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1. Загальні положення 

1.1 Положення про студентське самоврядування (далі – Положення) 

встановлює правові та організаційні засади функціонування студентського 

самоврядування Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі – ДНУЗТ, або Університет) та 

визначає право і можливість студентів вирішувати питання їх навчання та 

побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні 

університетом.  

1.2. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському 

самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

1.3. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в 

інтересах всього студентства Університету, за винятком студентів 

відокремлених структурних підрозділів (філії) ДНУЗТ. 

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Статутом 

університету та цим Положенням. 

1.5 У колегіальних органах ДНУЗТ має забезпечуватися представництво 

від органів студентського самоврядування відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту». 

2. Завдання студентського самоврядування 

Основними завданнями діяльності студентського самоврядування 

ДНУЗТ є захист прав та інтересів здобувачів освіти: 

- сприяння вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської 

свідомості та моралі;  

- сприяння участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проектах, конкурсах, 

конференціях; 

- сприяння поліпшенню їх умов проживання й відпочинку;  

- сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, 

фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам спільно з відповідними 

структурними підрозділами університету; 

- сприяння пошуку та підтримці ініціативних студентів, наданню їм 

всебічної допомоги; 

- забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів освіти,  

- залучення студентів до художньої самодіяльності (організація і 

проведення вечорів посвяти у студенти, конкурсів: Студентська весна, Шанс і 

т. ін.), спортивних заходів (Кубок ректора) ; 
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- співпраця з профспілковими та громадськими організаціями 

Університету, науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених; 

- інформування студентів про рішення адміністрації, вченої ради 

університету. 

3. Взаємодія студентського самоврядування із адміністрацією 

університету: 

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, вносять пропозиції щодо змісту освіти (освітніх програмах); 

- участь у розподілі стипендіального фонду, роботі стипендіальних 

комісій; 

- участь у поселенні студентів до гуртожитків та їх виселенні; 

- участь у зарахуванні та відрахуванні студентів: 

- 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 контрактом за 

рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб, на навчання за 

державним замовленням;  

- підвищення корпоративної культури студентів університету; 

- сприяння формуванню у студентів патріотичних почуттів, поваги до 

України, рідного міста, а також почуттів національної свідомості та гідності; 

- створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств, 

творчих об'єднань, центрів, клубів за інтересами; 

˗ контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку 

університету; 

- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;  

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету;  

- сприяють дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього 

розпорядку;  

- сприяють співробітництву студентських організацій університету з 

органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, 

молодіжними та громадськими організаціями. 

4. Права та обов’язки органів студентського самоврядування 

4.1 Органи студентського самоврядування мають право:  

- приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;  

- брати участь у розробці документів, що удосконалюють діяльність 

університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;  

- отримувати від адміністрації університету: 

- консультативну підтримку, об’єктивну й повну інформацію з 

питань, що стосується студентів,  

- об'єктивної i повної інформації з питань, що стосуються студентів; 
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- здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи; 

- делегувати представників студентського самоврядування до 

колегіальних органів університету всіх рівнів; 

- вносити пропозиції щодо реалізації освітнього процесу; 

- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій: 

- між студентами, студентами та представниками науково-

педагогічного складу, адміністрацією; 

- пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, 

які порушили правила внутрішнього розпорядку університету; 

- оголошувати акції протесту; 

- проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи. 

4.2 Органи студентського самоврядування зобов’язані:  

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів;  

- сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;  

- звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;  

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в 

університеті;  

- допомагати адміністрації університету, студмістечка, гуртожитків в 

освітній, науковій, виховній роботі, забезпеченні безпеки життєдіяльності, 

поліпшенні умов навчання, мешкання в гуртожитках та відпочинку студентів, 

реалізації їхнього творчого потенціалу;  

- регулярно інформувати студентів з усіх питань життя університету та 

студентства, що їх стосуються;  

- аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань 

життєдіяльності університету і звертатися до адміністрації університету з 

пропозиціями щодо їх вирішення;  

- узгоджувати з адміністрацією університету рішення про проведення в 

університеті заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та 

не працюють в університеті. 

5. Права та обов’язки адміністрації університету щодо взаємодії з 

органами студентського самоврядування 

5.1. Адміністрація університету має право:  

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо);  

- ініціювати скликання позачергової Конференції студентів університету.  

5.2. Адміністрація університету зобов’язана:  

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, що стосуються студентів;  
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- забезпечити належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення 

телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення 

місць для встановлення інформаційних стендів тощо);  

- спрямовувати кошти, визначені вченою радою ДНУЗТ в розмірі не 

менше 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від 

основної діяльності; 

- за погодженням з органами студентського самоврядування університету 

приймати рішення про:  

- відрахування студентів університету, та їх поновлення на навчання;  

- переведення студентів університету за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб;  

- переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за 

рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням;  

- призначення проректора, заступника декана/директора ННЦ;  

- поселення студентів у гуртожиток і виселення студентів із 

гуртожитку;  

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку університету в 

частині, що стосується осіб, які навчаються;  

- затвердження рішень із питань студмістечка та гуртожитків.  

- адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування. 

6. Структура й організація роботи органів студентського 

самоврядування 

6.1 Студентське самоврядування здійснюється на рівні Університету, 

факультету/ННЦ, гуртожитку, академічної групи. 

6.2 На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. 

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на 

рівні академічної групи. 

