесення виборних представників до бюлетеня для таємного голосування 
відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. Квоти 
представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» у кількості - не менш як 
15 відсотків складу. 
7.3.7. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету 
розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. СВК 
опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах та друкує 
бюлетені з відповідними кандидатами. 



7.3.8. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом 
Голови Комісії та скріплюються печаткою Студентського самоврядування 
Університету. 
7.3.9. Голосування за виборних представників проводиться на факультетах, 
курсах. 
7.3.10. Протягом встановленого часового періоду проводиться процедура 
голосування. 
7.3.11. Студент Університету, прийшовши до зали проведення виборів на 
своєму курсі, факультеті реєструється, на основі пред'явлення документа, що 
посвідчує статус його як студента отримує бюлетень, де вказані кандидати від 
його курсу, факультету, здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до 
скриньки. 
7.3.12. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає певну 
кількість кандидатів від свого факультету (курсу) у бюлетені відповідного 
факультету (курсу) відповідно до встановленої СР квоти ставлячи навпроти 
певних кандидатів позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у 
квадраті напроти прізвища кандидата. 
7.3.13. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж встановленої квоти 
кількості кандидатів, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст 
волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок 
поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде рахуватися як 
дійсний, оскільки голосування рейтингове. 
7.3.14. Після проведення виборів, голова СВК оголошує вибори завершеними 
та разом з членами СВК розпочинає підрахунок голосів. Зі скриньки дістають 
бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що 
засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого 
кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету 
проходять певна кількість делегатів в залежності від квоти попередньо 
встановленої СР. 
7.3.15. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні 
спостерігачі. 
7.3.16. Вибори виборних представників з числа студентів, що мають право 
брати участь у Конференції трудового колективу Університету від кожного 
факультету вважаються такими що відбулися, якщо участь у них взяли більше 
50% в залежності від загальної чисельності студентів відповідного факультету . 
7.3.17. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у 
Конференції трудового колективу Університету вважаються обраними, якщо 
серед всіх кандидатів посіли в рейтинговому списку місця, які передбаченні 
квотами. 
7.3.18. Голова Комісії оголошує результати виборів та наступного дня вони 
розміщуються на офіційному сайті Університету. 
7.4. Процедура проведення виборів представників з числа студентів, що 
мають право бути членами Вченої ради з числа студентів. 
7.4.1. Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами 
Вченої ради обираються студентами шляхом прямого таємного голосування. 



7.4.2. Рішення про проведення виборів приймається СР. 
7.4.3. СР розподіляє квоти на факультети по виборних представниках з числа 
студентів, що мають право бути членами Вченої ради з числа студентів, Голова 
СР Університету входить до складу Вченої ради за посадою. 
7.4.4. Після розподілу СР квот кандидатів проводиться подача заявок до СВК 
всіх бажаючих студентів бути Виборним представником з числа студентів, що 
мають право бути членами Вченої ради, яких потім СВК включає до бюлетеня 
для таємного голосування на кожному факультеті. Заявки подаються, по 
встановленому попередньо зразку (Додаток 5). 
7.4.5. Усі студенти, що навчаються в Університеті, мають право брати участь у 
таємному голосуванні. 
7.4.6. Внесення Виборних представників їх до бюлетеня для таємного 
голосування відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. Квоти 
представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 у кількості 
- не менш як 10 відсотків складу. 
7.4.7. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету 
розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. СВК 
опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах та друкує 
бюлетені з відповідними кандидатами. 
7.4.8. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом 
Голови Комісії та скріплюються печаткою Студентського самоврядування 
Університету. 
7.4.9. Голосування за виборних представників буде проводитися на кожному 
факультеті, курсі, спеціальності згідно з квотами, які затвердила СР. 
7.4.10. Студент прийшовши до зали проведення виборів на своєму факультеті, 
курсі, спеціальності реєструється, на основі пред'явлення документа, що 
посвідчує статус його як студента отримує бюлетень, здійснює своє 
волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки. 
7.4.11. Студент обирає кандидата від свого курсу, факультету у бюлетені, 
ставлячи навпроти певного кандидата позначку «+», або іншу, що засвідчує 
його волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата. 
7.4.12. У разі поставлення позначки навпроти більш, ніж одного кандидата або 
якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення бюлетень 
вважатиметься недійсним. 
7.4.13. Після проведення виборів, голова СВК оголошує вибори завершеними 
та разом з членами Комісії розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки 
дістають бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або 
іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного 
окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету 
проходять по одному кандидату кожен з яких набрав найбільшу кількість 
голосів. 
7.4.14. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні 
спостерігачі. 



