
  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 
(курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) самостійно вирішувати питання 
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в 
управлінні вищим навчальним закладом. 
Студентське самоврядування в НТУ «Дніпровська політехніка»  (далі – 
Університет) є невід’ємною частиною громадського самоврядування 
Університету, об’єднує всіх осіб, які навчаються в Університеті (далі – студентів), 
та забезпечує захист їх прав та інтересів через участь студентів в управлінні 
Університетом.  

1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції 
України, законів України, інших актів законодавства, Статуту Університету, 
Положення про студентське самоврядування Університету та інших актів, 
прийнятих відповідно до нього. 

1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів 
студентів, забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а 
також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого 
розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів 
вищої освіти. 

1.4. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
- незалежності від впливу політичних партій, громадських об’єднань та 

релігійних організацій. 
1.5. Основними завданнями студентського самоврядування є: 
1.5.1. захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією 

Університету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими і службовими особами; 

1.5.2. участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому чинним 
законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», статутом 
Університету і даним Положенням зокрема через представників у керівних, 
робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування 
Університету;  

1.5.3. Приймання актів, що регламентують організацію та діяльність органів 
студентського самоврядування.  

1.5.4.Участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти та 
внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм. 

1.5.5. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
1.5.6. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;  
1.5.7. надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги 

студентам; 
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1.5.8. Сприяння регіональному, всеукраїнському та міжнародному 
співробітництву Університету в сфері освіти, культури, праці, соціального 
розвитку студентів, міжнародного обміну та стажування студентів. 

1.5.9. Участь в міжнародних молодіжних організаціях, налагодження 
взаємодії зі студентами зарубіжних країн та сприяння реалізації міжнародних 
наукових, освітніх, культурних та спортивних програм. 

1.5.10. Сприяння вивчення студентами іноземних мов, дослідженню історії, 
культури і традицій інших народів. 

1.5.11. Проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних 
та оздоровчих заходів. 

1.5.12. Залучення студентства Університету до формування та реалізації 
державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти. 

1.5.13. Співробітництво із студентським самоврядуванням інших вищих 
навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими організаціями. 

1.6. Органи студентського самоврядування Університету мають право: 
1.6.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 
дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів; 

1.6.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 
встановленому законодавством та статутом Університету; 

1.6.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти; 

1.6.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів 
Університету, його структурних підрозділів; 

1.6.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати 
відповідні акти з цього питання; 

1.6.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та 
організації навчального процесу; 

1.6.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у 
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

1.6.8. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, 
організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів 
Університету; 

1.6.9. отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення 
своїх повноважень; 

1.6.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань 
діяльності Університету; 

1.6.11. розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому 
порядку на діяльність органів студентського самоврядування; 

1.6.12. самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених 
чинним законодавством. 

1.7. Органи студентського самоврядування Університету зобов’язані 
звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим органом 
студентського самоврядування Університету. 

1.8. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на 
рівні Університету та факультетів (інститутів). Органи студентського 
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самоврядування можуть утворюватися також в межах інших структурних 
підрозділів Університету, якщо це передбачено Положенням про студентське 
самоврядування Університету. 

1.8.1. Органами студентського самоврядування на рівні Університету є: 
- Вищий орган студентського самоврядування - Конференція студентів 

Університету; 
- Виконавчий орган студентського самоврядування Університету  - Рада 

студентів Університету; 
- Студентська виборча комісія Університету; 
- Контрольно-ревізійна комісія. 
1.8.2. Органами студентського самоврядування на рівні факультету 

(інституту) можуть бути: 
- виконавчий орган студентського самоврядування факультету – Рада 

студентів факультету ; 
1.8.3. Структура органів студентського самоврядування, що діють в 

Університеті, визначається Положенням про студентське самоврядування 
Університету. 

1.9. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 
органів студентського самоврядування.  

 
2. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Конференція студентів Університету (далі – Конференція), є вищим 
представницьким органом студентського самоврядування Університету, делегати 
на який обираються строком на один рік шляхом прямого таємного голосування. 
На розгляд Конференції виносяться найважливіші питання студентського життя.  

2.2. До складу Конференції входять делегати від кожної академічної групи. 
Делегати обираються із складу студентів групи шляхом прямого таємного 
голосування строком на один рік. Проведення виборів делегатів покладається на 
студентську виборчу комісію. Протоколи відповідних виборів мають зберігатись 
у студентській виборчій комісії.  

