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Розділ 1. 

Загальні положення 

 
1.1 Студентське рада Інституту філології, Київського університету імені Бориса 

Грінченка (далі – студентська рада) – добровільна недержавна молодіжна 

організація створена ініціативними студентами, які обираються на загальних 

зборах активу інституту та затверджуються керівництвом КУ імені 

Б.Грінченка. 

 

1.2 Студентське рада в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Положенням про студентське самоврядування в Київському університеті 

імені Бориса Грінченка, Статутом ради та рішенням Загальних зборів. 

 

1.3 Студентська рада на рівних правах співпрацює з адміністрацією інституту та 

університету. 

 

1.4 Основна мета студентської ради - захист прав та інтересів студентів, а також 

надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку. 

1.5 Студентська рада виражає інтереси всіх студентів Інституту, незалежно від 

раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак. 

 

1.6 Студентська рада діє на основі принципів добровільності, демократичності, 

законності та гласності. 

 

 

 



Розділ 2. 

Основні функції, завдання та напрямки  

діяльності студентського ради 

 

2.1 Студентська рада:  

 

–  сприяє формуванню у студентів патріотичних почуттів, національної свідомості, 

гідності, поваги до України, рідного міста та альма-матер – свого 

Університету; 

 

–   забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у 

сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо; 

 

– допомагає адміністрації в організації навчально-виховного процесу; 

 

– координує діяльність старост академічних груп; 

 

– здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку; 

 

– бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального 

фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх 

соціальних проблем, досягнень у навчанні, активної участі в громадській та 

науковій роботі, спорті тощо; 

 

– сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом 

його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – 

науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо; 

 

– бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори 

відпочинку, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, 

фестивалі тощо; 

 

– пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами 

правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо; 

 

– залучає студентів до участі в охороні громадського порядку в Університеті (на 

території інститутів і коледжу); 

 

– може створювати (за погодженням з адміністрацією Університету) у 

встановленому чинним законодавством порядку різні студентські гуртки, 

об’єднання, клуби за інтересами підприємства тощо; 

– може виступати засновником благодійних фондів; 

 



– організовує співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих 

навчальних закладів України, представляє Інститут у місцевих, регіональних і 

Всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях; 

 

– представляє Інститут у Міжнародних студентських та молодіжних 

організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування 

університетів зарубіжних країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 3. 

Права та обов’язки органів студентської ради 

 

3.1 Органи студентської ради: 

 

– допомагають адміністрації інституту в виконанні завдань навчально-виховної 

роботи; 

 

– допомагають адміністрації інституту в роботі, спрямованій на поліпшення 

умов та якості навчання, відпочинку студентів, реалізації їх творчого 

потенціалу; 

 

– регулярно інформують студентів з усіх питань життя Інституту, що їх 

стосуються;  

 

– звітують перед студентами Університету про виконану роботу; 

 

– беруть участь у формуванні студентських представництв у Вчених Радах 

Університету; інститутів і коледжу; 

 

– аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань життєдіяльності Університету, інститутів і коледжу, і звертаються до 

адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення; 

 

– вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть 

участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, 

студентами та представниками адміністрації або викладачами; 

 

– вносять пропозиції щодо залучення коштів Університету для реалізації 

заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського 

самоврядування; 

– беруть участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням 

дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього 

розпорядку Університету, інститутів і коледжу; 

 

– беруть участь у роботі стипендіальних комісій; 

 

– одержують від адміністрації Університету, інститутів і коледжу об’єктивну і 

повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та 

пропонують відповідні заходи; 

 

– беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність 

Університету, інститутів і коледжу з усіх питань, пов’язаних із студентським 

життям; 



 

– проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 4. 

Організаційно – правова основа студентської ради 

 

Глава 1.  

Конференція студентів Інституту 

 

4.1 Студентське самоврядування функціонує на рівні академічних груп і курсів 

Інституту в цілому.  

 

4.2 Вищим органом Студентської ради є Конференція студентів Інституту. На 

розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, 

визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування. 

