ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТРУКТУРУ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

ПРИЙНЯТО:
Засіданням Студентського парламенту
Таврійського національного
університету
імені В. І. Вернадського
від 21 травня 2019р.

Київ-2019

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Студентський парламент Таврійського національного університету імені В. І.
Вернадського

(далі

–

Парламент)

представляє

інтереси

всіх

студентів

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (далі –
Університет).
1.2. Парламент очолює Голова органів студентського самоврядування ТНУ (далі –
Голова ОСС), який обирається студентами Університету шляхом прямих таємних
виборів терміном на один рік.
1.3. Парламент складається з Голови ОСС та 14 членів Студентського парламенту
ТНУ (далі – члени Парламенту), що обираються на Загальностудентській
конференції ТНУ (далі – Конференція).
1.4. Голова ОСС може ввести додатково до складу Парламенту 3 студентів
протягом своєї каденції.
1.5. У разі, якщо студент залишає склад Парламенту, призначаються таємні
загальні вибори на заміщення вакантної посади.
1.6.

Структура,

перелік,

повноваження

та

функції

членів

Парламенту,

регламентуються Законом України «Про вищу освіту» стаття 40, Положенням
«Про органи студентського самоврядування ТНУ» та даним Положенням.
1.7. Розпуск Парламенту може відбутися:
1) за рішенням Конференції, простою більшістю голосів.
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТНУ
2.1. Студентський парламент ТНУ складається з:
1) Голови органів студентського самоврядування ТНУ;
2) Консультативної

ради

Студентського

парламенту

ТНУ

(далі

–

Консультативна рада);
3) Першого заступника Голови органів студентського самоврядування ТНУ
(далі – Перший заступник);
4) Секретаря органів студентського самоврядування ТНУ (далі – Секретар
ОСС);

5) Заступника Голови органів студентського самоврядування ТНУ з питань
зовнішніх зв’язків (далі – Заступник з питань зовнішніх зв’язків);
6) Помічника Секретаря органів студентського самоврядування ТНУ (далі –
Помічник Секретаря ОСС);
7) Культурного департаменту Студентського парламенту ТНУ (далі –
Культурний департамент);
8) Освітнього департаменту Студентського парламенту ТНУ (далі – Освітній
департамент);
9) Інформаційного департаменту Студентського парламенту ТНУ (далі –
Інформаційний департамент);
10)

Членів Студентського парламенту ТНУ.

РОЗДІЛ 3. ГОЛОВА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТНУ
3.1. Голова органів студентського самоврядування ТНУ очолює Парламент.
3.2. Голова ОСС зобов’язаний:
1) представляти інтереси студентської громади Університету;
2) вести засідання Парламенту;
3) організовувати роботу Парламенту та нести відповідальність за рішення,
прийняті Парламентом;
4) координувати роботу членів Парламенту;
5) висувати кандидатів на посади в Парламенті;
6) здійснювати інші повноваження відповідно до завдань, визначених
положенням «Про органи студентського самоврядування ТНУ» та даним
Положенням.
3.3. Голова ОСС має право вносити пропозиції на розгляд Парламенту щодо
звільнення членів Парламенту на підставі їх неефективної діяльності.
РОЗДІЛ 4. КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
ТНУ

4.1. Консультативна рада Студентського парламенту ТНУ є дорадчим органом
при Парламенті, що створений для координації його діяльності.
4.2. Консультативну раду очолює Перший заступник, який обирається з числа
членів Парламенту простою більшістю голосів.
4.3. До складу Консультативної ради входять: Перший заступник, Заступник з
питань зовнішніх зв’язків та керівники департаментів.
4.4. Консультативна рада:
1) визначає пріоритетні напрямки діяльності і розвитку департаментів;
2) розглядає, вносить корективи до робочих планів департаментів, які
подаються на затвердження Парламенту;
3) подає пропозиції, щодо організації культурного, освітнього, інформаційного
процесу на розгляд Парламенту;
4) представляє інтереси Парламенту у взаємовідносинах з адміністрацією у
разі необхідності.
4.5. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від
складу Консультативної ради.
4.6. Пропозиції Консультативної ради приймається одноголосно і виносяться на
розгляд Парламенту.
4.7. Засідання Консультативної ради відбуваються у разі необхідності за
ініціативою будь-якого члена Консультативної ради і є відкритими для
студентства.
4.8. Члени Консультативної ради зобов’язуються:
1) виконувати рішення Парламенту.
РОЗДІЛ 5. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТНУ
5.1. Перший заступник Голови органів студентського самоврядування ТНУ
обирається з числа осіб, які є членами Парламенту шляхом відкритого
голосування строком на 1 рік.
5.2. Перший заступник:

1) здійснює повноваження Голови ОСС за умови його відсутності або у разі
дострокового припинення повноважень до моменту обрання нового Голови
ОСС згідно процедури, визначеної положенням «Про органи студентського
самоврядування ТНУ»;
2) очолює Консультативну раду;
3) здійснює контроль за діяльністю департаментів Парламенту;
4) здійснює інші повноваження за дорученням Голови ОСС в межах роботи
органів студентського самоврядування.
5.3. Перший заступник може бути усунений з посади за ініціативою членів
Парламенту шляхом таємного голосування. Рішення приймається 2/3 голосів
членів Парламенту.
РОЗДІЛ 6. СЕКРЕТАР ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТНУ
6.1. Секретар органів студентського самоврядування ТНУ призначається та
звільняється розпорядженням Голови ОСС.
6.2. Секретар ОСС:
1) веде всю документацію органів студентського самоврядування;
2) веде протоколи засідань Студентської директорії ТНУ (далі – Директорія) і
Парламенту, несе за них відповідальність;
3) має доступ до загальної електронної пошти органів студентського
самоврядування Університету та інших інформаційних ресурсів;
4) відповідає за збереження документації;
5) виконує інші доручення Голови ОСС в межах роботи органів студентського
самоврядування.
РОЗДІЛ 7. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТНУ З ПИТАНЬ ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ
7.1. Заступник Голови органів студентського самоврядування ТНУ з питань
зовнішніх зв’язків призначається та звільняється розпорядженням Голови ОСС.
7.2. Заступник з питань зовнішніх зв’язків:

1) представляє інтереси студентів Університету на рівні інших закладів вищої
освіти (далі – ЗВО) України;
2) сприяє реалізації міжнародних студентських відносин, встановлення та
укріплення зв’язків між Університетом та іншими ЗВО України та світу;
3) співпрацює зі студентами інших ЗВО, громадськими організаціями України
та інших держав;
4) сприяє організації та прийому іноземних делегацій, спеціалістів, студентів,
аспірантів;
5) виконує інші доручення Голови ОСС в межах діяльності органів
студентського самоврядування.
РОЗДІЛ 8. ПОМІЧНИК СЕКРЕТАРЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТНУ
8.1.

Помічник

Секретаря

органів

студентського

самоврядування

ТНУ

призначається та звільняється за розпорядженням Голови ОСС.
8.2. Помічник Секретаря ОСС:
1) допомагає Секретарю ОСС у веденні документації органів студентського
самоврядування;
2) веде протоколи засідань Директорії і Парламенту з правом підпису та несе
за них відповідальність у разі відсутності Секретаря ОСС на засіданні
відповідного органу;
3) виконує інші доручення Голови ОСС в межах роботи органів студентського
самоврядування.
РОЗДІЛ 9. КУЛЬТУРНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ ТНУ
9. 1. Очолює Культурний департамент Студентського парламенту ТНУ Керівник
Культурного департаменту Студентського парламенту ТНУ (далі – Керівник
Культурного департаменту), якого обирають на засіданні Парламенту 2/3 голосів.
9. 2. У складі Культурного департаменту функціонують:
1) Мистецький центр;

