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ПОЛОЖЕННЯ  

про студентське самоврядування в  

Дніпродзержинському енергетичному технікумі 

 

 

1. Загальні положення 

Це Положення поширюється на студентську громаду Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму (далі - ДЕТ).  

1.1. Відповідно до статті 40 Закону України “Про вищу освіту” ( № 1556-18 

від 01.07.2014, у поточній редакції від 04.08.2015) студентське самоврядування є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування у технікумі. 

1.2. Студентське самоврядування в Дніпродзержинському енергетичному 

технікумі – це право та реальна здатність студентів ДЕТ самостійно, або під 

відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання 

студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, 

визначеному законодавством України та цим Положенням. 

1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування ДЕТ 

керуються Конституцією України, законами України, нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом технікуму та цим Положенням. 
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1.4. Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів 

ДЕТ незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак. 

1.5. Органи студентського самоврядування діють на основі принципів 

законності, виборності, добровільності, демократичності, гласності, гуманності, 

колегіальності, незалежності, рівноправності, підзвітності та відповідальності 

перед студентською громадою.  

1.6. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних 

партій, рухів, релігійних та громадських об’єднань. 

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють 

роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею. 

1.8. Органами студентського самоврядування ДЕТ є парламент, рада 

гуртожитку, старостат. 

1.9. Органи студентського самоврядування ДЕТ обираються відкритим чи 

таємним голосуванням 15% студентів технікуму строком на 1 рік. Голова 

студентського парламенту та його заступники можуть перебувати на посаді не 

більше як 2 строки. З припиненням навчання у технікумі припиняється і участь в 

органі студентського самоврядування. 

1.10. Органи студентського самоврядування ДЕТ можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, 

молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного 

характеру. 

1.11. У студентському самоврядування беруть участь студенти, які 

навчаються у ДЕТ за денною формою навчання. Кожен студент має право 

обиратися й бути обраним до органів студентського самоврядування. 

1.12. Всі академічні групи обирають на студентську конференцію по 3 

делегата, з котрих кожен має право голосу. 

1.13. Конференція проводиться за умови реєстрації не менше ніж 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 
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1.14. Будь-які рішення конференції приймаються більшістю голосів 

таємним чи відкритим голосуванням, зміни та доповнення до положення 

приймаються за умов, якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів конференції. 

1.15. Засідання студентського парламенту технікуму і ради гуртожитку 

проводяться не менше 5-ти разів на рік і оформлюються протокольно. Старостати 

на відділеннях проводяться щотижня. 

1.16. Адміністрація ДЕТ, відділення, члени ЦМК всебічно сприяють роботі 

органів студентського самоврядування ДЕТ всіх рівнів. 

 

2. Основна мета, завдання, функції та напрями діяльності органів  

студентського самоврядування 

2.1. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяння гармонійному 

розвитку особистості студента, формування в нього лідерських якостей, навичок 

майбутнього організатора та керівника. 

2.2. Основні завдання студентського самоврядування ДЕТ: 

2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів. 

2.2.2. Формування у студентів почуття патріотизму, громадської позиції, 

гідності та високої культури поведінки.  

2.2.3. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 

студентів у гуртожитку.  

2.2.4. Участь в організації заходів для студентів: проведення вечорів 

відпочинку, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів 

культурно-виховного характеру. 

2.2.5. Створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за 

інтересами та сприяння їх діяльності. 

2.2.6. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, 

підвищення якості навчання. 

2.2.7. Сприяння працевлаштуванню випускників ДЕТ. 
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2.2.8. Забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої 

допомоги студентам. 

2.2.9. Координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, 

студентського профкому. 

2.2.10. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, 

оперативне реагування на їх порушення. 

2.2.11. Участь у розподілі стипендіального фонду. 

2.2.12. Пропаганда здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок, 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо, запобігання вчиненню 

студентами правопорушень. 

2.2.13. Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики. 

2.2.14. Участь у роботі комісії з поселення та виселення студентів із 

гуртожитку. 

2.2.15. Разом з відділеннями, заступником директора з виховної роботи, 

адміністративно-господарською службою ДЕТ, завідувачем гуртожитку, 

вихователем гуртожитку організовують належний побут, відпочинок і дозвілля 

студентів у гуртожитках. 

2.2.16. Активна участь в організації ремонту кімнат гуртожитку, 

забезпечення збереження і підтримання в необхідному стані навчальних 

приміщень, обладнання та іншого майна ДЕТ. 

2.2.17. Співпраця з кураторами академічних груп студентів та викладачами 

ЦМК, завідувачами відділень та адміністрацією технікуму. 

2.2.18. Організація чергувань студентів у технікумі, гуртожитку, при 

проведенні заходів та сприяння налагодженню пропускного режиму в технікумі 

та гуртожитку. 

2.2.19. Участь в організації змагань за зразкові кімнати гуртожитку, кращу 

академічну групу тощо. 

2.2.20. Інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту 

ДЕТ та цьому Положенню. 
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3. Структура і організація студентського самоврядування 

3.1. Студентське самоврядування в ДЕТ функціонує на рівні: академічних 

груп, відділень, гуртожитку та технікуму в цілому.  

Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковим для 

виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації та 

структурних підрозділів ДЕТ. 

3.1.1. Органи студентського самоврядування формуються шляхом 

проведення виборів (таємних чи відкритих). 

3.2. Конференція студентів ДЕТ. 

