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Розділ 1 Загальні положення
1.1. Студентське самоврядування в Державному вищому навчальному
закладі "Український державний хіміко-технологічний університет" (далі
студентське самоврядування ДВНЗ УДХТУ) – це право і можливість
студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів,
а також брати участь в управлінні ДВНЗ УДХТУ.
1.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів ДВНЗ
УДХТУ. Всі студенти, які навчаються в ДВНЗ УДХТУ, мають рівні права та
можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші
органи студентського самоврядування.
1.3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
студентів ДВНЗ УДХТУ та їх участь в управління вищим навчальним
закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами ДВНЗ
УДХТУ безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які
обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.
1.4.

У

своїй діяльності

органи

студентського самоврядування

керуються законодавством, статутом університету та положенням про
студентське самоврядування ДВНЗ УДХТУ.
1.5. 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 та релігійних організацій.
1.6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської
групи, факультету, відділення, гуртожитку ДВНЗ УДХТУ.
1.7. Орган студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ може бути
зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом про вищу освіту.
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1.8. Взаємодія органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ з
адміністрацією університету (ректоратом, деканатами факультетів, службами
гуртожитків, працівниками кафедр та структурних підрозділів) здійснюється
за принципами взаємної допомоги, поваги та співробітництва.
Розділ 2. Основна мета, завдання, функції та напрями діяльності органів
студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ.
2.1. Основна мета студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів, формування в них
навичок майбутнього організатора та керівника. Також метою студентського
самоврядування ДВНЗ УДХТУ є удосконалення навчально-виховного
процесу, виявлення і реалізація творчих здібностей, формування моральних
якостей студентів.
2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування ДВНЗ
УДХТУ:
- беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку,
встановленому Законом про вищу освіту та статутом ДВНЗ УДХТУ;
- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі
та інші заходи;
- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
освіти;
- захищають права та інтереси студентів, які навчаються в ДВНЗ
УДХТУ;
- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів;
- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
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- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування
студентів;
- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ДВНЗ УДХТУ, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
- формування у студентів почуття національного патріотизму,
громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки;
- організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку,
дискотек, конкурсів змагань, КВК - змагань, свят, диспутів, дискусій,
конференцій, спортивних та інших заходів культурно - виховного характеру;
- створення, взаємодія та підтримка різноманітних студентських
гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та сприяння їх діяльності;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних
закладів і молодіжними організаціями, втому числі і міжнародними;
- сприяння соціальному захисту та оздоровленню студентів;
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої
допомоги студентам;
- співпраця зі студентським профкомом, іншими студентськими
громадськими та молодіжними організаціями, що діють в університеті;
- пропаганда здорового способу життя;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної
політики;
- мають право оголошувати акції протесту;
- виконують інші функції, передбачені Законом про вищу освіту та
положенням про студентське самоврядування ДВНЗ УДХТУ.
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Розділ 3. Права та обов'язки органів студентського
самоврядування ДВНЗ УДХТУ
3.1. Органи студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ мають право:
- брати участь в управлінні університетом через представництво членів
органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ у вчених радах
університету;
- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо
організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших
питань життєдіяльності університету і звертатися до адміністрації ДВНЗ
УДХТУ з пропозиціями щодо їх вирішення;
- вносити пропозиції щодо поліпшення якості навчального процесу;
- опротестовувати дії посадових осіб, структурних підрозділів і
представників органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ, якщо
вони обмежують їхні права чи принижують їхню гідність або ускладнюють
досягнення цілей організації в межах чинного законодавства.
3.2. За погодженням з органом студентського самоврядування ДВНЗ
УДХТУ приймаються рішення про:
- відрахування студентів з університету та їх поновлення на навчання;
- 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, проректорів університету;
- поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення
їх із гуртожитку;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ УДХТУ в частині,
що стосується осіб, які навчаються;
- діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які
навчаються в університеті.
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3.3. Органи студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ зобов`язані:
- чітко дотримуватися цього Положення;
- регулярно інформувати студентську громаду ДВНЗ УДХТУ про свою
діяльність;
- один раз на рік звітувати перед студентською громадою ДВНЗ
УДХТУ про результати своєї роботи.
Розділ 4. Загальні збори академічної групи ДВНЗ УДХТУ.
4.1. Загальні збори академічної групи ДВНЗ УДХТУ є вищим органом
студентського самоврядування академічної групи.
4.2. Студенти академічної групи реалізують свої права та законні інтереси
шляхом обрання делегата на загальні збори факультету ДВНЗ УДХТУ (далі
делегат). Делегат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше

1/2 від присутніх на загальних зборах студентів академічної групи або той
кандидат у делегати, який набрав більше голосів за інших кандидатів у
делегати.
4.3. Обраний делегат стає автоматично делегатом на Конференцію
студентів ДВНЗ УДХТУ.
4.4.

Повноваження делегата на загальні збори факультету та

Конференцію ДВНЗ УДХТУ можуть бути перекладені на іншу особу.
4.5. Після отримання повідомлення про скликання загальних зборів
факультету старости академічних груп у триденний строк скликають загальні
збори у своїх академічних групах.
4.6.

Загальні збори академічної групи факультету вважаються

правочинними, якщо на них присутні 2/3 усіх студентів відповідної
академічної групи.
4.7. Обрання делегата відбувається шляхом таємного або відкритого
голосування, за пропозицією більшості від присутніх на загальних зборах
академічної групи.
4.8. На загальні збори академічної групи можуть бути запрошені
представники органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ та
адміністрації університету.
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4.9. Обрання делегата засвідчується протоколом загальних зборів
відповідної академічної групи.
Розділ 5. Загальні збори факультету ДВНЗ УДХТУ
5.1.Загальні збори факультету ДВНЗ УДХТУ є вищим представницьким
органом студентського самоврядування факультету.
5.2. Загальні збори факультету скликаються студентською радою
факультету один раз на рік.
5.3. Позачергові загальні збори факультету скликаються на вимогу
студентської ради факультету, голови студентської ради факультету або на
вимогу більше 1/3 делегатів загальних зборів факультету.
5.4. Про скликання загальних зборів факультету старости академічних
груп факультету повідомляються не пізніше, ніж за 10 календарних днів до
дати їх проведення.
5.5. Про скликання позачергових загальних зборів факультету старости
академічних груп факультету повідомляються не пізніше, ніж за 5
календарних днів до дати їх проведення.
5.6. Загальні збори факультету є правочинними, якщо на них присутні
не менше 2/3 делегатів від усіх академічних груп факультету.
5.7. Рішення загальних зборів факультету ухвалюються шляхом
таємного або відкритого голосування, за пропозицією більшості від присутніх
на загальних зборах факультету.
5.8. Протоколи та рішення загальних зборів факультету підписують
голова студентської ради факультету (або виконуючий обов'язки голови
студентської ради факультету) та секретар студентської ради факультету (або
виконуючий обов'язки секретаря студентської ради факультету).
5.9. Делегат зобов`язаний брати участь у роботі загальних зборів
факультету. Під час роботИ загальних зборів факультету делегат звільниться
від участі у навчальному процесі (пропуск занять визначається поважною
причиною).
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5.10. Повноваження щорічних загальних зборів факультету:
-

приймають рішення про створення студентської ради факультету,

інші органи студентського самоврядування факультету;
- розробляють, приймають, змінюють, скасовують Положення про
органи студентського самоврядування факультету;
- розглядають та затверджують щорічний звіт голови студентської ради
факультету;
-

обирають

голову

студентської

ради

факультету,

першого

заступника голови студентської ради факультету, секретаря студентської
ради факультету, членів студентської ради факультету;
-

обирають кандидата на посаду Голови комітету студентської

молоді ДВНЗ УДХТУ (далі КСМ ДВНЗ УДХТУ) від факультету;
- заслуховують та затверджують річний план діяльності студентської
ради факультету.

Розділ 6. Студентська рада факультету ДВНЗ УДХТУ
6.1. Студентська рада факультету є постійно діючим вищим колегіальним
виконавчим органом студентського самоврядування факультету.
6.2.

