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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Студентське самоврядування в ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет (далі - Університет) є гарантованим державою правом 

осіб, які навчаються в Університеті самостійно або через представницькі органи 

вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Студентське самоврядування є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. 

2. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в 

Університеті. Усі особи, які навчаються в Університеті, мають рівне право на 

участь у студентському самоврядуванні. Студентське самоврядування забезпечує 

захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, та їхню участь в 

управлінні Університетом. 

3. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в 

Університеті, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що 

обираються шляхом таємного голосування. 

4. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів 

законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності. 

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади 

в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у 

підпорядкуванні якого знаходиться Університет, Статутом Університету й 

зазначеним Положенням. 

6. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що 

належать до їхньої компетенції. Рішення органів студентського самоврядування 

мають дорадчий характер. 

7. Студентське самоврядування сприяє гармонійному розвиткові 

особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, 

керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 

вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді 

соціальної активності. 



8. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

 прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність 

студентського самоврядування; 

 члени студентського самоврядування залучені до офіційного 

механізму затвердження, перегляду, моніторингу освітніх програм; 

 студентське самоврядування популяризує принципи та цінності 

академічної доброчесності серед здобувачів; 

 забезпечення та захист прав й інтересів студентів; забезпечення 

виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій і творчій 

діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання й 

відпочинку студентів; сприяння створенню та діяльності різноманітних 

студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами; 

 можуть брати участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій тощо; 

 представники самоврядування факультетів є членами комісії з питань 

етики та академічної доброчесності; 

 організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 

 сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 

проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, 

оздоровчих та інших заходів;  

 студентське самоврядування разом зі структурними підрозділами 

проводить опитування здобувачів та викладачів; 

 сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються в Університеті;  

 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

9. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті 

приймається рішення про: 

 відрахування осіб, які навчаються в Університеті та їхнє поновлення на 

навчання; 

  переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 



замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб; 

  переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним 

замовленням; 

  призначення заступників деканів, проректорів, які відповідають за 

роботу зі студентами; 

  поселення та виселення в гуртожитки осіб, які навчаються в 

Університеті, в гуртожиток і виселення  гуртожитку; 

  затвердження рішень щодо життєдіяльності гуртожитків університету. 

10. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування в 

Університеті є Студентська рада університету. 

 

СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

факультету, гуртожитку, університету. 

2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. 

Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського 

самоврядування на різних рівнях визначаються Положеннями про студентське 

самоврядування цих рівнів, які не суперечать цьому Положенню. 

3. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) осіб, які навчаються в Університеті. 

4. Конференція студентів та аспірантів Університету : 

- ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить зміни до 

нього; 

- обирає голову Студентської ради та припиняє його повноваження; 

- обирає виконавчі органи студентського самоврядування; 

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування; 



- заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування; 

- визначає чергові завдання, стратегію і напрямки діяльності органів 

студентського самоврядування; 

- розглядає інші важливі питання життєдіяльності осіб, які навчаються в 

Університеті. 

5. Представники Студентської ради університету беруть участь у засіданні 

Вченої ради Університету за квотою не менше ніж 10 % від загальної кількості 

членів Вченої ради Університету. Особовий склад членів Студентської ради, які 

братимуть участь у засіданні Вченої ради Університету, затверджується рішенням 

трудового колективу Університету на один навчальний рік або частіше в разі 

необхідності. 

6. Представники органів студентського самоврядування факультетів 

беруть участь у засіданні Вченої ради факультету за квотою не менш ніж 10% від 

загальної кількості членів Вченої ради факультету. 

7. При Студентській раді діють сектори за наступними напрямами роботи: 

навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровлювальний, 

інформаційно-довідковий, соціально-побутовий та центр працевлаштування 

студентів. 

8. До складу Студентської ради Університету входять представники від 

кожного факультету, яких делегували на конференції факультету. 

9. Повноваження члена Студентської ради припиняються достроково за 

рішенням Студентської ради у випадках: 

- складення повноважень за його особистою заявою; 

- систематичного невиконання обов'язків члена Студентської ради; 

- систематичного порушення Правил внутрішнього розпорядку в 

Університеті; 

- відрахування з Університету. 

 

Вищим органом студентського самоврядування університету є 

Конференція студентів університету (далі Конференція). На розгляд Конференції 



виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними 

напрямами діяльності студентського самоврядування. 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ: 

 

1. ухвалює Положення про студентське самоврядування ДДПУ, вносить 

зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів 

студентського самоврядування; 

2. заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності; 

3. затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування; 

4.затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних 

засадах; 

5. затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, 

вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

6. обирає Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для 

здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування ДДПУ; 

7 затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів 

студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії Студентської 

ради ДДПУ; 

8. заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської 

ради ДДПУ. 

Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на 

конференціях студентів інститутів/факультетів за нормою представництва, яку 

визначає Студентська рада ДДПУ. 

1. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів 

інституту/факультету. 

2. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів 

університету. 



3. До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами 

входять члени Студентської ради ДДПУ. 

