МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Житомирський державний технологічний університет
ПОЛОЖЕННЯ
Про орган студентського самоврядування
Житомирського державного технологічного університету
1. Загальні положення
1.1.
Студентське самоврядування в Житомирському державному
технологічному університеті – це право та реальна здатність студентів (далі –
Університету) самостійно, або під відповідальність органів студентського
самоврядування (далі – ОСС) вирішувати питання студентського
громадського життя, що належать до їх компетенції, у порядку,
визначеному законодавством України, цим Положенням та Регламентом
роботи органів студентського самоврядування. ОСС не дублюють
профспілкову організацію студентів Університету, користуються допомогою
і підтримкою адміністрації та профкому студентів Університету.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів та усі вони мають
право бути обраними та входити до ОСС.
1.2.
ОСС у своїй діяльності керуються принципами:

добровільності, колегіальності, відкритості;

виборності та звітності;

рівності права студентів на участь у студентському
самоврядуванні;

незалежності від впливу політичних партій, релігійних
організацій.
1.3.
У своїй діяльності ОСС керуються чинним законодавством
України, Статутом Університету та Положенням про студентське
самоврядування.
1.4.
Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування.
1.5.
Студентське самоврядування Університету має печатку, яка
зберігається у Голови студентського самоврядування Університету.
1.6.
Органи студентського самоврядування не залежать від
політичних партій та релігійних організацій.
1.7.
Адміністрація, деканати факультетів, співробітники кафедр та
структурних підрозділів університету в межах своїх повноважень всебічно
сприяють роботі органів студентського самоврядування Університету всіх
рівнів.
1.8.
Положення
ухвалюється
конференцією
студентського
самоврядування та затверджується ректором Університету.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування
2.1.
Метою діяльності студентського самоврядування є створення
умов для самореалізації особистості студентів Університету і формування в
них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за
результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування
спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів
Університету, зростання у студентської молоді соціальної активності.
2.2.
Основні завдання та функції студентського самоврядування:

захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому
навчальному закладі;

сприяння проведенню навчально-виховної роботи в
Університеті;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

сприяння формуванню у студентів моральних та етичних
норм, виховання патріотизму;

пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки,
запобігання вчиненню студентами правопорушень;

сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку
студентів;

сприяння створенню різноманітних студентських гуртків,
товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх
діяльності;

співробітництво з органами студентського самоврядування
інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими
організаціями;

сприяння працевлаштуванню випускників та залученню
студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної
та іншої допомоги студентам;

представництво в колегіальних, представницьких, робочих,
дорадчих органах та їх структурних підрозділах;

співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп,
завідуючими гуртожитків, завідувачами кафедр, деканами
факультетів та інших структурних підрозділів.
2.3.
Функції, які виконує студентське самоврядування:

Приймання актів, що регламентують їх організацію та
діяльність;

Проведення організаційних, наукових, культурно-масових,
спортивних, оздоровчих та інших заходів;

Сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі;





Розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на
балансі та банківських рахунках органів студентського
самоврядування;
Виконання інших функції;
(Згідно зі змінами Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. № 1556-VII).

3. Права та обов’язки органів студентського самоврядування
3.1.
















Органи студентського самоврядування мають право:
брати участь в управлінні Університетом через виборних
представників ОСС у Вчених радах факультетів і Університету
та зборах конференції трудового колективу;
узагальнювати, аналізувати та вносити зауваження та
пропозиції студентів щодо організації навчального процесу,
соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності
Університету, звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо
їх вирішення;
брати участь у роботі комісій з призначення стипендій
(рекомендувати включення до складу стипендіальних комісій
представників ОСС Університету);
сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються у
Університету;
розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на
балансі Університету і розпорядження якими віднесено до
компетенції ОСС;
брати участь у розробці документів (подавати проекти,
пропонувати зміни, вносити заперечення тощо), що
регламентують діяльність посадових осіб і трудового
колективу Університету з усіх питань, пов'язаних із правами
студентів або правами студентського самоврядування;
входити до складу приймальної комісії Університету;
приймати акти, що регламентують організацію та діяльність
ОСС;
звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування
студентських друкованих та електронних засобів інформації та
брати участь у їх виданні;
отримувати від адміністрації консультативну підтримку та
інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
організовувати зустрічі з представниками ректорату та
адміністрації Університету;
вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та
програм;



вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого
навчального закладу, в тому числі з питань, що стосуються
побуту та відпочинку студентів;