2.3. Конференція студентів Університету правомочна розглядати і 
вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету 
та даним Положенням віднесені до її компетенції, а саме: 

2.3.1. Ухвалення Положення про студентське самоврядування Університету, 
визначення структури, повноважень та порядку проведення прямих таємних 
виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на 
всіх рівнях, за поданням Ради студентів; 

2.3.2. Визначення стратегії та напрямів діяльності студентського 
самоврядування; 

2.3.3. Визначення структури та повноваження представницьких і 
виконавчих органів студентського самоврядування; 

2.3.4. Визначення порядку проведення виборів, порядку визначення 
результатів прямого і таємного голосування; 

2.3.5. Заслуховування та оцінка звітів представницьких, виконавчих і 
контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування; 
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2.3.6. Скасування рішення виконавчих органів студентського 
самоврядування Університету, факультетів (інститутів) у разі їх невідповідності 
чинному законодавству, Статутові Університету або Положенню про студентське 
самоврядування Університету; 

2.3.7. Контролювання діяльності студентських містечок та гуртожитків; 
2.3.8. Затвердження процедури використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних 
засадах; 

2.3.9. Ухвалення правил внутрішнього трудового розпорядку університету в 
частині, що стосується студентів; 

2.3.10. Затвердження річного кошторису витрат (бюджету) органів 
студентського самоврядування, внесення до нього змін та доповнень, 
заслуховування звіту про його виконання; 

2.3.11. Обирання контрольно-ревізійної комісії, студентської виборчої 
комісії. 

2.3.12. Встановлення порядку обрання представників студентів для участі у 
виборах ректора Університету; 

2.3.13. Ухвалення рішень з інших питань, пов’язаних із діяльністю 
студентського самоврядування Університету. 

2.4. Конференція студентів скликається як чергова або позачергова. 
2.4.1 Чергова Конференція студентів скликається не рідше одного разу 

кожного навчального року. 
2.4.2 Позачергова конференція студентів скликається на вимогу: 
- не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів 

Університету; 
- виконавчого органу студентського самоврядування Університету; 
- контрольно-ревізійної комісії. 
2.4.3. Порядок скликання конференції студентів встановлюються 

Положенням про студентське самоврядування Університету. 
2.5. Порядок проведення конференції студентів Університету. 
2.5.1. Перед початком конференції студентів Університету здійснюється 

реєстрація делегатів.  
2.5.2. На початку конференції студентів Університету із числа делегатів 

обирається головуючий, секретар та лічильна комісія конференції. 
2.5.3. Обговорення питань на конференції студентів Університету 

відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. На пропозицію 
делегатів до порядку денного конференції студентів Університету можуть бути 
включені також інші питання. 

2.5.4. Конференція студентів Університету проводиться гласно і відкрито. 
Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент 
Університету. 

За рішенням конференції студентів Університету право виступу на ній може 
бути надано представникові адміністрації Університету .  

2.5.5. Рішення на конференції студентів Університету приймаються шляхом 
прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне 
голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за 
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рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати 
голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій 
особі не допускається. 

Рішення конференції студентів Університету вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосувала не менш як 50%+1 від присутніх делегатів, крім випадків, 
передбачених цим Положенням. 

У разі прийняття рішення на конференції студентів Університету шляхом 
таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та 
підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування 
оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами. 

Рішення Конференції є обов'язковим для виконання органами студентського 
самоврядування Університету усіх рівнів та враховуються адміністрацією 
Університету. 

2.5.6. Конференція студентів Університету протоколюється. Ведення 
протоколу покладається на секретаря конференції. Протокол складається 
упродовж трьох днів з дня проведення конференції студентів Університету та 
підписується головуючим та секретарем конференції. 

2.6. Статус делегатів на конференцію студентів Університету. 
2.6.1. Делегати на конференцію студентів Університету здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. 
2.6.2. Повноваження делегатів на конференцію студентів Університету 

припиняються достроково у разі: 
- складання повноважень за власним бажанням; 
- припинення навчання в Університеті; 
- надання делегатові академічної відпустки; 
У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться 

проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його було обрано, в 
порядку, встановленому пунктом 2.2 цього Положення. 