2) Спортивний центр;
3) Центр дозвілля.
9. 3. Керівник Культурного департаменту контролює діяльність центрів, очолює
Мистецький центр та подає на розгляд Парламенту кандидатури на посаду
керівників центрів з числа членів Парламенту.
9. 4. До повноважень Мистецького центру входять:
1) організація офіційних заходів на рівні Університету;
2) організація культурного процесу Університету;
3) заохочення студентів до участі в культурному житті Університету;
4) координація роботи творчих гуртків, які діють на базі Університету.
9. 5. До повноважень Спортивного центру входять:
1) організація спортивних змагання на рівні Університету;
2) координація діяльності спортивних секцій Університету;
3) проведення фестивалів, конкурсів, фізкультурно-спортивних заходів серед
студентів Університету, залучення їх до занять фізичною культурою та
спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
4) співпраця з адміністрацією Університету з метою організації спортивних
заходів за межами Університету.
9. 6. До повноважень Центру дозвілля входять:
1) організація клубів студентського дозвілля за інтересами;
2) організація та проведення заходів розважального характеру на рівні
Університету;
3) організація шоу-програм та конкурсів на рівні Університету.
РОЗДІЛ 10. ОСВІТНІЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ ТНУ
10. 1. Очолює Освітній департамент Студентського парламенту ТНУ (далі –
Освітній департамент)

Керівник Освітнього департаменту Студентського

парламенту ТНУ, якого обирають на засіданні Парламенту 2/3 голосів.
10. 2. До повноважень Освітнього департаменту входять:

1)

організація та проведення конференцій, круглих столів, тренінгів,
інтелектуальних турнірів на рівні Університету;

2)

координація, організаційний та інформаційний супровід навчального
процесу;

3)

проведення опитувань серед студентів, що стосуються освітнього процесу
в Університеті;

4)

внесення пропозиції щодо навчальних планів та освітніх програм.
РОЗДІЛ 11. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ ТНУ

11.1. Очолює Інформаційний департамент Студентського парламенту ТНУ (далі –
Інформаційний

департамент)

Керівник

інформаційного

департаменту

Студентського парламенту ТНУ, якого обирають на засіданні Парламенту 2/3
голосів.
11. 2. До повноважень Інформаційного департаменту входять:
1) написання текстових оголошень, статей, щодо проведенню заходів в
Університеті;
2) ведення

офіційних

Інтернет

ресурсів

органів

студентського

самоврядування:
- Telegram-каналу (TNU-info);
- Профілю в Instagram (tauridanational);
- Офіційної сторінки на Facebook;
3) опублікування постів інформаційного характеру на сайті Університету;
4) виготовлення афіш та відеоматеріалу;
5) фото- та відео-супровід заходів в Університеті та за його межами, де
студенти виступають представниками Університету;
6) розробка та реалізація новітніх програм розповсюдження інформації.
РОЗДІЛ 12. ЧЛЕНИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТНУ
12.1. Членом Студентського парламенту ТНУ стає студент, якого обрали на
Конференції Університету, шляхом таємного голосування за відкритим списком.

12.2. Член Парламенту:
1) має право бути обраним на вакантну посаду;
2) може вносити пропозиції з приводу ефективності роботи;
3) має право голосу, яке не може нікому делегувати;
4) повинен брати активну участь в діяльності Парламенту;
5) повинен виконувати повноваження, покладені на нього Парламентом;
6) має право бути присутніми на засіданнях у режимі «online».

РОЗДІЛ 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення і затвердження
на засіданні Парламенту. Усі інші нормативні документи, які приймаються
Парламентом не повинні суперечити цьому Положенню.
13.2. Зміни та доповнення до цього Положення вступають у силу з моменту їх
ухвалення та затвердження на засіданні Парламенту.
РОЗДІЛ 14. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Парламент зобов’язаний протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим
Положенням привести у відповідність до нього усі раніше прийняті документи.
14.2. Парламент та його члени продовжують здійснювати свої повноваження до
обрання на посади нових членів Парламенту за цим Положенням.