лідери студентського самоврядування мають право оформити
навчання за індивідуальним графіком за умови успішного
навчання (бал не нижче 4,7) та за згодою деканів.
3.2.
Голова студентського самоврядування, заступники голови
студентського самоврядування, студентські декани факультетів, голова ради
гуртожитків Університету мають право бути членами вчених рад
факультетів, членами Вченої ради Університету та конференції трудового
колективу Університету.
Студенти мають право бути обраними до складу вченої ради
факультету, Вченої ради Університету та делегатами конференції трудового
колективу Університету. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» (від
01.07.2014 р. № 1556-VІІ), до Вченої ради обираються не менш ніж 10 %
студентів шляхом прямих таємних виборів студентів, які навчаються в
ЖДТУ. Згідно з законом України до конференції трудового колективу
обираються не менше ніж 15 % студентів шляхом прямих таємних виборів
студентів, які навчаються в Університету. Кількісний склад визначається
Положенням про Вчену раду університету та Положенням про конференцію
трудового колективу ЖДТУ.
3.3.
ОСС, в межах наданих їм повноважень, зобов'язані:

чітко дотримуватися цього Положення та законодавства
України;

забезпечувати дотримання прав та обов’язків студентів і
сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

порушувати проблеми студентів перед адміністрацією
Університету;

надавати допомогу адміністрації Університету щодо
виконання завдань у сфері навчально-виховної роботи;

сприяти
розвитку
та
вдосконаленню
студентського
самоврядування;

забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань
студентського життя Університету у студентських засобах
масової інформації, в тому числі електронних;

координувати свою діяльність у Університету з іншими
студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

вирішувати інші питання, пов’язані з правами студентів або
Студентського самоврядування, що потребують розгляду на
засіданнях колегіальних та робочих органів Університету;

звітувати перед студентською громадою відповідного рівня
щодо проведеної роботи не рідше ніж один раз на рік або за
вимогою адміністрації Університету.

4. Структура і організація роботи органів студентського
самоврядування Університету.
4.1.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної
групи, факультету, гуртожитку, всього університету. На всіх рівнях органи
студентського самоврядування є виборними.
4.2.
Вищим органом студентського самоврядування є конференція
студентів Університету, де ухвалюється Положення про студентське
самоврядування, визначається структура, повноваження та порядок
проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів
Студентського самоврядування.
4.3.
Система студентського самоврядування:

Студентська громада.

Рада студентських деканів.

Студентський декан та актив ОСС кожного факультету.

Студентський ректор та 2 його заступники ОСС Університету.
4.4.
Голова студентського самоврядування обирається шляхом
відкритого, загального, прямого, таємного голосування студентами денної
форми навчання.
Студентський ректор не може бути обраний більше ніж на 2 строки
поспіль.
4.5.
Повноваження
голови
студентського
самоврядування
Університету починаються з моменту оголошення результату на зібранні
ОСС деканів та закінчуються у разі:

закінчення терміну, на який його було обрано;

зняття з посади при висловленні недовіри ради студентських
деканів;

складання повноважень;

завершення навчання в Університеті;

виключення з Університету чи переведення на заочну форму
навчання, переведення до іншого навчального закладу;

оформлення академічної відпустки;

визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім;

смерті.
4.6.
Заступники голови студентського самоврядування.
Студентський ректор призначає та звільняє 2 своїх заступників. У випадку
неможливості виконання головою студентського самоврядування своїх
обов’язків за поважних причин – лікування, відрядження, сімейні обставини
заступники, згідно черговістю, беруть повноваження голови студентського
самоврядування.
4.7.
Правовий статус студентського ректорату.
Студентський ректорат є вищим органом студентського самоврядування
та складається з голови студентського самоврядування, його заступників та

студентських деканів. Склад студентського ректорату змінюється щорічно
залежно від виборів голови студентського самоврядування та деканів.
4.8.
Член ОСС зобов’язаний брати участь у засіданнях. На час
засідання він, за попередньою домовленістю з адміністрацією Університету
звільняється від участі у навчальному процесі.
4.9.
ОСС Університету взаємодіють з громадськими організаціями
університету, профкомом студентів тощо.
4.10.
Голова студентського самоврядування діє на підставі Положення
про студентське самоврядування Університету.
4.11.
Засідання ОСС Університету оформлюються протоколами та
підписуються керівниками або заступниками і секретарями.
4.12.
Голова та секретар ОСС відповідають за збереження
документації, передачу копій адміністрації.
4.13.
Керівники всіх ОСС в кінці терміну дії їхніх повноважень
звітують про виконану роботу на конференції студентського самоврядування
ЖДТУ, на конференціях студентів факультетів, на загальних зборах
студентів-мешканців гуртожитків.
5. Взаємодія керівництва Університету з органами студентського
самоврядування
5.1.







5.2.