7.4.15. Вибори виборних представників від кожного факультету вважаються 
такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50% в залежності від 
загальної чисельності студентів відповідного факультету. 
7.4.16. Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами 
Вченої ради Університету вважаються обраними, якщо серед всіх кандидатів 
посіли в рейтинговому списку місця, які передбаченні квотами. 
7.4.17. Голова СВК оголошує результати виборів та наступного дня вони 
розміщуються на офіційному сайті Університету. 
7.5. Процедура проведення виборів виборних представників з числа 
студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету. 
7.5.1. СВК розміщує на офіційному сайті Університету оголошення про 
проведення виборів виборних представників з числа студентів, що мають право 
брати участь у виборах ректора Університету. 
7.5.2. Після розподілу СР квот кандидатів на кожному із факультетів, 
проводиться подача заявок студентів, які мають право брати участь у виборах 
ректора Університету, яких потім СВК включає до бюлетеня для таємного 
голосування по багатомандатних округах, що створюються на курсі, 
факультеті. Заявка на кандидата виборного представника надсилаєься на 
електронну пошту СВК. Кожен студент має право надсилати свої заявки на 
електронну пошту СВК. 
7.5.3. Подача анкет-заявок (встановленого зразка) розпочинається з наступного 
дня після публікації інформації на офіційному сайті Університету про початок 
виборів кандидатів на виборних представників серед студентів, що 
продовжується протягом трьох діб. 
7.5.4. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету 
розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. СВК 
опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по курсах, факультетах та друкує 
бюлетені з відповідними кандидатами. 
7.5.5. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом 
Голови Комісії та скріплюються печаткою Студентського самоврядування 
Університету. 
7.5.6. Голосування за виборних представників з числа студентів, що мають 
право брати участь у виборах ректора Університету буде проводитися по 
багатомандатних округах, які утворюються на курсі, факультеті. 
7.5.7. Відповідно до графіку голосування СВК розпочинає свою роботу у 
одному із залів корпусів Університету. Студент Університету, прийшовши до 
зали проведення виборів на своєму факультеті реєструється, на основі 
пред'явлення документа, що посвідчує статус студента університету 
відповідного факультету, отримує бюлетень, де вказані кандидати від його 
факультету, здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки. 
7.5.8. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає певну 
кількість кандидатів від курсу, факультету у бюлетені відповідного курсу, 
факультету відповідно до встановленої СР квоти ставлячи навпроти певних 
кандидатів позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у 
квадраті напроти прізвища кандидата. 



7.5.9. У разі поставлення позначки навпроти більш, ніж встановленої квоти 
кількості кандидатів, або, якщо неможливо з інших причин встановити зміст 
волевиявлення бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок 
поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде рахуватися, 
оскільки голосування рейтингове. 
7.5.10. Після проведення виборів, голова СВК оголошує вибори завершеними 
та разом зі членами СВК розпочинає підрахунок голосів. Зі скриньки дістають 
бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що 
засвідчує волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого 
кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету 
проходять певна кількість делегатів в залежності від квоти попередньо 
встановленої СР. 
7.5.11. Під час підрахунку секретар СВК веде протокол та можуть бути 
присутні незалежні спостерігачі. 
7.5.12. Вибори виборних представників від кожного факультету вважаються 
такими що відбулися якщо участь у них взяли більше 50% (50% + 1 голос) в 
залежності від загальної чисельності студентів відповідного курсу, факультету. 
7.5.13. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь 
виборах ректора Університету вважаються обраними, якщо вони набрали за 
рейтингом найбільшу кількість голосів виборців. 
7.5.14. У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів -
оголошується другий тур виборів. 
7.5.15. Голова СВК оголошує результати виборів та наступного дня передає їх в 
організаційний комітет з проведення виборів ректора Вищого державного 
навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет». 

8. Фінансування. 
8.1. Вчена Рада зобов'язана визначати частину коштів зі спеціального фонду 
Університету на забезпечення фінансування студентського самоврядування (не 
менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду) розпоряджання коштами та 
іншим майном, що знаходяться на балансі та банківських рахунках. 
8.2. Кошти органів студентського самоврядування БДМУ спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого 
ними кошторису. 

9. Реорганізація. 
9.1. У випадку невиконання обов'язків, які висвітлені в Положенні про 
студентське самоврядування у Вищому державному навчальному закладі 
України «Буковинський державний медичний університет», органи 
студентського самоврядування реорганізуються та оновлюються. 

Голова Студентської ради БДМУ В.В.Романчук 