2.7 Конференція вважається легітимною за присутності на неї не менше 
30% від загальної кількості делегатів. 

 
 

3. РАДА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

3.1. Рада студентів Університету, далі Рада студентів, є виконавчим органом 
студентського самоврядування Університету. На розгляд Ради студентів 
виносяться важливі питання студентського життя Університету.  

3.2. Рада студентів складається з:  
- голови Ради студентів, який обирається шляхом прямого таємного 

голосування студентів Університету; 
- першого заступника Голови Ради студентів, який призначається Головою 

Ради студентів університету за письмовою заявою кандидата строком на один рік;  
- голів Рад студентів факультетів (інститутів), які обираються шляхом 

прямого таємного голосування студентів, відповідного факультету (інституту); 
- голова Ради студентів студмістечка Університету, який обирається шляхом 

прямого таємного голосування мешканців студмістечка Університету; 
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- голів департаментів Ради студентів, які призначаються Головою Ради 
студентів за письмовою заявою кандидатів строком на один рік; 

- секретаря Ради студентів, який призначається Головою Ради студентів 
університету за письмовою заявою кандидата строком на один рік. 

3.3. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету 
(інституту), далі Рада студентів факультету (інституту), у разі його утворення 
складається із голови, його заступників, секретаря та голів департаментів (у разі 
утворення департаментів). Голова Ради студентів факультету (інституту) 
обирається шляхом прямого таємного голосування студентів відповідного 
факультету (інституту). Заступника, заступника з питань виявлення порушень 
захисту законних прав та інтересів студентів, секретаря, голів департаментів    
факультету (інституту) назначає Голова Ради студентів факультету за письмовою 
заявою кандидатів. Порядок обрання у Раду студентів факультету (інституту) 
встановлюється конференцією студентів Університету. 

3.4. Виборчий процес передбачає такі етапи: 
- оголошення про початок виборчого процесу; 
- висунення та реєстрація кандидатів; 
 - вибори; 
- встановлення та оголошення результатів виборів. 
Передвиборча агітація кандидата на посаду голови Студентської Ради 

починається з дня реєстрації кандидата студентською виборчою комісією і 
закінчується за один день до виборів. 

Передвиборча агітація включає в себе поширення певних ідей і лозунгів 
через пресу (газети, журнали, брошури, листівки, заклики тощо), усні виступи 
(доповіді, бесіди, читання газет та ін.), радіо, телебачення, кіно, театр, 
образотворче мистецтво (плакати, діаграми, карикатури тощо), політичну і 
художню літературу.  

Порушення порядку проведення передвиборчої агітації тягне за собою 
відповідальність згідно з рішенням СВК включно до зняття кандидата з виборчого 
процесу. 

Порядок проведення прямих таємних виборів голів Рад студентів 
Університету встановлюється окремим положенням, яке затверджується 
конференцією студентів Університету, яка проводиться в останній четвер березня 
місяця. 

Вибори призначаються не пiзнiше нiж через три тижні з дати проведення 
конференції  без урахування канiкулярного перiоду. 

3.5. Рада студентів Університету: 
3.5.1. представляє інтереси студентів Університету у відносинах із 

адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, 
клопотаннями, скаргами; 

3.5.2. сприяє покращенню рівня навчального процесу в Університеті; 
3.5.3. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування в Університеті; 

3.5.4. надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у 
погодженні із адміністрацією Університету організаційних питань, пов’язаних із 
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проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших 
заходів; 

3.5.5 створює нагляд з питань виявлення порушень захисту законних прав та 
інтересів студентів, за допомогою виявлення таких. Допомогає у вирішенні 
конфліктних ситуацій між студентами та працівниками Університету. Згідно до 
закону Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII 

3.5.6. розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку 
студентського самоврядування Університету; 

3.5.7. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів 
Університету, рішення про призначення заступника ректора Університету; 
затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Університету в частині, 
що стосується осіб, які навчаються; поселення осіб, які навчаються в 
Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; діяльність студентських 
містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті; 

3.5.8. оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність 
адміністрації  Університету, якщо вони порушують права та законні інтереси 
студентів; 

3.5.9. бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та 
обов’язків студентів; 

3.5.10. здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського 
самоврядування Університету в порядку, який визначається конференцією 
студентів Університету; 

3.5.11. інформує студентів Університету про свою діяльність; 
3.5.12. створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних 

питань, встановлює порядок їх діяльності; 
3.5.13. вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, 

регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, 
спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди; 

3.5.14. представляє студентське самоврядування Університету в органах 
місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних громадських організаціях; 

3.5.15. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та 
іншими актами. 