Керівництво Університету має право:
подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення
та заохочення студентів, які активно працюють у ОСС;
отримувати інформацію про діяльність ОСС (плани, звіти,
копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність
тощо);
скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів
у випадках недотримання керівниками ОСС Статуту вищого
навчального закладу та Положення про органи Студентського
самоврядування в Університеті;
брати участь у заходах що проводять ОСС (загальних зборах,
конференціях, тощо), через своїх представників, із дорадчим
голосом;
Керівництво Університету зобов’язане:
щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих
пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів,
пов’язаних з діяльністю Студентського самоврядування,
всебічно допомагати в їх реалізації;
інформувати ОСС про важливі рішення, що стосуються
студентів Університету;
проводити зустрічі студентського ректорату з ректором
Університету не рідше ніж один раз на семестр;
погоджувати з ОСС:








відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх
поновлення на навчання;
переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному
закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на
навчання за державним замовленням;
призначення заступника декана факультету, заступника
керівника вищого навчального закладу;
поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі,
в гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;
забезпечувати студентським гуртожитком для проживання
немісцевих осіб, які навчаються в Університеті;
забезпечити належні умови для діяльності ОСС (надавати
приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечувати телефонним
зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводити місця
для встановлення інформаційних стендів тощо), про що
укладається відповідна угода.
6. Конференція студентів ЖДТУ

6.1.
Вищим органом студентського самоврядування Університету є
конференція студентів університету (далі – Конференція). На розгляд
конференції виносять найважливіші питання студентського життя,
визначенні
основними
напрямками
діяльності
студентського
самоврядування.
6.2.
Підготовка та проведення Конференції здійснюється органом
студентського самоврядування Університету.
6.3.
Компетенція Конференції студентів Університету.
Конференція наділена правом розглядати і вирішувати питання, які,
згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим
Положенням, віднесені до його відання. А саме:

ухвалення Положення про студентське самоврядування в
Університеті та змін і доповнень до нього;

обрання головуючого та секретаря Конференції студентів;

обрання голови ОСС Університету;

висловлення недовіри голові студентського самоврядування,
наслідком чого є відставка студентського самоврядування;

заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів
ОСС;

прийняття рішень та актів відповідно до Положення про
студентського самоврядування в межах наданої компетенції;

обрання представників з числа студентів, які мають право
брати участь у виборах ректора Університету.



інші повноваження, передбачені законодавством України,
Статутом Університету та Положенням про орган
студентського самоврядування.
6.4.
Конференція студентів організовує свою роботу відповідно до
цього Положення та Регламенту Конференції, а також інших нормативноправових актів України.
6.5.
Конференція засідає не менше одного разу протягом терміну, на
який її було обрано.
6.6.
Рішення про скликання засідання доводиться до відома
студентської громади органом студентського ректорату Університету.
Делегатів про скликання засідання інформують не пізніше ніж за 10
календарних днів до засідання із зазначенням часу скликання, місця
проведення та питань, які передбачено винести на розгляд засідання.
Рішенням про:

ухвалення Положення про студентське самоврядування
Університету, ухвалення змін та доповнень до нього
приймаються більшістю від повного складу делегатів
Конференції;

обрання голови студентського самоврядування приймається
шляхом відкритого голосування більшістю від зареєстрованих
делегатів Конференції. У випадку, коли жоден кандидат не
набирає більшості голосів, оголошується другий тур. Другий
тур проводиться шляхом таємного голосування у цей самий
день. Рішення приймається більшістю присутніх членів
Конференції;

висловлення недовіри голові студентського самоврядування
Університету приймається 3/4 від повного складу делегатів
Конференції.
6.7.
Право голосу на конференції мають:

делегати факультетів, які обираються на конференціях
студентського самоврядування на факультетах;

правом дорадчого голосу володіють усі інші присутні на
зборах.
6.8.
Загальна кількість делегатів має бути не менше 10 % від кількості
студентів Університету.
6.9.
Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів
факультету.
6.10.
Делегатів на конференцію студентів університету обирають на
конференції студентів факультету за нормою представництва, яку визначає
орган студентського самоврядування Університету.
6.11.
До складу делегатів конференції студентів Університету входять
всі члени ОСС та студентської ради гуртожитків.
6.12.
Права та обов’язки делегатів Конференції студентів.

