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ПРОЄКТ 
 

 

Змін до положення про ОСС 

щодо створення інституту Студентського омбудсмана 

 

від 18.12.2020р. 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 
1.1. Студентський омбудсман Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (далі – Університет) є особою, на яку 

покладаються обов’язки та функції із незалежного та об’єктивного 

контролю за станом дотримання прав, свобод та законних інтересів 

студентів, запобігання будь-яким формам дискримінації щодо 

реалізації студентами своїх прав, свобод та інтересів, захисту 

конфіденційної інформації про особу, формування загально 

університетської стратегії забезпечення прав, свобод та інтересів 

студентів, сприяння та промоції у реалізації програм та 

активностей, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

учасників академічного процесу у галузі прав людини в межах 

Університету. 

1.2. Студентський омбудсман при здійсненні своїх повноважень 

керується відповідними законами України, Конституцією 

України, 



Статутом Університету, цим Положенням та послуговується 

окремими міжнародними нормативно-правовими актами, зокрема, 

Хартією Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і 

освіти в галузі прав людини та іншими актами. 

1.3. Студентський омбудсман повинен бути незалежним, нейтральним 

та зберігати конфіденційність інформації, що надходить до його 

розгляду. 

1.4. Студентський омбудсман є підзвітним Конференції студентів 

Університету та доповідає перед нею зі щорічним звітом про свою 

діяльність. 

1.5. Студентський омбудсман не може бути підконтрольним голові 

студентського самоврядування або адміністрації навчального 

закладу, однак проводить консультації пов’язані із координацією 

своєї діяльності з Головою Студентського парламенту Університету 

(далі – СПУ), Головою Юридичного департаменту СПУ та 

керівництвом Університету. 

 

 

 
2. СТАТУС СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМАНА 

 

2.1. Студентський омбудсман є студентом Університету, кандидатуру 

якого було затверджено Конференцією студентів Університету, і 

якого наділено повноваженнями щодо представлення та захисту 

прав, свобод та інтересів студентів (аспірантів) Університету, 

незалежно від форми навчання та членства в громадських 

організаціях, у тому числі: студентів – 



громадян інших держав; студентів, які навчаються за програмами 

міжнародної академічної мобільності в навчальних закладах 

інших держав. Студентський омбудсман повинен вільно володіти 

державною мовою та послуговуватися нею при здійсненні своїх 

повноважень. 

2.2. Строк повноважень Студентського омбудсмана складає 1 (один) 

рік із правом повторного призначення на посаду. 

2.3. У разі повторного призначення на посаду, Конференція студентів 

висловлює Студентському омбудсману вотум довіри, за 

результатами якого ухвалюється рішення про 

продовження/припинення його (її) повноважень. 

2.4. Студентський омбудсман не може обіймати посади в органах 

студентського самоврядування на рівні університету чи 

інституту/факультету і повинен провадити свою діяльність 

незалежно від них. Студентський омбудсман не може мати жодної 

афіліації чи зазнавати впливу з боку інших посадових осіб, органів 

та структурних підрозділів Університету. 

2.5. Припинення повноважень Cтудентського омбудсмана 

відбувається на підставі: 

2.5.1. відмови від подальшого виконання обов'язків шляхом подання 

письмової заяви Головуючому КСУ про складення своїх 

повноважень; 

2.5.2. відрахування або переривання навчання студента (аспіранта); 



2.5.3. висловлення вотуму недовіри; 

2.5.4. смерті особи, яка обіймає посаду Студентського омбудсмана; 

 

2.6. У разі виникнення обставин, що є несумісними із перебуванням на 

посаді Студентського омбудсмана, Голова СПУ має право скликати 

позачергову Конференцію студентів Університету з метою 

винесення вотуму недовіри Студентського омбудсману, що 

призводить до автоматичного припинення його повноважень. Для 

затвердження такого рішення необхідна проста більшість голосів 

делегатів Конференції. 

2.7. Студентський омбудсман може мати не більше трьох помічників з 

числа студентів Університету, які займаються фасилітацією 

роботи та організацією активностей, визначених Студентським 

омбудсманом. 

2.8. Студентський омбудсман може визначити свого представника у 

кожному підрозділі Університету. 

2.9. Представник Омбудсмана (далі – представник) здійснює 

безпосередній контроль над імплементацією загально 

університетського плану роботи та запланованих активностей на 

рівні інститутів/факультетів, здійснює розгляд справ та клопотань 

студентів у відповідному підрозділі та координує правозахисну й 

іншу діяльність в інституті/факультеті із Омбудсманом. 

2.10. Представник володіє усіма повноваженнями Студентського 

омбудсмана, необхідними для ефективного здійснення своїх 



функцій, за винятком тих, що випливають з природи самого 

інституту Студентського омбудсмана. 

 

 
3. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

ОМБУДСМАНА 

 
3.1. Функції Студентського омбудсмана: 

3.1.1. Сприяти дотриманню прав студентів (аспірантів) в Університеті. 

3.1.2. Сприяти поновленню студентів (аспірантів) у їхніх правах у разі 

доведення порушення прав студентів (аспірантів). 

3.1.3. Створювати та реалізовувати просвітницькі правозахисні заходи в 

межах Університету з метою ознайомлення студентів (аспірантів) 

з їхніми правами та способами відновлення порушених прав. 