3.6. Рада студентів факультету (інституту): 
3.6.1. здійснює повноваження, визначені підпунктами 3.5.1–3.5.4, 3.5.8, 

3.5.10, 3.5.11 пункту 3.5 цього Положення, на рівні факультету (інституту); 
3.6.2. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів 

Університету, рішення про відрахування студентів з Університету та їх 
поновлення; переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 
призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту; 

3.6.3. розпоряджається коштами, виділеними з фонду студентського 
самоврядування, якщо це передбачено порядком використання цих коштів, 
встановленим конференцією студентів Університету; 
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3.6.4. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими 
актами. 

3.7. Засідання Ради студентів. 
3.7.1. Основною формою діяльності Ради студентів є його засідання. 

Засідання Ради студентів скликаються його головою, заступником голови чи 1/3 
кількості членів Ради студентів у міру потреби. 

3.7.2. Засідання Ради студентів вважається правомочним за умови участі у 
ньому 50%+1 від загального складу органу. 

3.7.3. Засідання Ради студентів є відкритими. З дозволу головуючого 
присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд Ради 
студентів. 

3.7.4. Рішення Ради студентів приймаються шляхом прямого відкритого 
голосування його членів (шляхом підняття руки). За потреби, голосування є 
таємним. 

3.7.5. Засідання Ради студентів протоколюється. Ведення протоколу 
засідання покладається на секретаря Ради студентів. Протокол засідання 
Університету складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та 
підписується головуючим  засідання та секретарем. 

3.8. Голова Ради студентів: 
3.8.1. підписує рішення, інші документи Ради студентів; 
3.8.2. забезпечує дотриманням Радою студентів вимог законодавства, 

рішень конференції студентів Університету; 
3.8.3. виступає від імені Ради студентів без окремого доручення, звітує про 

його діяльність; 
3.8.4. здійснює організаційне керівництво членами Ради студентів; 
3.8.5. головує на засіданнях Ради студентів; 
3.8.6. назначає на посади заступника голови, секретаря, керівників 

департаментів за письмовою заявою кандидатів на посади; 
3.8.7. візує від імені Ради студентів рішення, які підлягають погодженню з 

таким органом, якщо інше не передбачене рішенням конференції студентів 
Університету; 

3.8.8. несе відповідальність за фінансову діяльність Ради студентів. 
3.9. Перший заступник Голови Ради студентів: 
3.9.1. призначається Головою Ради студентів; 
3.9.2. Виконує обов’язки та має право підпису Голови Ради студентів у разі 

його відсутності. 
3.9.3. Відповідає за підготовку засідань Ради студентів. 
3.9.4. Виконує доручення Голови Ради студентів. 
3.10. Повноваження Голови, члена Ради студентів припиняються 

достроково у разі:  
- складання повноважень за власним бажанням; 
- припинення навчання в Університеті (з поверненням повноважень у разі 

поновлення студента на навчання в даному факультеті (інституті) цього 
Університету). 
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У разі дострокового припинення повноважень Голови Ради студентів, 
обраного відповідно до пункту 3.2 цього Положення, виконання його 
повноважень покладається на заступника голови. 

У разі дострокового припинення повноважень члена Ради студентів, 
обраного відповідно до пункту 3.3 цього Положення, можуть проводитися 
проміжні вибори такого члена. У разі їх проведення процедура таких виборів 
визначається відповідним положенням, яке затверджується рішенням конференції 
студентів Університету. 

3.11. Рада студентів може утворювати департаменти як робочі органи. 
Департамент очолює Голова, який назначається Головою Ради студентів за 

письмовою заявою кандидата. 
3.12. Голови департаментів: 
3.12.1. організовують роботу відповідних департаментів:; 
3.12.2. ведуть засідання департаментів та підписують протоколи цих 

засідань; 
3.12.3. звільняють та призначають заступників, членів департаментів:; 
3.12.4. представляють департаментів: у відповідних робочих та дорадчих 

органах Університету. 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. ДЕПАРТАМЕНТИ РАДИ СТУДЕНТІВ 
 