Делегат Конференції є представником інтересів студентської громади,
яка його обрала. Повноваження делегата Конференції починаються з
моменту першого засідання Конференції і закінчуються в момент
припинення повноважень Конференції.
Повноваження делегата також припиняються у разі:

складення повноважень за власним бажанням;

завершення навчання в Університеті;

виключення з Університету чи переведення до іншого
навчального закладу, оформлення академічної відпустки;

відкликання студентською громадою факультету;

смерті.
Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні Конференції. На час
засідання делегат звільняється від участі у навчальному процесі.
6.13.
Конференцію
студентів
Університету
скликає
орган
студентського самоврядування університету за власним рішенням або на
вимогу не менше ніж 10 % від загальної кількості студентів університету.
6.14.
Конференцію студентів університету проводять не рідше одного
разу на навчальний рік.
6.15.
Рішення на конференції приймається шляхом прямого відкритого
голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів конференції,
за виключенням обрання представників з числа студентів, що мають право
голосувати на виборах ректора Університету, які обираються шляхом прямих
таємних виборів. Згідно з п. 1.3. «Положення про порядок обрання
представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах
ректора Житомирського державного технологічного університету».
6.16.
Конференція студентів університету обирає головуючого,
секретаря та робочі органи конференції.
6.17.
Протокол Конференції підписує головуючий та секретар
конференції.
6.18.
Конференція проводиться у присутності не менше 50 % осіб, які
мають право голосу.
6.19.
Рішення Конференції студентів Університету є обов’язковим для
виконання органами студентського самоврядування Університету.
7. Організаційна структура органів студентського самоврядування
факультету
7.1.
Вищим органом студентського самоврядування факультету є
Конференція студентів факультету. На розгляд Конференції виносять
найважливіші питання студентського життя, визначенні основними
напрямками діяльності студентського самоврядування.
7.2.
Конференція студентів факультету:

заслуховує звіти студентського декана факультету.



визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності
студентського самоврядування факультету.
7.3.
Делегатів на Конференцію студентів факультету обирають на
зборах студенті академічних груп за нормою представництва, яку визначає
орган студентського самоврядування Університету, але не менше одного
студента від академічної групи.
7.4.
Конференцію студенті факультету проводять не рідше ніж один
раз на навчальний рік.
7.5.
Про дату, час, місце проведення та порядок денний оголошується
не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати її проведення.
7.6.
Засідання Конференції студентів факультету є правомірним за
наявності не менше 50 % загальної кількості делегатів.
7.7.
Рішення Конференції приймається абсолютною більшістю
голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого
голосування.
7.8.
Конференція студентів факультету обирає головуючого,
секретаря та робочі органи Конференції.
7.9.
На Конференції студентів факультету проходять дебати
кандидатів на посаду студентського декана факультету.
7.10.
Протокол
Конференції
студентів
факультету
підписує
головуючий та секретар Конференції.
7.11.
Рішення Конференції студентів факультету є обов’язковим для
виконання органами студентського самоврядування факультету.
8. Фінансова основа діяльності органів Студентського
самоврядування
8.1.
Умови діяльності: матеріальна та фінансова основа
студентського самоврядування
Студентське самоврядування Університету має статус самоврядної
неприбуткової організації. Річний план діяльності та кошторис подається
Адміністрації Університету для включення його до бюджету Університету
окремим рядком. ОСС університету може мати печатку та інші реквізити.
ОСС не мають постійних джерел фінансування. Для реалізації програми
діяльності ОСС можуть використовувати різні джерела фінансування:

кошти, що отримані за рахунок самостійної господарської
діяльності ОСС в межах Статуту Університету;

спонсорські та грантові кошти;

добровільні студентські внески;

кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги, або добровільних
пожертвувань;

цільові кошти, що спрямовані на основну діяльність
студентського самоврядування.

Про свою фінансову діяльність рада студентських деканів університету
звітує безпосередньо перед студентською громадою, кожні півроку через
засоби масової інформації ОСС.
Річний фінансовий план складається та затверджується на засіданні
Ради студентських деканів. На голову студентського самоврядування
покладається обов’язок виконання даного плану.
Адміністрація університету згідно з Статутом Університету всебічно
сприяє роботі ОСС Університету на всіх рівнях.
ОСС можуть володіти матеріальними цінностями.
Адміністрація Університету своїми розпорядженнями надає ОСС
Університету у безоплатне користування приміщення з телефонним зв’язком
(у межах міста) та доступом до університетської мережі, а також необхідне
майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну
документацію.
9.

Прикінцеві та перехідні положення

9.1.
Це Положення набуває чинності після прийняття на Конференції
Студентського самоврядування Університету від дня підписання ректором і є
основним документом, на підставі якого діють органи Студентського
самоврядування Університету.
9.2.
Зміни та доповнення до даного Положення набувають чинності
після прийняття їх Конференцією студентів Університету та з дня підписання
ректором Університету.
9.3.
Вирішення питань, що не врегульовані нормативними актами
органів Студентського самоврядування, належить до компетенції
Студентського самоврядування Університету.
9.4.
З моменту затвердження цього Положення, Положення 2012 р.
вважається таким, що втратило чинність.