 
3.2. Повноваження Студентського омбудсмана: 

3.2.1. Розглядати усні і письмові звернення студентів (аспірантів) з 

питань неналежного дотримання їхніх прав, свобод та законних 

інтересів під час навчання в Університеті, проживання в 

студентських гуртожитках Університету. 

3.2.2. Розглядати пропозиції від студентів (аспірантів) щодо 

можливостей поліпшення захисту прав студентів (аспірантів) в 

Університеті. 

3.2.3. Інформувати та консультувати студентів (аспірантів) з питань, що 

належать до його компетенції. 

3.2.4. Виносити на обговорення перед Студентськими парламентами 

питань, що належать до його компетенції. 



3.2.5. Обирати та призначати кандидатури на посаду представника в 

інституті або на факультеті. 

3.2.6. Призначати помічників з числа студентства, але не більше трьох 

осіб. 

3.2.7. Розробляти стратегію розвитку захисту прав студентів на загально 

університетському та локальному рівнях. 

3.2.8. Створювати підзвітні органи і посади для ефективної реалізації 

своїх повноважень та призначати на них відповідальних осіб. 

3.2.9. Проводити регулярні зустрічі з омбудсманами інститутів та 

факультетів для обговорення правозахисної стратегії та нагальних 

проблем. 

 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМАНА 

 

4.1. Студентський омбудсмен має право: 

4.1.1. Уживати усіх необхідних заходів для безперешкодної реалізації 

прав і свобод студентів (аспірантів). 

4.1.2. Здійснювати нагляд за забезпеченням недискримінаційного 

ставлення до студентів (аспірантів) за будь-якими ознаками, 

зокрема, за ознаками мови, статі, раси, релігії, національності, 

соціального походження, сексуальної орієнтації, приватних та 

політичних поглядів тощо. 

4.1.3. Вносити пропозиції керівництву Університету щодо 

вдосконалення роботи підрозділів та співробітників Університету 

у галузі дотримання та реалізації прав, свобод і законних інтересів 

студентів (аспірантів). 



4.1.4. Брати участь у відкритих засіданнях органів студентського 

самоврядування усіх рівнів з правом дорадчого голосу у питаннях, 

що віднесені до його компетенції. 

4.1.5. Скликати позачергові засідання студентських парламентів 

інститутів та факультетів. 

4.1.6. Скликати позачергове засідання Студентського парламенту 

Університету. 

4.1.7. Виносити на порядок денний засідань органів студентського 

самоврядування питання, які належать до його компетенції. 

4.1.8. Невідкладно бути прийнятим керівництвом Університету, 

директором (деканом) інституту (факультету), керівником 

структурного підрозділу Університету. 

4.1.9. Реалізовувати безперешкодний доступ до документації, пов’язаної 

з оцінюванням студентів (аспірантів) на вимогу останніх. 

4.1.10. Створювати позиції студентських омбудсманів з окремих 

питань та делегувати їм свої повноваження. 

4.1.11. Інші права, передбачені нормативно-правовими актами або 

ті, які випливають з повноважень діяльності Студентського 

омбудсмана. 

4.2. Студентський омбудсман зобов’язаний: 

4.2.1. Розглядати звернення від студентів (аспірантів) у найкоротший 

термін і надавати відповідь. 

4.2.2. Негайно приймати рішення щодо з’ясування обставин, зазначених 

у зверненні, і вживати можливих заходів для поновлення прав 

студентів (аспірантів) у разі доведення порушення їхніх прав. 



Секретаріат Конференції студентів Університету – Мамойлик В.О. 

4.2.3. Об’єктивно розглядати усі факти конкретного випадку і 

неупереджено робити висновки про можливе порушення прав 

студентів (аспірантів). 

4.2.4. Забезпечувати незалежний, неупереджений, конфіденційний 

розгляд звернень. 

4.2.5. Повідомляти студентів (аспірантів) про результати розгляду 

обставин звернення. 

4.2.6. Забезпечувати доступність та публічність роботи Студентського 

омбудсмана. 

4.2.7. Звітувати перед Конференцією студентів Університету про 

проведену за навчальний рік роботу наприкінці терміну 

повноважень. 

4.2.8. Інші обов’язки, передбачені нормативно-правовими актами або 

ті, які випливають з повноважень студентського омбудсмана. 

 

 
5. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМАНА 

 

 

5.1. Будь-яке втручання або перешкоджання діяльності 

Студентського омбудсмана з боку органів управління, 

структурних підрозділів, їх керівників, посадових осіб 

Університету, громадських організацій, інших фізичних та/або 

юридичних осіб забороняється. 

 

5.2. Органи управління, структурні підрозділи, їх керівники та 

посадові особи Університету зобов’язані відповідати на усні 

та/або письмові запити Студентського омбудсмана щодо справ, 

які перебувають у провадженні омбудсмана. 

 
 

5.3. Умисне приховування, надання завідомо неправдивих 
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відомостей, ненадання відповіді на запити Студентського 

омбудсмана вважаються перешкоджанням діяльності 

Студентського омбудсмана. 
 

 

5.4. При зверненні до Студентського омбудсмана не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. 
 

5.5. Студентському омбудсману заборонено розкривати 

конфіденційну інформацію та давати будь-які пояснення щодо 

справи, яка перебуває в його провадженні або розгляд якої 

завершено без доручення заявника. 

 

 

Голова робочої групи                                                   В.О. Іванов  
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