4.1. Для ефективного функціонування Ради студентів, виконання рішень 
Конференції студентів Університету, рішень, прийнятих на засіданнях Ради 
студентів, Радою студентів Університету створюються наступні департаменти: 

• культурно-масовий департамент (КМД); 
• департамент соціального і правового захисту студентів (ДСПЗС); 
• департамент науки та навчання (ДНН); 
• спортивно-оздоровчий департамент (СОД); 
• інформаційно-редакційний департамент (ІРД); 
• департамент партнерських відносин (ДПВ); 
• департамент міжнародних зв’язків (ДМЗ); 
• департамент роботи з гуртожитками (ДРЗГ). 
При необхідності для реалізації цілей і завдань студентського 

самоврядування Голова Ради студентів може внести пропозицію до Ради 
студентів про додаткове утворення інших департаментів. 

4.2. Департаменти: 
4.2.1. Здійснюють свою роботу згідно піврічного плану роботи. 
4.2.2. Аналізують та поширюють позитивний досвід роботи органів 

студентського самоврядування всіх рівнів. 
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4.2.3. Організовують соціологічні опитування, аналізують та 
оприлюднюють їх результати. 

4.2.4. Здійснюють методичне забезпечення органів студентського 
самоврядування; 

4.2.5. Організовують зустрічі студентів з представниками адміністрації та 
співробітниками Університету; 

4.2.6. Здійснюють офіційне тлумачення внутрішніх документів органів 
студентського самоврядування; 

4.2.7. Підзвітні та підконтрольні Голові Ради студентів; 
4.2.8 Виконують рішення Конференції студентів Університету та Ради 

студентів, накази Голови Ради студентів. 
4.3. Кожен студент Університету має право стати головою або членом 

відповідного департаменту шляхом подачі письмової заяви  Голові Ради 
студентів. Голова Ради студентів самостійно вибирає та призначає Голову 
відповідного департаменту. 

4.4. До складу департаменту може входити будь-який студент Університету 
за власною заявою на ім’я Голови Ради студентів. 

4.5. Повноваження департаментів Ради студентів. 
4.5.1. Культурно-масовий департамент: 
4.5.1.1. Організовує змістовне дозвілля студентів; 
4.5.1.2 Здійснює та налагоджує, а також розробляє та реалізує культурно-

масову роботу та заходи в університеті спільно-з факультетами та студентським 
клубом 

4.5.1.3. Співпрацює з іншими навчальними закладами та організаціями міста 
в сфері культури та культурно-масових заходів   

4.5.1.4. Збирає, систематизує і поширює серед студентів інформацію про 
загальноміські, міжвузівські та університетські заходи;    

4.5.2. Департамент соціального і правового захисту студентів: 
4.5.2.1. Проводить соціологічні дослідження й опитування студентів 

університету з метою визначення їхньої думки з того чи іншого питання; 
4.5.2.2. Веде реєстр студентів-сиріт, студентів з малозабезпечених категорій 

чи багатодітних сімей тощо; 
4.5.2.3. Надає інформацію про студентів пільгових категорій; 
4.5.2.4. Організовує лекції, семінари для студентів Університету про 

різноманітні захворювання (СНІД тощо), шкідливість паління, пияцтва, 
наркоманію; 

4.5.2.5. Забезпечує захист прав і свобод студентів університету; 
4.5.2.6. Займається добіркою, вивченням та роз'ясненням студентам законів 

України та нормативно-правових актів, наказів і розпоряджень ректора, які 
стосуються університету і студентів зокрема; 

4.5.2.7. Контролює виконання обов'язків студентами; 
4.5.2.8. Надає інформацію ЗМІ Університету та рядовим студентам 

університету про рішення ректорату, Вченої Ради, Ради студентів щодо питань, 
які стосуються життя студентів університету. 