Студентська рада факультету:
- організовує діяльність та здійснює керівництво студентським

самоврядуванням на факультеті;
- вносить пропозиції про форми заохочення студентів та бере участь
у розділі матеріальної допомоги студентам факультету;
- подає

пропозиції

щодо

оцінки

роботи

викладачів,

зміни

навчального графік) і розкладу занять;
- формує пропозиції до КСМ ДВНЗ УДХТУ щодо призначення
іменних стипендій та інших нагород;
- приймає участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
- здійснює контроль за дотриманням студентами факультету
навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку та поведінки у
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гуртожитках, корпусах і на території ДВНЗ УДХТУ, нормативно-правових
документів, що діють в університеті та стосуються студентів.
6.3. До складу студентської ради факультету входять
студентської

ради

факультету,

заступник

голови

студентської

голова
ради

факультету, секретар студентської ради факультету, голова студентської ради
гуртожитку, члени студентської ради факультету.
6.4. Склад студентської ради факультету формується виключно з
делегатів загальних зборів факультету.
6.5. На засідання студентської ради факультету можуть бути запрошені
декан та його заступники та інші працівники адміністрації та представники
професорсько-викладацького складу факультету та університету.
6.6. Засідання студентської ради факультету є правомочним за
наявності не менше 2/3 її членів.
6.7. Голова студентської ради факультету та заступник голови
студентської ради факультету є членами КСМ ДВНЗ УДХТУ за посадою.
6.8. Голова студентської ради факультету:
- організовує та відповідає за роботу студентської ради факультету;
- видає розпорядження у межах своєї компетенції, які узгоджуються на
засіданнях студентської ради факультету;
- є членом Вченої ради факультету;
- здійснює розподіл обов'язків та організовує контроль за їх
виконанням.
Розділ 7. Загальні збори студентського
самоврядування ДВНЗ УДХТУ.
7.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів ДВНЗ УДХТУ, які:
- ухвалюють положення про студентське самоврядування ДВНЗ УДХТУ,
визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних
виборів

представницьких

самоврядування;

та

виконавчих

органів

студентського
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- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольноревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну
оцінку;
- затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського

самоврядування,

підтримки

студентських

ініціатив

на

конкурсних засадах;
- затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про
його виконання;
- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів університету
для здійснення поточного контролю за станом використання майна та
виконання бюджету органів студентського самоврядування.
7.2. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи
студентського самоврядування обираються строком на один рік. 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 університету.
7.3. Керівник (голова) студентського самоврядування обирається на
конференції шляхом прямого таємного голосування студентів терміном на
один рік.
7.4. Керівник (голова) студентського самоврядування та його заступники
можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З припиненням особою
навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі
студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про
студентське самоврядування ДВНЗ УДХТУ.
Розділ 8. КСМ ДВНЗ УДХТУ.
8.1.

Постійно

діючим

виконавчим

координаційним

органом

студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ між Конференціями ДВНЗ
УДХТУ є Комітет студентської молоді ДВНЗ УДХТУ, до складу якого

11

входять:
- Голова КСМ, заступник голови КСМ, секретар КСМ, голови
студентських

рад

факультетів,

представник

голів

студентських

рад

гуртожитків (голова побутової комісії);
- голови комісій: з навчально-наукової роботи; з культурно-масової
роботи; побутової комісії; спортивно-оздоровчої; туристичної; комісії
міжвузівських зв'язків; інформаційної комісії. Зазначені особи мають право
мати посвідчення члена КСМ ДВНЗ УДХТУ.
8.2. КСМ ДВНЗ УДХТУ:
- здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи КСМ;
-

організовує

та

координує

діяльність

органів

студентського

самоврядування в університеті;
- визначає перспективи діяльності органів студентського самоврядування
ДВНЗ УДХТУ та шляхи вирішення актуальних питань студентського життя;

