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2. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

2.1. Органи студентського самоврядування ЗНУ обираються шляхом прямого таємного 

голосування. Право голосувати мають всі студенти ЗНУ денної та заочної форми навчання. 

2.2. Виборчий процес здійснюється на засадах: 

2.2.1. законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес; 

2.2.2. гласності та відкритості виборчого процесу; 

2.2.3. неупередженості до кандидатів з боку адміністрації факультету, коледжу, 

громадських організацій та діючих органів студентського самоврядування ЗНУ; 

2.2.4. свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової 

інформації; 

2.2.5. рівності всіх кандидатів. 

2.3. Кандидатом до органів студентського самоврядування ЗНУ може бути лише 

студент ЗНУ або відокремленого структурного підрозділу ЗНУ.  Не може бути обраним до 

органів студентського самоврядування студент, який має академічну заборгованість на день 

проведення виборів та середній бал нижче 4.0. 

2.4. Кандидату на посаду голови студентської ради гарантується право на агітацію, 

якщо така агітація не суперечить Закону України «Про вищу освіту», не ображає честі та 

гідності інших кандидатів, складається з викладення програмних цілей. Передвиборча 

агітація в день виборів забороняється. Не вважається передвиборчою агітацією в день 

виборів оголошення кандидатами програм на Конференції студентів ЗНУ, конференціях 

студентів факультету, коледжу. 

2.5. Проведення дебатів між кандидатами на посади Голови Студентської ради ЗНУ, 

голів студентських рад факультетів, коледжів є обов’язковим. Такі дебати проводяться не 

пізніше як за тиждень до дня виборів. 

2.6. Право голосу на виборах Студентських рад в ЗНУ мають всі студенти ЗНУ (у разі 
проведення виборів Студентської ради ЗНУ), усі студенти факультету (у разі проведення 

виборів студентської ради відповідного факультету), усі студенти коледжу (у разі 

проведення виборів студентської ради коледжу).  

2.7.Організація та проведення виборів на всіх рівнях покладається на Студентську 

виборчу комісію ЗНУ (далі – СВК ЗНУ). 

2.8. СВК ЗНУ є постійним робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та 

проведення виборів до органів студентського самоврядування ЗНУ, факультетів, інших 

структурних підрозділів. 

2.9. Членами СВК ЗНУ можуть бути студенти, які не займають посад в інших органах 

студентського самоврядування ЗНУ. На членів СВК ЗНУ покладено обов’язок делегування 

своїх представників на засідання Студентської ради ЗНУ з метою інформування їх щодо 

проведення виборів на факультетах. 

2.10. Строк повноважень СВК ЗНУ становить один рік. До складу СВК ЗНУ входять по 

одному представнику від кожного факультету та коледжу. Склад СВК ЗНУ затверджується 

Конференцією студентів ЗНУ. 

2.11. Організація виборів Студентської ради факультету або коледжу ЗНУ, виборі 

представників від студентства до Вченої ради ЗНУ та Трудового колективу ЗНУ 

покладається на СВК ЗНУ.  

2.12. СВК ЗНУ: 

2.12.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на 

Конференцію студентів ЗНУ, членів виконавчих органів студентського самоврядування; 

2.12.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів виконавчих органів 

студентського самоврядування; 

2.12.3. оголошує про дату та час виборів, місце розташування виборчих дільниць на 

сайті ЗНУ або на сторінках Студентської ради ЗНУ в соціальних мережах; 



2.12.4. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації; 

2.12.5. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування; 

2.12.6. реєструє кандидатів на виборні посади; 

2.12.7. безпосередньо проводить вибори;  

2.12.8. встановлює та оголошує результати виборів;  

2.12.9. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не 

врегульованих відповідними актами; 

2.12.10. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

2.13. Порядок проведення виборів голови Студентської ради ЗНУ, студентських рад 

факультетів та коледжів.  

2.13.1. Офіційне оголошення про проведення виборів відбувається не пізніше, ніж за 1 

місяць до дня виборів. Офіційним оголошенням вважається таке, що зроблене або на 

Конференції студентів, або на сайті ЗНУ, або на сторінках Студентської ради ЗНУ в 

соціальних мережах.  

2.13.2. Дебати проводяться не пізніше, ніж за 1 тиждень до дня виборів. 

2.13.3. Студент, який балотується на посаду голови студентської ради, повинен подати 

до СВК ЗНУ заяву, написану на ім’я голови СВК ЗНУ, програму та список команди не 

пізніше, ніж за добу до проведення дебатів; 

2.13.4. Рішення про включення особи до списку кандидатів приймає СВК ЗНУ на 

підставі формальної перевірки документів та показників навчання; 

2.13.5. Кожному кандидату на посаду голови студентської ради на дебатах надається 

час на промову до 15 хвилин та для відповідей на запитання до 15 хвилин. 

2.13.6. Кандидати на посаду голови студентської ради виступають в порядку, 

визначеному жеребкуванням, яке проводиться перед початком виступів у присутності 

кандидатів. 

2.13.7. СВК ЗНУ визначає день, місце та часові межі голосування, про що офіційно 

повідомляє не пізніше, ніж за тиждень до дня виборів. Офіційним оголошенням вважається 

таке, що на сайті ЗНУ або на сторінках Студентської ради ЗНУ в соціальних мережах. Часові 

межу голосування встановлюються окремо для кожного факультету або відокремленого 

структурного підрозділу  відповідно до графіку навчання.  