4. Конференцію студентів університету скликає Студентська рада ДДПУ за 

власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості 

студентів університету. 

5. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

6. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення. 

7. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 

8. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого 

голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.  

9. Конференція студентів університету обирає головуючого, секретаря та 

робочі органи Конференції. 

10. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар 

Конференції. 

11. Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для 

виконання органами студентського самоврядування університету. 

12. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування університету є Студентська рада ДДПУ. 

 

СТУДЕНТСЬКА РАДА ДДПУ: 

1. організовує діяльність студентського самоврядування університету; 

2. визначає позицію студентського самоврядування в університеті з 

актуальних питань студентського життя; 

3. представляє студентське самоврядування університету в органах 

управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, 

що відноситься до їх компетенції; 

4. приймає рішення в межах своїх повноважень; 



5. скликає Конференцію студентів університету; 

6. обирає секретаря Студентської ради ДДПУ, першого заступника голови 

Студентської ради ДДПУ, заступників голови Студентської ради ДДПУ (не 

більше шести заступників) та керівників відділів Студентської ради ДДПУ. 

7. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і 

міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та союзах та 

підписує з ними відповідні угоди; 

8. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради ДДПУ. 

8.1 До складу Студентської ради ДДПУ входять: голова Студентської ради 

ДДПУ, голови Студентських рад інститутів/факультетів, секретар Студентської 

ради ДДПУ, перший заступник голови Студентської ради ДДПУ, заступники 

голови Студентської ради ДДПУ. 

8.2. Члени Студентської ради ДДПУ зобов’язані відвідувати засідання 

Студентської ради ДДПУ. 

8.3. Засідання Студентської ради ДДПУ відбуваються не рідше одного разу 

на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради ДДПУ за 

власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради 

ДДПУ. 

8.4. Засідання Студентської ради ДДПУ є правомірним за наявності не 

менше 2/3 членів Студентської ради ДДПУ. 

8.5. Рішення Студентської ради ДДПУ приймаються абсолютною більшістю 

голосів присутніх членів Студентської ради ДДПУ шляхом прямого відкритого 

голосування. 

8.6. Рішення Студентської ради ДДПУ підписує голова Студентської ради 

ДДПУ та секретар Студентської ради ДДПУ. 

8.7. Рішення Студентської ради ДДПУ є обов’язковими для виконання 

органами студентського самоврядування ДДПУ. 

8.7.1. Голова Студентської ради ДДПУ: 

8.7.2. організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства 

України, нормативно-правової бази ДДПУ та цього Положення; 



8.7.3. організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів 

університету; 

8.7.4. організовує та контролює виконання рішень Студентської ради 

ДДПУ; 

8.7.5. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради ДДПУ 

перед Конференцією студентів університету; 

8.7.6. здійснює керівництво органами студентського самоврядування; 

8.7.7. розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради 

ДДПУ; 

8.7.8. головує на засіданнях Студентської ради ДДПУ; 

8.7.9. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської 

ради ДДПУ угоди та документи; 

8.7.10. делегує окремі повноваження членам Студентської ради ДДПУ. 

9. Розпорядження голови Студентської ради ДДПУ є обов’язковими для 

виконання членами органів студентського самоврядування ДДПУ. 

10. Голова Студентської ради ДДПУ обирається шляхом прямого таємного 

голосування студентів університету. 

11. Вибори Голови Студентської ради ДДПУ проводяться восени після 

проведення Конференції студентів університету. 

12. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради ДДПУ 

здійснюється Виборчою комісією Студентської ради ДДПУ. 

13. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студенської ради 

ДДПУ є особиста заява кандидата. 

14. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення 

Конференції студентів університету та за умови, якщо висування кандидата 

підтримало не менше 1% студентів університету (оформлюється збором підписів 

на спеціальному бланку). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

1. Вищим органом студентського самоврядування факультету є 



Конференція студентів факультету. На розгляд Конференції виносять 

найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами 

діяльності студентського самоврядування факультету. 

2. Конференція студентів факультету: 

2.1. заслуховує звіт голови Студентської ради факультету; 

2.2. визначає принцип формування Студентської ради факультету, норму 

представництва студентів у Студентській раді факультету; 

2.3. визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності 

студентського самоврядування факультету. 

3. Делегатів на Конференцію студентів факультету обирають на зборах 

студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська 

рада факультету, але не менше одного студента від академічної групи. 

4. До складу делегатів Конференції студентів факультету за посадами 

входять члени Студентської ради факультету. 

5. Конференцію студентів факультету скликає Студентська рада факультету 

за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості 

студентів факультету, або за ініціативою Студентської ради ДДПУ. 

6. Конференцію студентів факультету проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

7. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення. 

8. Засідання Конференції є правомірними за наявності не менше 2/3 

загальної кількості делегатів. 

9. Рішення Конференції приймаються абсолютною більшістю голосів 

присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування. 

10. Конференція студентів факультету обирає головуючого, секретаря та 

робочі органи Конференції. 

11. На Конференції студентів факультету проходять дебати кандидатів на 

посаду голови Студентської ради факультету. 

12. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар 

Конференції. 



