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ПОЛОЖЕНИЯ
про старосту акаде1шчно'1 (навчальноУ) групп
Глух 1вського агротехшчного институту
iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ

I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Дане Положения розроблене на основ! Положения про студентське
самоврядування у Глух1вському агротехшчному iHCTHTyri iMeHi С.А. Ковпака
Сумського НАУ.
1.2. Староста академ1чно! (навчально!) групп (дaлi - староста) - це студент з числа
тих, хто навчаегься у цш aкaдeмiчнiй rpyni та уповоноважений цieю групою на
виконання громадських та aдмiнicтpaтивниx функцш, надшений у зазначених щлях
правами та обов’язками зпдно з цим Положениям.
1.3. Староста - офщшний представник для оргашзащйного забезпечення
навчально-виховного процесу в aкaдeмiчнiй rpyni та yпpaвлiння студентським
колективом при зaлyчeннi групи до Bcix oфiцiйниx зaxoдiв, якi здшснюються
адм1н1страц1ею iHCTHTyry та органами студентського самоврядування або за ix
дорученням.
1.4. Староста призначаеться наказом директора шституту, за поданням завщувача
в1ддшенням за попередн1м погодженням cтyдeнтiв aкaдeмiчнoi групи та куратора.
1.5. Bia6ip кандидатури на посаду старости aкaдeмiчнoi групи може здiйcнювaтиcя
як шляхом вщкритого, так i шляхом таемного голосування (за бажанням cтyдeнтiв
групи).
1.6. Староста призначаеться на один навчальний рис.
1.7. Староста пред став ляе iirrepecH групи перед органами студентського
самоврядування, завщуючим Bi/mmemwM та адмшютращею 1нституту.

1.8. Староста шдпорядковуеться безпосередньо органам студентського
самоврядування та адмпистрацпшституту i забезпечуе виконання i’x розпоряджень
та вказ1вок; взаемод1е з куратором свое! групи, а також пращвниками навчально!
частини, щодо ведения документаци групи.
1.9.
Староста здшснюе координащю самоврядування на piBHi академ1чно!
групи, а також може брати участь у робот1 оргашв студентського самоврядування
шституту.
1.10. Староста будь-яко! академ1чно'1 (навчально!) групи автоматично являеться
членом старостату шституту та мае право бути обраним головою старостату.
1.11. Старостою може бути студент, який мае високий рейтинг у навчанш,
вщзначаеться високими моральними якостями, користуеться авторитетом та
повагою у студенпв групи i викладач1в, мае позитивний вплив на колектив групи
та волод1е оргашзаторськими зд1бностями.
1.12. У pa3i вщстуносп старости з будь-яких причин його обов’язки виконуе
заступник старости.
1.13. У сво 1й д!яльносп староста керуеться:
• Конститущею У крайни;
• Законами Украши «Про освпу», «Про вищу осв 1ту»;
• Положениям про органи студентського самоврядування Глух1вського
агротехшчного 1нституту iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ
• Нормативними (локальними) документами шституту;
• Ршеннями
орган1в
студентського
самоврядування
(старостату),
Педагопчно! ради шституту;
• Наказами та розпорядженнями директора шституту;
• Цим Положениям.
И. Ц1Л11ЗАВДАННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 СТАРОСТИ.
2.1. Основною метою д1яльносп
старости
е
допомога кураторов!
групи в оперативному управлшш д1яльшстю академ 1чно ’1 групи.
2.2. Завдання старости:
2.2.1. Допомога кураторов!, зав. вцщшенням та органам студентського
самоврядування у вирш енш орган!зац!йних питань, пов'язаних i3 навчальновиховним процесом i дозвшлям, розв’язання та попередження конфлштних
ситуащй у oceiTHbOMy npoaeci (проблеми ycniuiHOCTi, вщвщуваност! занять,
порушень дисцишпни, морально- психолог!чного кл!мату у rpyni.
2.2.2. Надання допомоги куратору й органам студентського самоврядування при
проведенш заход!в щодо сощального захисту студенив, 1х особистого й
профес!йного розвитку.

2.2.3. Своечасне шформування студенпв про рш ення старостату, адмннстрацй,
орган1в студентського самоврядування з питань, що стосуються оргашзаци
д1яльност1 групп, здшснення плщно! взаемодн з органами студентського
самоврядування, адресного сощального захисту студенпв.
2.2.4. Оргашзащя учасп групп в ж итп вщцшення та шституту, контроль виконання
поставлених перед групою завдань, оргашзащя студенпв на виконання суспшьнокорисних po6ti тощо.
2.2.5. Допомога куратору у веденш супроводжуючо! документацп, що
використовуеться для контролю навчально-виховного процесу групп.

III. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ.
3.1. Надання допомоги куратору в здшсненш поточного контролю вщвщуваносп й
ycniniHocTi та шформування зав. вщщленням про стан справ у rpyni.
3.2. Взаемод1я з зав. вщдшенням, куратором навчальйо! групп, представниками
орган1в студентського самоврядування, студентських громадських орган1защй i
об'еднань i3 метою пол1пшення навчального, наукового, громадського життя
студент1в групп.
3.3. Ознайомлення студент1в з нормативними документами шституту, в1ддшення,
розкладом навчальних занять (шформування студетзв про зм1ни в розкладО,
граф1ком проведения контрольних заход1в.
3.4. Сприяння виконанню студентами групп граф ш в навчального процесу,
Положения про шститут, Правил внутр1шнього розпорядку шституту, доручень
адм1н1страцп, pimem> орган1в студентського самоврядування.
3.5. Надання безпосередньо! допомоги зав. вщщленням, куратору групи в
плануванш, оргашзаци та проведенш заход1в, пов’язаних з навчально- виховним
процесом.
3.6. Волод1ння повною шформащею про кожного студента свое! групи (П.1.Б.,
фактичне мюце проживания, телефон для контаюзв, контакта! телефони батьк1в,
дата народження, причини в1дсутност1 на заняттях, тощо).
3.7. Бути прикладом для студенпв у навчальшй, науковш робот! й громадському
житт1 групи й вщцшення. Вщвщувати колективн1 заходи групи; не здшснювати
вчинк1в, що дискредитували б його як л1дера групи.
3.8. Забезпечення участ1 студент1в групи у ecix навчально-виховних заходах
шституту.
3.9. Контроль за ведениям журналу облйсу робота академ1чно! групи, в якому
здшснюеться персональний обл1к вщвщування студентами ecix вищв навчальних
занять.

ЗЛО. Контроль готовност1 групи до занять: перед початком занять староста отримуе
журнал у навчальнш частиш, вчасно подае журнал на шдпис викладачев1, надае
допомогу викладачев1 у виставленш оцшок у журнал, а в юнщ дня здае його на
збериання у навчальну частину.
3.11. Участь у засщаннях старостату. Бути присутшм на зборах, конференц1ях,
скликаних адмшютращею, органами студентського самоврядування шституту. У
раз1 свое! вщсутносп з поважних причин забезпечувати присутнють на засщанш
свого заступника.
3.12. Щотижня зв1тувати перед зав. вщдшенням (куратором), щодо вщвщування
занять студентами: анал1з вщвщування за встановленою формою, пропуски занять
за тиждень, семестр, у тому числ1 - без поважних причин за кожним студентом i
групи в цшому.
3.13. Контроль за станом навчальжм дисцигопни в rpyni на лекц1ях i практичних
заняттях, а також за збереженням примщень, навчального й лабораторного
устатковання та швентаря.
3 .1 4 .1нформування зав. вщдшенням та оргашв студентського самоврядування про
думку студенпв стосовно якосп навчання та об’ективносп контролю знань з
навчальних дисциплш.
3.15. Складати граф к чергування студент1в групи у вщповщносп до граф1ку
занять. При необхщносп призначати щодня чергового по rpyni.
3.16. Отримувати в кшщ навчального семестру у зав. вцщшенням шформацйо про
академ1чн1 заборгованост1 й умови ix л1кв1дащ! та своечасно доводити й до вщома
боржншав; допомагати проводити зв1рення
1ндивщуальних плашв
i
екзаменац1йних вщомостей; ведения рейтингу групи й студеипв за шдсумками
cedi’.
3.17. Виконувати в установлен! термши eci види завдань та доручень адм1шстрац11
шституту та оргашв студентського самоврядування. За неможливост1 виконання
поставлених завдань негайно 1нформувати про це oci6, як1 давали даш доручення.
3.18. Контролювати забезпечешсть групи литературою й методичними
матер1алами, орган1зовуе своечасне отримання, розподшення серед студенпв групи
шдручншав i навчальних поЫбншав, а також своечасне повернення л1тератури
п1сля зак1нчення семестру й навчального року.
3.19. Своечасно шформувати про термши подання документ1в на сощальш
стипенд 1'1 й тш\ форми матер 1ально 1 шдтримки й сощального захисту студент1в.
3.20. Участь у робот! оргашв студентського самоврядування.
3.21.
Обирати co6i пом1чник1в (за згодою групи), яю мають забезпечити
орган1защю робота групи у р1зномаштних навчально-виховних заходах.