4.5.3. Департамент науки та навчання: 
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4.5.3.1. Координує діяльність наукових та проблемних студентських 
гуртків; 

4.5.3.2. Бере участь в організації і проведенні студентських олімпіад на рівні 
університету; 

4.5.3.3. Спільно з адміністрацією університету розробляє наукові заходи 
(конференції, дебати, круглі столи);  

4.5.3.4. Розробляє і реалізує наукові проекти;  
4.5.3.5. Веде реєстр переможців олімпіад і найактивніших учасників різних 

наукових заходів; 
4.5.3.6. Рекомендує студентів для участі в науково-практичних 

конференціях всіх рівнів тощо; 
4.5.3.7. Веде реєстр відмінників навчання; 
4.5.3.8. Співпрацюють з науковими товариствами та гуртками навчальних 

закладів міста; 
4.5.3.9. Надає інформацію про наукове життя університету на вимогу 

адміністрації та ЗМІ вузу. 
4.5.3.10. Вносить пропозиції адміністрації університету щодо призначення 

цільової матеріальної допомоги, премій студентам університету; 
4.5.4. Спортивно-оздоровчий департамент: 
4.5.4.1. Пропагує інформацію про здоровий спосіб життя; 
4.5.4.2. Разом з профспілковим комітетом Університету сприяє 

оздоровленню студентів в санаторії-профілакторії та СОТ «Гірник»;  
4.5.4.3. Розробляє і реалізує спортивні проекти; 
4.5.4.4. Здійснює та налагоджує, а також розробляє та реалізує спортивно-

масову роботу та заходи спортивного напряму в Університету спільно із 
кафедрою фізкультури та спортивним клубом; 

4.5.4.5. Організовує лекції, семінари для студентів Університету про 
різноманітні захворювань, шкідливість паління, пияцтва, наркоманію; 

4.5.5. Інформаційно-редакційний департамент: 
4.5.5.1. Співпрацює з редакцією «Вісник НТУ “ДП”» та місцевими ЗМІ 

міста; 
4.5.5.2. Відповідає за організацію та оформлення студентських стінгазет, 

стендів, оголошень, афіш, квитків, запрошень та ін.; 
4.5.5.3. Надає інформацію, що стосується роботи департаментів, на вимогу 

адміністрації і ЗМІ університету. 
4.5.5.4. Веде інформаційні сторінки щодо діяльності студентського 

самоврядування Університету в Інтернеті. 
4.5.6. Департамент партнерських відносин  
4.5.6.1. Пошук, аналіз та визначення партнерів для співробітництва. 
4.5.6.2. Створення, у межах компетенції, умов для надходження коштів, 

товарів або послуг (що не суперечать чинному законодавству, або цьому 
положенню) для забезпечення матеріально-технічної бази РС.  

 
 

 
5. РАДА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) 
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5.1. Виконавчим органом студентського самоврядування факультету  є Рада 

Студентів відповідного факультету (далі - РСФ). На розгляд РСФ виносять 
найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами 
діяльності студентського самоврядування факультету. 

5.2. Член РСФ зобов’язаний брати участь у роботі РСФ. 
5.3. Засідання РСФ відбуваються не рідше одного разу на місяць. 

Позачергові засідання має право скликати голова Ради студентів, голова РСФ за 
власним бажанням, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів РСФ. 

5.4. Засідання РСФ є правомочними за наявності не менше 1/3 членів РСФ. 
5.5. Рішення РСФ приймають шляхом прямого голосування простою 

більшістю голосів присутніх членів РСФ. 
5.6. Рішення РСФ підписує голова та секретар РСФ. 
5.7. Рада студентів факультету: 
5.7.1  Організовую та координує діяльність студентського самоврядування 

факультету. 
5.7.2. Визначає позицію студентського самоврядування факультету з 

актуальних питань студентського життя. 
5.7.3.  Приймає рішення в межах своїх повноважень; 
5.7.4.   Заслуховує звіти керівників органів студентського самоврядування 

факультету. 
5.7.5.   Звітує про свою роботу перед Радою студентів. 
5.8. Рішення РСФ є обов’язковими для виконання всіма органами 

студентського самоврядування факультету. 
5.9. Голова та члени Ради Студентів факультету обираються відповідно до 

пунктів 3.3 та 3.4 даного Положення.  
5.10. Голова РСФ: 
5.10.1. Представляє інтереси студентів відповідного факультету в усіх 

органах, організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень. 
5.10.2. Організовує роботу РСФ та департаментів факультету, несе 

відповідальність за ефективність їхньої діяльності. 
5.10.3. Призначає  та звільняє своїх заступників, голів департаментів 

факультету. 
5.10.4. Має право делегувати частину своїх повноважень заступникам; 
5.10.5.  Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та 

органів студентського самоврядування факультету для здійснення своєї 
діяльності. 

5.10.6  В межах своїх повноважень на виконання рішень РСФ видає усні та 
письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами 
студентського самоврядування на факультеті. 