2.13.8. Форма бюлетенів визначається СВК ЗНУ перед кожними виборами, виходячи з 

кількості кандидатів. Кожний бюлетень повинен бути проштампований печаткою 

Студентської ради ЗНУ. Бюлетені виготовляються у кількості, що не більше як на 5 відсотків 

перевищує загальну кількість студентів, включених у списки виборців. 

2.13.9. У визначений день та час виборів СВК ЗНУ відкриває виборчу дільницю у 

визначеному місці. Кількість дільниць та місця їхнього розташування встановлюються СВК 

ЗНУ.  

2.13.10. Дільниця не може бути відкрита без наявності у представника СВК ЗНУ на ній 

скриньки для голосування, виборчих бюлетенів та списків виборців. 

2.13.11. Студент, який бажає реалізувати право голосу, пред’являє членові СВК ЗНУ 

студентський квиток, залікову книжку або інший документ посвідчення особи студента. 

Член СВК ЗНУ перевіряє наявність студента, що з’явився, в списку виборців, та у разі його 

наявності, видає студентові, під розпис у списку виборців, виборчий бюлетень. Студент 

заповнює виборчий бюлетень та опускає його у виборчу скриньку, яка має знаходитися у 

полі зору члена СВК ЗНУ.  

2.13.12. По закінченню часу голосування, СВК ЗНУ збирається на засідання, яке триває 

до встановлення результатів виборів. На засіданні СВК ЗНУ із встановлення підсумків 

голосування мають право бути присутніми будь-які особи. 

2.13.13. Після початку засідання, СВК ЗНУ:  

2.13.13.1. підраховує всі невикористані бюлетені та складає їх в окремий пакет; 

2.13.13.2. на підставі відомостей, внесених до списків виборців, встановлює кількість 

виборців, які отримали бюлетені; 

2.13.13.3. відкриває виборчу скриньку та підраховує голоси, віддані виборцями за 

кожного з кандидатів. 

2.13.14. Підрахунок голосів відбувається шляхом розкладання бюлетенів відповідно до 

волевиявлення виборців, окремо розкладаються недійсні бюлетені. Недійсними вважаються 



бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки, зроблено дві та більше позначки, або якщо 

неможливо встановити зміст волевиявлення виборця. Дійсними вважаються бюлетені, в яких 

зроблена лише одна позначка будь-якого вигляду, яка знаходиться в межах квадрата, 

розташованого навпроти імені кандидата.  

2.13.15. У разі сумніву щодо волевиявлення виборця, наявності підстав для недійсності 

бюлетеня, питання вирішується СВК ЗНУ шляхом голосування. 

2.13.16. Після підрахунку голосів, СВК ЗНУ складає протокол про результати 

підрахунку голосів. В протоколі зазначається: 

2.13.16.1. кількість виборців, включених до списку виборців; 

2.13.16.2. загальна кількість вироблених бюлетенів; 

2.13.16.3. кількість бюлетенів, отриманих виборцями; 

2.13.16.4. кількість невикористаних бюлетенів; 

2.13.16.5. кількість недійсних бюлетенів; 

2.13.16.6. кількість голосів, поданих за кожного кандидата. 

2.13.17. Протокол підписується усіма членами СВК ЗНУ, присутніми на засіданні. 

2.13.18. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів 

виборців згідно результатів підрахунку бюлетенів. Якщо два чи більше кандидатів, що є 

лідерами за підрахунком голосів, набрали однакову кількість голосів, СВК ЗНУ приймає 

рішення про призначення повторних дебатів та повторного голосування (протягом двох 

тижнів з моменту оприлюднення результатів виборів).   

2.13.19. Результати виборів оприлюднюються СВК ЗНУ протягом трьох робочих днів з 

дня проведення виборів на сайті ЗНУ та на сторінках Студентської ради ЗНУ в соціальних 

мережах.  

2.14. Результати виборів оскаржуються протягом 3 днів з моменту їх оприлюднення в 

порядку подачі заяви на ім’я голови СВК ЗНУ. У випадку задоволення заяви, що оскаржує 

результати, СВК ЗНУ приймає рішення про призначення нових виборів або зміну 

результатів, про що офіційно оголошує.  

2.15. До складу Вченої ради ЗНУ входять представники студентського самоврядування 

ЗНУ відповідно до квот, визначених Статутом ЗНУ. Виборні представники з числа студентів 

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.  

2.16. 15 відсотків від складу Конференції трудового колективу ЗНУ складають виборні 

представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних 

виборів. Кількість членів Конференції трудового колективу від кожного факультету 

визначається пропорційно до кількості студентів, які навчаються на факультеті, але не 

менше, ніж один представник. 

2.17. Процедура проведення прямих таємних виборів делегатів до Вченої ради ЗНУ та 

Конференції трудового колективу ЗНУ полягає у наступному: 

2.17.1. СВК ЗНУ призначає дату та час проведення виборів, місця розташування 

виборчих дільниць, про що оголошує на сторінках Студентської ради ЗНУ в соціальних 

мережа;  

2.17.2. Прийняття заяв кандидатів розпочинається не пізніше, ніж за два тижні до дати 

виборів, а завершується за три дні до дати виборів; 

2.17.3. Форма заяв та форма бюлетенів встановлюється СВК ЗНУ; 

2.17.4.  Списки кандидатів оприлюднюються за два дні до дати виборів на сторінках 

Студентської ради ЗНУ в соціальних мережах; 

2.17.5. Відкриття виборчої дільниці, організація голосування на ній, підрахунок голосів, 

оприлюднення результатів та їх оскарження проводяться відповідно до  правил проведення 

виборів членів органів студентського самоврядування ЗНУ. 