6.3 Вищим органом студентського самоврядування Університету 

(факультету/ННЦ, гуртожитку) є загальні збори або конференція студентів з 

університету (факультету/ННЦ, гуртожитку). Вищим органом студентського 

самоврядування групи є загальні збори. 

6.4 Конференція студентів Університету (факультету/ННЦ, гуртожитку) 

скликається Студентською радою Університету (факультету/ННЦ, 

гуртожитку) за пропорційною квотою залежно від кількості студентів 

факультету (групи, блоку гуртожитку). Склад представництва на конференцію 

студентів Університету (факультету, гуртожитку) визначається на засіданні 

Студентської ради відповідного рівня. 
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6.5 Загальні збори або конференція, що вважаються правомірною за 

участі в ній не менше половини запрошених делегатів. 

6.6 Конференція студентів Університету: 

- ухвалює Положення про студентське самоврядування в Університеті, в 

якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування; 

- формує і затверджує склад виконавчого органу студентського 

самоврядування Університету та обирає його голову та заступника терміном 

на 1 рік відкритим голосуванням, простою більшістю голосів (не більш як на 

два строки). 

- формує і затверджує склад виконавчого органу студентського 

самоврядування Університету.  

- визначає порядок обрання представників із складу студентів до вищого 

колегіального органу громадського самоврядування, Вченої ради 

Університету; 

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів 

Університету, заслуховує звіти органів студентського самоврядування 

Університету; 

- скликається не менше одного разу на рік, а також у випадках, 

передбачених цим Положенням. 

Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, 

можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного 

голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати 

підписи не менш як 10 відсотків студентів. 

6.7 Конференція студентів факультету/ННЦ (гуртожитку): 

- формує і затверджує склад Студентської ради факультету/ННЦ 

(гуртожитку) та обирає його голову терміном на 1 рік відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів; 

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів 

факультету/ННЦ (гуртожитку), заслуховує звіти органів студентського 

самоврядування факультету (гуртожитку); 

- скликається не менше одного разу на рік, а також у випадках, 

передбачених цим Положенням. 

6.8 Загальні збори або позачергова конференція Університету 

(факультету/ННЦ, гуртожитку) скликаються на вимогу 10 відсотків студентів 

Університету (факультету/ННЦ, гуртожитку) або в інших випадках, 

передбачених цим Положенням. 

6.9 Виконавчим органом студентського самоврядування Університету 

(факультету/ННЦ, гуртожитку) є Студентська рада Університету 

(факультету/ННЦ, гуртожитку). 

6.9.1 Виконавчий орган студентського самоврядування Університету є 

колегіальним на засадах рівного представництва виконавчих органів 



студентського самоврядування факультетів/ННЦ, гуртожитків, первинної 
профспілкової організації студентів Університету та інших студентських 
органів самоврядування університету (факультету/ННЦ, гуртожитку).

Виконавчі органи студентського самоврядування Університету 
(факультету/ННЦ, гуртожитку) можуть мати різноманітні форми 
(студентська повчальна (наукова) частина, ради, клуби, сектори, комісії 
тощо).

6.9.2 До складу Студентської ради на рівні Університету входять:
- голова Студентської ради Університету;
- голови Студентських рад факультетів;
- голови Студентських рад гуртожитків Університету;
- голова первинної профспілкової організації студентів Університету та 

голови профбюро факультетів;
- голова спортклубу Університету;
Студентська рада факультету формується у складі:
- голова Студентської ради факультету;
- голова профбюро факультету;
- голова Студентської ради відповідного гуртожитку.
Студентська рада групи формується у складі:
- профорг групи;
- староста групи.

6.9.3 Заступника голови, секретаря Студентської ради Університету 
(факультету/ННЦ, гуртожитку) обирають на засіданні Студентської ради 
відповідного рівня.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного 
рівня:

- організовує роботу та несе відповідальність за ефективність діяльності 
виконавчого органу студентського самоврядування;

- представляє інтереси студентської громади;
- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та 

комісій Університету;
- делегує частину своїх повноважень заступнику;
- забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції 

студентів;
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- ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції 
студентів;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 
студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності.

6.9.4 Заступник голови, секретар веде протоколи засідань, облік 
виконання рішень, відповідає за документообіг та збереження документів, 
виконує частину делегованих йому повноважень голови.

6.9.5 Засідання Студентської ради проводяться за необхідністю, але не 
рідше ніж одного разу на квартал і вважаються чинними, якщо на них присутні 
не менше половини від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий 
орган приймає рішення простою більшістю голосів.

6.9.6 Засідання Студентської ради веде голова або, за його дорученням, 
заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою та 
секретарем, якого обирають на час засідання серед членів Студентської ради.

6.9.7 Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх 
повноважень доводяться до відома адміністрації.

7. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
7.1 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування закладами вищої освіти інших країн, 
міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для 
результативного виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

7.2 За погодженням з адміністрацією університету органи студентського 
самоврядування можуть укладати угоди, проводити спільні заходи 
міжнародного рівня.

7.3 Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має 
сприяти формуванню позитивного іміджу університету та держави.

8. Прикінцеві положення
8.1 Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення під час 

Конференції студентів, які навчаються в університеті.
8.2 Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть вноситись 

представниками студентського самоврядування, делегатами Конференції 
студентів.

8.3 В ситуації, не передбаченій цим Положенням, органи Студентського 
самоврядування університету керуються чинним законодавством України та 
Статутом університету.
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