5.10.7. Не менше одного разу на рік звітує перед Радою студентів про 
діяльність РСФ. 

5.10.8. Організовує проведення засідань РСФ. 
5.10.9.  Виконує доручення адміністрації факультету, пов’язані з 

організацією студентських заходів, акцій і програм. 
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5.10.10.   Відповідає за діяльність органів студентського самоврядування 
факультету. 

5.10.11.  Організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками 
органів студентського самоврядування усіх рівнів на факультеті. 

5.10.12. Порушує питання щодо студентського самоврядування, які 
виносяться на обговорення вченої ради факультету. 

5.11. Повноваження голови РСФ припиняються у разі: 
- Закінчення строку обрання. 
- Складання повноважень за власним бажанням; -  Втрати статусу студента 

Університету. 
- припинення навчання в Університеті (з поверненням повноважень у разі 

поновлення студента на навчання в даному факультеті (інституті) цього 
Університету). 

У разі дострокового припинення повноважень члена Ради студентів, 
обраного відповідно до пункту 3.3 цього Положення, можуть проводитися 
проміжні вибори такого члена. У разі їх проведення процедура таких виборів 
визначається відповідним положенням, яке затверджується рішенням конференції 
студентів Університету. 

5.12. Для реалізації цілей і завдань студентського самоврядування РСФ 
створюються наступні департаменти:  

• культурно-масовий департамент (КМД РСФ); 
• департамент соціального і правового захисту студентів (ДСПЗС РСФ); 
• департамент науки та навчання (ДНН РСФ); 
• спортивно-оздоровчий департамент (СОД РСФ); 
• інформаційно-редакційний департамент (ІРД РСФ); 
• департамент партнерських відносин (ДПВ РСФ); 
• департамент міжнародних зв’язків (ДМЗ РСФ); 
• департамент роботи з гуртожитками (ДРЗГ РСФ). 
Всіх голів департаментів призначає та звільняє голова РСФ. 
5.13. Департаменти РСФ: 
5.13.1. Виконують рішення Конференцію студентів, Ради студентів 

Університету, Ради студентів факультету. 
5.13.2. Здійснюють свою роботу згідно піврічного плану роботи. 
5.13.3. Аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів 

студентського самоврядування всіх рівнів. 
5.13.4. Організує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх 

результати. 
5.13.5. Здійснює методичне забезпечення органів студентського 

самоврядування. 
5.13.6. Організує зустрічі студентів з представниками адміністрації та 

співробітниками факультету. 
5.13.7. Здійснює офіційне тлумачення внутрішніх документів органів 

студентського самоврядування. 
5.13.8. Голова Департаменту підзвітний та підконтрольний голові РСФ та 

голові відповідного департаменту Ради студентів. 
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6. СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

 
6.1. Студентська виборча комісія (далі - СВК) – орган, який організовує та 

проводить вибори на посаду Голови Ради студентів, Голів Ради студентів 
факультету (інституту) та членів до Вченої ради університету. 

6.2. СВК складається з 9 членів: 1 представник з кожного факультету та 
представник від інститутів, з них - секретар СВК, та голова СВК.  

6.3. Студентська виборча комісія Університету: 
6.3.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах 

делегатів на Конференцію студентів Університету, членів виконавчих органів 
студентського самоврядування; 

6.3.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів 
виконавчих органів студентського самоврядування; 

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

6.3.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для 
голосування; 

6.3.5. реєструє кандидатів на виборні посади; 
6.3.6. безпосередньо проводить вибори; 
6.3.7. встановлює та оголошує результати виборів; 
6.3.8. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не 

врегульованих відповідними актами; 
6.3.9. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.  
6.4. СВК обирається Конференцією студентів Університету строком на один 

рік.  
6.5. Засідання студентської виборчої комісії 
6.5.1. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її 

засідання. Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи 
заступником голови у міру потреби. 

Голова  та секретар студентської виборчої комісії обираються нею на 
першому засідання після затвердження нового складу комісії. 

6.5.2. Засідання студентської виборчої комісії вважається правомочним за 
умови участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії. 

6.5.3. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу 
головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на 
розгляд студентської виборчої комісії. 

6.5.4. Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом прямого 
відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки). 

