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Шановна Валентина Василівна! 

 Керуючись абзацом 4 частини 3 статті 42 Закону України «Про вищу 

освіту», брати участь у виборах керівника закладу вищої освіти (далі – 

ЗВО) мають право: 

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний 

працівник закладу вищої освіти; 

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; 

- виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються 

студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.  

Дана норма передбачає участь у виборах керівника ЗВО студентів 

(курсантів) виключно цього ЗВО. Зазначаємо, що аналогічне положення 

міститься в Статуті Київського національного Університету імені Тараса 

Шевченка. 

Відповідно до підпункту 3 пункту 6.5 Статуту Київського національного 

Університету імені Тараса Шевченка, для участі у виборах ректора 

встановлюються такі квоти представництва осіб, які мають право брати в них 

участь:  

- кожен науковий, науково-педагогічний і педагогічний штатний 

працівник Університету;  



- представники із числа інших штатних працівників Університету, які 

обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів у 22 

кількості 5 % від загальної чисельності осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора Університету;  

- виборні представники із числа студентів (курсантів), які обираються 

студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів у кількості 15 % 

від загальної чисельності осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора Університету. 

Згідно пункту 41 частини 7 статті 33 ЗУ «Про вищу освіту», фаховий 

коледж є (відокремленим) структурним підрозділом ЗВО. Його статус 

визначається Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

Відтак, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 Закону України 

«Про фахову передвищу освіту», фаховий коледж є закладом фахової 

передвищої освіти. Це означає, що особи, які навчаються в такому 

(відокремленому) структурному підрозділі ЗВО як фаховий коледж, мають 

статус студентів закладу фахової передвищої освіти, а не закладу вищої 

освіти. 

З огляду на зазначені норми законодавства, зазначаємо, що студенти 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геолого-

розвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка» є студентами закладу фахової передвищої освіти, а тому не мають 

статусу студентів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка як закладу вищої освіти і відповідно не мають права брати участь у 

виборах ректора Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

 

З повагою, 

в.о. Голови  
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