3.2.1. Вищим органом студентського самоврядування ДЕТ є Конференція 

студентів, на якій: 

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування у 

Дніпродзержинському енергетичному технікумі; 

- формують і затверджують склад виконавчого органу студентського 

самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін дії їх 

повноважень; 

- виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на 

засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування 

нижчих рівнів; 

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів та членів 

студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо ефективності їх діяльності; 

- у разі незадовільної оцінки діяльності або систематичного невиконання 

своїх обов’язків органами та членами студентського самоврядування, 

Конференція студентів ДЕТ має право ініціювати проведення позачергових 

виборів голови студентського парламенту ДЕТ та інших членів органів 

студентського самоврядування; 

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені 

основними завданнями органів студентського самоврядування. 

3.2.2. До складу Конференції входять за посадами: голова парламенту ДЕТ, 

голови комісій парламенту ДЕТ, представники старостату відділень, члени 
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студради гуртожитку. На Конференцію запрошуються представники адміністрації 

ДЕТ (в якості спостерігачів). 

 

4. Права та обов’язки органів студентського самоврядування 

4.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

- брати участь в управлінні технікумом через представництво керівників 

органів студентського самоврядування у педагогічних радах ДЕТ; 

- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань 

життєдіяльності технікуму і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх 

вирішення; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення якості навчального процесу; 

- брати участь у роботі комісій з призначення стипендій; 

- вносити пропозиції про преміювання студентів; 

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ДЕТ за контрактом на 

навчання за державним замовленням; 

- погоджувати відрахування осіб, які навчаються у технікумі; 

- погоджувати питання поселення і виселення студентів з гуртожитку; 

- сприяти працевлаштуванню студентів, які навчаються у ДЕТ; 

- брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність ДЕТ з 

усіх питань, пов’язаних із студентським життям; 

- брати участь у поселенні студентів у гуртожиток; 

- входити до складу приймальної комісії ДЕТ; 

- отримувати від адміністрації ДЕТ інформаційну, правову, психологічну та 

іншу допомоги студентам; 

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань. 

4.2. Представники органів студентського самоврядування мають право: 

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського 

самоврядування; 
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- 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 відповіді 

щодо порушених питань, що стосуються компетенції цього органу та отримувати 

відповідь по суті питань; 

- вести конструктивний діалог з адміністрацією ДЕТ щодо дій посадових 

осіб, органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують, порушують 

права студентів, чи принижують його гідність та подавати скарги на їх дії 

відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати реагувати на 

скаргу згідно з чинним законодавством; 

- організовувати зустрічі з представниками адміністрації ДЕТ (не менше ніж 

один раз на місяць); 

- делегувати представників до міської молодіжної ради; 

- організовувати загальні збори колективу студентів, на яких шляхом 

відкритих виборів обирати своїх представників із дорадчим голосом на загальні 

збори трудового колективу технікуму. 

4.3. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

- чітко дотримуватися цього положення; 

- забезпечувати дотримання прав та обов’язків студентів і сприяти 

виконанню студентами своїх обов’язків; 

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією ДЕТ; 

- надавати допомогу адміністрації ДЕТ щодо виконання завдань навчально-

виховної роботи; 

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

- забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань 

студентського життя ДЕТ у студентських засобах масової інформації, в тому 

числі електронної; 

- координувати свою діяльність у ДЕТ з іншими студентськими 

об’єднаннями тощо; 
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- вносити в установленому порядку зміни та доповнення до цього 

Положення; 

- вирішувати інші питання, що потребують розгляду на засіданнях 

колегіальних та робочих органів ДЕТ; 

- звітувати перед студентською громадою щодо проведеної роботи не рідше 

1 разу на рік або на вимогу адміністрації ДЕТ. 

 

5. Права і обов’язки адміністрації ДЕТ щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування 

5.1. Адміністрація ДЕТ та керівники відповідних  структурних підрозділів 

мають право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

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

діяльність тощо)4 

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках 

недотримання органами студентського самоврядування Статуту ДЕТ та цього 

Положення; 

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що 

проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, 

конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо). 

5.2. Адміністрація ДЕТ та керівники відповідних підрозділів зобов’язані: 

- сприяти створенню умов, необхідних для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування; 

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, 

які стосуються життєдіяльності студентів ДЕТ; 

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову 

та інші підтримки для розвитку студентського самоврядування у ДЕТ; 

- погоджувати переведення студентів, які навчаються за контрактом, на 

навчання за державним замовленням; 

- погоджувати відрахування студентів; 
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- планувати витрати на органи студентського самоврядування не менше 0,5 

спеціального фонду технікуму, кошторис на які затверджується директором; 

- погоджувати щодо поселення і виселення студентів з гуртожитку. 

 

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 

6.1.  Органи студентського самоврядування ДЕТ можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, 

міжнародним студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого 

виконання своїх завдань у межах визначених повноважень. 

6.2. Проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за 

погодженням з адміністрацією Дніпродзержинського енергетичного технікуму. 

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має 

сприяти формуванню позитивного іміджу Дніпродзержинського енергетичного 

технікуму та держави. 

 

7. Заключні положення 

7.1.  Це Положення набирає чинності після прийняття на Конференції 

студентів та від дня підписання директором і є основним документом, на підставі 

якого діють органи Дніпродзержинського енергетичного технікуму ДЕТ. 

7.2. Зміни та доповнення даного Положення вступають в силу після 

прийняття їх Конференцією студентів ДЕТ. 

7.3. Офіційне тлумачення нормативних актів органів студентського 

самоврядування здійснюється студентським парламентом ДЕТ. 

 

 

 

 

 