6.5.5. Засідання студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення 
протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої комісії. 
Протокол засідання студентської виборчої комісії складається протягом трьох 
днів з дня проведення засідання та підписується головою та секретарем. 
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7. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 
7.1. Контрольно-ревізійна комісія (КРК) є спеціальним контролюючим 

органом студентського самоврядування Університету, який обирається 
Конференцією строком на один рік.  

7.2. До складу КРК входять 3 особи. Обрання членів КРК відбувається на 
черговій конференції, шляхом прямого рейтингового голосування. Під час такого 
голосування делегат має право голосувати за декількох кандидатів. У разі рівного 
розподілу голосів між декількома кандидатами, якщо це не дозволяє визначити 
трьох перших за рейтингом кандидатів, проводиться повторне голосування щодо 
кандидатур, які отримали однакову кількість голосів. Не можуть бути обраними 
членами КРК члени Ради студентів, Студентської виборчої комісії. Члени КРК 
можуть бути відкликані конференцією із одночасним обранням на вакантні 
посади нових членів.  

7.3. До повноважень КРК належать  здійснення контролю за станом 
використання майна та виконання бюджету органів студентського 
самоврядування в порядку, встановленому відповідними актами. 

7.4. КРК має повноваження здійснювати перевірку компетенції виборних та 
призначуваних посадових осіб Ради студентів НТУ «ДП» для забезпечення 
виконання ними своїх посадових обов’язків. 

7.4.1. У разі виникнення питань, щодо компетенції виборної чи 
призначуваної особи РС, КРК має право вимагати від цієї особи подання, 
упродовж п’яти календарних днів, відповідних письмових пояснень. У разі 
ненадання звіту, або, якщо КРК дійде висновку про недостовірність викладених в 
ньому пояснень, вона складає свій висновок, та виносить його на обговорення на 
черговому засіданні РС. 

7.5. У разі виникнення питань, щодо поданого РС фінансового звіту КРК 
має право вимагати від голови РС подання упродовж двох тижнів відповідних 
письмових пояснень. У разі ненадання таких пояснень, або, якщо КРК дійде 
висновку про недостовірність викладених в ньому пояснень, вона складає свій 
висновок, який підлягає оприлюдненню на офіційних інформаційних джерелах РС 
Університету. У разі необхідності КРК має право ініціювати спільні з 
адміністрацією Університету перевірки фінансової діяльності органів 
студентського самоврядування Університету. В такому разі члени КРК 
включаються до складу комісії, яка проводить таку перевірку. 

7.6. КРК проводить свою діяльність у формі засідань та перевірок 
фінансової та посадової діяльностей членів РС. Рішення на засіданні КРК 
вважаються прийнятими, якщо за їх прийняття проголосували не менш, як два 
члени КРК.  

7.7. Повноваження члена КРК припиняються у разі: складання повноважень 
за власним бажанням; припинення навчання в Університеті; надання академічної 
відпустки. Упродовж п’ятьох днів з дня отримання інформації про підставу для 
припинення повноваження члена КРК, СВК приймає рішення про припинення 
його повноважень, та про скликання позачергової конференції для обрання члена 
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КРК, або винесення питання про обрання члена КРК на наступну чергову 
конференцію.  

 
 

8. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА  
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 
8.1. Адміністрація Університету забезпечує належні умови для діяльності 

органів студентського самоврядування - надає приміщення, меблі, оргтехніку, 
забезпечує постійним доступом до Інтернету, тощо. 

8.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 
• кошти, визначені вченою радою Університету для фінансування 

студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних 
надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності; 

• членські внески студентів, розмір яких встановлюється Радою студентів 
Університету в розмірі не більше одного відсотка прожиткового мінімуму, 
встановленого законом; 

• спонсорські внески або добровільні пожертвування у вигляді коштів чи 
безоплатного майна. 

• інші джерела надходження коштів, які не суперечать чинному 
законодавству України та цьому Положенню 

8.3. Кошти органів студентського самоврядування Університету 
спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно 
до затверджених ними кошторисів. Затверджений кошторис подається для 
ознайомлення ректорату Університету.  

8.4. Адміністрація Університету сприяє зміцненню матеріально-технічної 
бази для продуктивної діяльності органів самоврядування усіх рівнів. 

8.5. Органи студентського самоврядування Університету звітують перед 
Конференцією студентів, ревізійною комісією студентів та бухгалтерією 
Університету про використання коштів та виконання кошторисів двічі на рік. 
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