- формує і узгоджує з адміністрацією ДВНЗ УДХТУ перелік питань,
вирішення яких належить до компетенції органів студентського
самоврядування;
- порушує питання, щодо студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ,
які виносяться на обговорення Вченої ради та ректорату;
- подає на розгляд Конференції ДВНЗ УДХТУ пропозиції про
входження до всеукраїнських та міжнародних громадських об'єднань, спілок
та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
- затверджує голів (у випадку переобрання між Конференціями ДВНЗ
УДХТУ) та склад постійних комісій ДВНЗ УДХТУ;
- організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та
співробітниками ДВНЗ УДХТУ;
- здійснює офіційне тлумачення внутрішніх документів органів
студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ;
- вирішує інші питання студентського самоврядування.
8.3. Поточна діяльність КСМ ДВНЗ УДХТУ здійснюється через
засідання КСМ ДВНЗ УХДТУ, які проводяться не рідше одного разу на
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тиждень.
8.4. Засідання КСМ ДВНЗ УДХТУ є правочинними, якщо на них
присутні не менше 2/3 всіх членів цього складу.
8.5. Засідання КСМ ДВНЗ УДХГУ проводить Голова КСМ, за
відсутності Голови КСМ - заступник Голови КСМ.
8.6. На засідання КСМ ДВНЗ УДХТУ можуть бути запрошені
представники адміністрації університету.

Розділ 9. Комісії КСМ ДВНЗ УДХТУ
9.1. Комісії КСМ ДВНЗ УДХТУ:
- комісія з навчально-наукової роботи спрямовує свою діяльність на
поліпшення навчального процесу; участь в організації та проведенні
студентських олімпіад; міжнародних, українських та університетських
наукових конференцій;
- комісія з культурно-масової роботи займається організацією дозвілля
студентів: проведенням вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, змагань,
КВК - змагань, свят, диспутів, дискусій та інших заходів культурновиховного характеру; створенням, взаємодією та підтримкою різноманітних
студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та
сприянням їх діяльності;
- побутова комісія вирішує питання, пов'язані з проживанням студентів
у гуртожитках, співпрацює з адміністрацією гуртожитків. До складу комісії
входять студентські коменданти гуртожитків, граничний склад якої 5
осіб;
соціального

спортивно-оздоровча

комісія

сприяє

забезпеченню

захисту та оздоровлення студентів; організації спортивних

змагань серед студентів університету та міжвузівських змагань; бере участь у
організації відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі “Дубовий гай”;
співпрацює з профспілковим комітетом студентів;
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- туристична комісія організовує тематичні екскурсії для студентів
перших курсів; студентський відпочинок на період канікул; підтримує в’язок
з туристичними агенціями міста та країни;
- комісія з міжвузівських зв'язків бере участь у вирішенні питань
міжнародних студентських відносин та обмінів, співпрацює з міжнародним
відділом ДВНЗ УДХТУ та сприяє реалізації міжвузівських студентських
зв'язків;
-

відділ

інформації

організовує

інформаційне

забезпечення

та

соціологічні опитування студентів, бере участь в підготовці матеріалів та
випуску газети “Слово хіміка”, студентського альманаху прози та поезії,
сайту університету; підготовці програм університетського телебачення.
9.2. Голови комісій КСМ ДВНЗ УДХТУ обираються на засіданні КСМ
ДВНЗ УДХТУ або на Конференції ДВНЗ УДХТУ за поданням Голови КСМ.
9.3. Формування складу комісій КСМ ДВНЗ УДХТУ та контроль за
їхньою діяльність покладається на голів відповідних комісій.

Розділ 10. Кошти та майно.
10.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
- кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі
не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих ДВНЗ УДХТУ від
основної діяльності;
- членські внески студентів, наявність та розмір яких встановлюється
вищим органом студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ. Розмір
місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати одного
відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.
10.2. Кошти органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ
спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень
відповідно до затверджених ними кошторисів.
10.3. У разі реєстрації органу студентського самоврядування у формі
юридичної особи (громадська організація) він може мати власні банківські
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рахунки, що передбачає його фінансову автономію за рахунок акумулювання
відповідних коштів на окремих рахунках та їх використання з таких рахунків.
10.4. Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
10.5. Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови
для діяльності органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ (надає
приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним
доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних
стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
11. Прикінцеві та перехідні положення.
11.1. Проект цього Статуту розглядається на засіданні КСМ ДВНЗ
УДХТУ та затверджується на Конференції студентського самоврядування
університету.
11.2. Статут розглядається на засіданні вченої ради університету та
погоджується з ректором ДВНЗ УДХТУ.
11.3.

Цей Статут набирає чинності після проходження всіх етапів

процедури його затвердження.