3.22.
Ведения облжу пшьгових категорш студентов групп (д1ти сироти, д1ти
позбавлеш батьювського пжлування, швалщи, учасники АТО, тощо).
3.23. Розпорядження старости в межах вищезазначених функцш е обов'язковими до
виконання для ecix студенпв групи.
IV. ПРАВА СТАРОСТИ.
4.1. Отримувати необхщну шформащю про д1яльшсть адмшютраци, оргашв
студентського самоврядування, структурних пщ роздш в, громадських оргашзацш,
творчих колектив1в, гуртюв, обеднань.
4.2. Представляти iirrepecH академ1чно! групи у виборних i адмшютративних
органах вщдшення, шституту, органах студентського самоврядування, яюцо таю
проводяться i3 запрошенням старост труп.
4.3. Призначати час i проводити збори групи i3 ecix питань, що стосуються
студентського життя.
4.4. Вносите до адмшютраци шституту пропозицп групи:
• щодо покращення оргашзаци навчально-виховного процесу (система
оц1нювання знань, оргашзащя навчального часу, розгляд конфл1ктних
питань, проведения заход1в тощо).
• щодо складання розкладу навчальних занять, терм1ни складання модул1в,
залш в, icnHTie.
• щодо пол1пшення умов побуту й навчання студент1в академ1чно! групи.
4.5. Вносите до адмшютраци, профкому студент1в i орган1в студентського
самоврядування пропозицй щодо заохочення студент1в за усшхи в навчальновиховшй, науково-дослщн1й, культурно-масовш робот1 й активну участь у
громадському житт11нституту.
4.6. Звертати увагу зав. в1ддшенням, куратора на випадки порушення навчально! та
трудово! дисципл1ни, Правил внутр1шнього розпорядку шституту.
4.7. Бути обраним головою старостату шституту.
4.8. За умови яюсного виконання cboix обов’язк1в староста може бути заохочений
(занесений на Дошку Пошани або до Книги Пошани шституту, премиовання та in.)
адмшютращсю та (або) органами студентського самоврядування шституту.
V. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ЗШЛЬНЕННЯ СТАРОСТИ.
5.1. Староста та заступник старости академ1чно! групи першого курсу
призначаеться на першому тижш нового навчального року за процедурою
вказаною в пунктах 1.4. та 1.5. цього Положения.
5.2. Староста призначаеться на один навчальний рж.

5.3. Переобрання старости в раз1 його дострокового звшьнення вщ
виконуваних обов'язюв здшснюеться на загальних зборах навчально! групи
протягом двох тижшв 13 дня втрати певного статусу попереднш студентом.
5.4. До перевибор1в старости групи повноваження старости виконуе його
заступник.
5.5. При переобранш старости кандидатуру вису вас академ!чна трупа на загальних
зборах студенпв групи у присутносп куратора групи й представника оргашв
студентського самоврядування. Кандидатуру старости може також рекомендувати
куратор групи за погодженням \з зав. вщдшенням. Збори вважаються
правочинними, яюцо на них присутш не менше н1ж 2/3 вщ облжового складу групи.
Рплення ухвалюеться бшышстю голоав.
5.6. Зав. вщдшення, адмппстращя шституту та органи студентського
самоврядування можуть вщхилити запропоновану кандидатуру, яюцо вона не
вщповщае критер1ям пункту 1.11. даного Положения, i запропонувати rpyni
повторне обговорення.
5.7. Дострокове звшьнення старости вщ виконуваних обов'язюв здшснюеться
розпорядженням адмшютрацп шституту або рнненням орган1в студентського
самоврядування i можливе у раз1:
• подання заступника директора з навчально'1 роботи (або заступника
директора з виховно! роботи), зав. вщдшенням, голови орган1в студентського

самоврядування при незадовшьному виконанн1 старостою cboix обов'язк1в.
KpiM цього, основою для розгляду питания про дострокове звшьнення
старости навчально! групи вщ виконання cboix обов'язюв може бути
службова записка куратора навчально! групи, ршення старостату 1нституту,
piuieifflB збор1в групи бшьше н1ж половили студенпв навчально! групи;
•

клопотання
колективу навчально! групи перед адм1шстрац1ею або
органами студентського самоврядування
про призначення imnoro
старости,
яюцо призначений ран ш е
не
справляеться
з
покладеними на нього обов’язками (визнання роботи старости
незадовшьною здшснюеться групою за наявности бшьше 50 % голоав nie!
групи, що вважають роботу старости незадовшьною);

• особисто! мотргоовано! заяви старости, подано! в письмовш формц
• переведения старости в imuy академ1чну групу;
• академ1чно!
студент! в.

вщпустки старости

або його виключення 3i складу

VI. ЗАСТУПНИК СТАРОСТИ.
6.1. Заступник старости обираеться на загальних зборах групи бшышстю голошв
та допомагае старост! виконувати eci покладен! на нього функци.
6.2. За вщсутност! старости з будь-яких причин заступник старости виконуе його
обов'язки та несе вщповщальшсть у вщповщносп до цього Положения.

VII. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТАРОСТИ.
7.1. Староста несе персональну вщповщальшсть перед адмпистращею шституту та
органами студентського самоврядування за виконання ecix покладених на нього
повноважень та обов’язшв, передбачених цим Положениям.
7.2. Староста несе вщповщальшсть за конфщенщйшсть шдивщуально! роботи 3i
студентами групи, не розповсюдження шформаци що Тх особисто стосуеться.
7.3. Збереження та оформления журналу академ1чно1 групи, шших документе у
межах CBoi'x повноважень.
7.4. У pa3i невиконання cboix обов’язюв регламентованих цим Положе 1шям,
староста достроково звшьняеться з посади (пункт 5.7. даного Положения)
звшьняеться з посади.
7.5. В результат! дострокового зняття з посади старости з нього, за спшьним
р1шенням орган1в студентського самоврядування та адмшютрацп !нституту можуть
бути з ш т Bci (кр1м фшансових) ран1ше надан1 заохочення (зняття з Дошки
Пошани, виключеьшя з оргашв студентського самоврядування тощо).

Заступник директора
з виховно! роботи

С.О. Журба
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