13. Рішення Конференції студентів факультету є обов’язковими для 

виконання Студентською радою факультету. 

14. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування факультету є Студентська рада факультету. 

15. Студентська рада факультету: 

15.1. організовує діяльність студентського самоврядування факультету; 

15.2. визначає позицію студентського самоврядування факультету з 

актуальних питань студентського життя; 

15.3. представляє студентське самоврядування перед адміністрацією 

факультету; 

15.4. приймає рішення в межах своїх повноважень; 

15.5. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради факультету, яка 

співпрацює з Виборчою комісією Студентської ради ДДПУ; 

15.6. скликає Конференцію студентів факультету; 

15.7. обирає секретаря Студентської ради факультету, першого заступника 

голови Студентської ради факультету, заступників голови Студентської ради 

факультету (не більше чотирьох); 

15.8. щорічно звітує перед Студентською радою ДДПУ; 

15.9. звітує про свою роботу на Конференції студентів факультету. 

16. До складу Студентської ради факультету входять: голова Студентської 

ради факультету, секретар Студентської ради факультету, перший заступник 

голови Студентської ради факультету, заступники голови Студентської ради 

факультету, представники студентів факультету, які обрані за нормою 

представництва, затвердженою Конференцією студентів факультету та 

уповноважений представник студентів факультету від гуртожитку, якщо в ньому 

проживає більше 100 студентів даного факультету. 

17. Засідання Студентської ради факультету відбувається не рідше одного 

разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 

факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів 

Студентської ради факультету, або за ініціативи Студентської ради ДДПУ. 

18. Засідання Студентської ради факультету є правомірним за наявності не 



менше 2/3 членів Студентської ради факультету. 

19. Рішення Студентської ради факультету приймаються абсолютною 

більшістю голосів присутніх членів Студентської ради факультету шляхом 

прямого відкритого голосування. 

20. Рішення Студентської ради факультету підписує голова Студентської 

ради факультету та секретар Студентської ради факультету. 

21. Рішення Студентської ради факультету є обов’язковими для виконання 

членами Студентської ради факультету. 

22. Голова Студентської ради факультету: 

22.1. дотримується чинного законодавства; 

22.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів факультету; 

22.3. виконує рішення Студентської ради факультету; 

22.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради 

факультету; 

22.5. здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету; 

22.6. розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради 

факультету; 

22.7. головує на засіданнях Студентської ради факультету; 

22.8. виконує представницькі функції; 

22.9. підписує від імені Студентської ради факультету усі види угод та інші 

документи; 

22.10. може делегувати окремі повноваження членам Студентської ради 

факультету. 

23. Голова Студентської ради факультету обирається шляхом прямого 

таємного голосування студентів факультету. 

24. Вибори голови Студентської ради факультету проводяться восени після 

проведення Конференції студентів факультету. 

25. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради факультету 

здійснюється Виборчою комісією Студентської ради ДДПУ. 

26. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради 

факультету є особиста заява кандидата. 



27. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення 

Конференції студентів факультету та за умови, якщо висування кандидата 

підтримало не менше 10% студентів факультету (оформлюється збором підписів 

на спеціальному бланку). 

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

1. Поточний контроль за діяльністю органів студентського самоврядування 

ДДПУ здійснює Контрольно-ревізійна комісія. 

2. Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не 

обіймають керівні посади у Студентській раді ДДПУ. 

3. До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох 

студентів. 

4. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею 

перевірок на Конференції студентів університету. 

 

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЮТЬ ПРАВО: 

 

1. Брати участь у роботі Вчених рад факультетів, університету, 

відстоювати свої думки та пропозиції, інтереси студентів перед кураторами, 

суспільними організаціям деканатом, адміністрацією Університету. 

2. Проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровлювальні та інші заходи. 

4. Сприяти створенню позитивного соціально-психологічного 

мікроклімату в академічних колективах, атмосфери довіри студентів до 

викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов для навчання та 

дозвілля осіб, що навчаються в Університеті. 

5. Вести конструктивний діалог, звертатися з пропозиціями, заявами, 

клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського 

самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень 

цього органу, та отримувати відповідь щодо порушених питань. 

6. Отримувати від керівництва, інших посадових осіб Університету 

консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання завдань 



органів студентського самоврядування. 

7. Співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського 

самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними та 

громадськими організаціями й координувати з ними свою діяльність.  

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНІ: 

 

1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів осіб, що навчаються в 

Університеті, сприяти виконанню своїх обов’язків. 

2. Порушувати проблеми студентів перед адміністрацією. 

3. Звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою 

діяльність не рідше одного разу на рік. 

4. Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування. 

5. Узгоджувати в установленому порядку зміни й доповнення до 

Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують 

розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів Університету. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення вводиться в дію з наступного дня після його затвердження 

наказом ректора. 

2. Зміни та доповнення до Положення вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рішенням вченої ради університету або відповідного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положення скасовується. 

3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконання 

його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 

 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕННЯ: 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи                                         Швидкий С.М. 

 

Голова студентського самоврядування                            Мазко В.В. 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи                                         Швидкий С.М.   
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