 

4.3 Конференція студентів Інституту: 

– заслуховує звіти та оцінює роботу голови Студентської ради;  

– заслуховує передвиборчі програми та затверджує кандидатури 

кандидатів на членство в студентській раді; 

– визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій 

Студентської ради Інституту; 

 

4.4 Делегатів на Конференцію студентів Інститутів обирають на зборах 

академічних груп за пропорційною системою, враховуючи кількість груп. Їх 

списки формуються не пізніше 10 робочих днів до дати виборів.  

 

4.5 До складу делегатів Конференції студентів Інституту входять діючі члени 

студентської ради, студентський актив груп, голова профспілкового комітету 

студентів Університету (за згодою), голова Наукового товариства студентів 

Університету (за згодою), представники адміністрації Інституту. 

 

4.6  Конференція студентів Університету проводиться не рідше одного разу на 

навчальний рік. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується 

не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції. 

 

4.7 Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної 

кількості делегатів. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого або 

таємного голосування. Рішення про спосіб голосування приймається 

одночасно з прийняттям регламенту. 

 

4.8 Конференція студентів Інституту обирає головуючого, президію, секретаріат 

та лічильну комісію Конференції.  

 

4.9 Реєстраційна комісія Студентської ради здійснює реєстрацію делегатів 

Конференції і видачу мандатів для голосування. 

 



4.10 Лічильна комісія Конференції здійснює і визначає кількість делегатів, що 

проголосували “за”, “проти” чи утримались. 

 

4.11 Результати роботи Реєстраційної та Лічильної комісій фіксуються у протоколі 

Конференції, який підписує головуючий та секретар Конференції. 

 

4.12 Право голосу мають делегати, зареєстровані Реєстраційною комісією 

Студентської ради. 

 

4.13 Рішення Конференції студентів Інституту є обов’язковими для виконання 

органами студентського самоврядування  

 

 

Глава 2. 

Студентська рада Інституту філології 

 

4.14 Вищим представницьким органом студентського самоврядування Інституту 

на період між конференціям є Студентська рада. 

 

4.15 До складу Студентської ради Інституту входять:  

– голова; 

– секретар;  

– заступники; 

– керівники комісій; 

– члени комісій; 

 

4.16 На першому засіданні Студентської ради обирається Голова студентської 

ради, заступники, голови комісій. 

 

4.17 Засідання Студентської ради Інституту відбуваються не рідше одного разу за 

10 робочих днів. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 

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

Студентської ради. 

 

4.18 Засідання Студентської ради Інституту є правомочним за наявності не менше 

2/3 його членів. Рішення Студентської ради Інституту приймають шляхом 

прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів 

Студентської ради. 

 



4.19 Рішення Студентської ради Інституту підписує голова та секретар 

Студентської ради. Є обов'язковими для виконання головою Студентської 

ради, членами Студентської ради та студентами інституту. 

 

 

Права та обов’язки членів студентської ради інститутів 

 

Голова Студентської ради. 

Голова Студентської ради обирається на першому засіданні Студентської 

ради з числа діючих членів відкритим або таємним голосуванням терміном на 

один рік та за умови, що кандидат пропрацював у Студентської ради не менше 1 

року. Реєстрація кандидатів на посаду голови здійснюється Студентською 

радою на підставі особистої заяви та подання студентських колективів (котре 

оформлюється протоколом), які подаються не пізніше 7 робочих днів до дати 

проведення Конференції студентів інституту. Розпорядження голови Студентської 

ради є обов'язковими для членів та членів виконавчих комісій Студентської ради. 

Голова Студентської ради: 

- дотримується чинного законодавства; 

- виконує рішення Конференції студентів; 

- виконує рішення Студентської ради інституту та Студентського парламенту 

Університету; 

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради; 

- здійснює організаційне керівництво Студентської ради; 

- розподіляє обов'язки  між головами комісій Студентської ради; 

- головує на засіданнях Студентської ради; 

- здійснює представницькі функції; 

- підписує від імені Студентської ради усі види угод та інші документи; 

- може делегувати окремі повноваження своєму заступнику та іншим членам 

Студентської ради інституту . 

 

Секретар Студентської ради. 

Секретар Студентської ради обирається на першому засіданні Студентської 

ради з числа діючих членів відкритим або таємним голосуванням терміном на 

один рік. Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів 

Студентської ради. 

Секретар Студентської ради: 

- веде протокол, засідань Студентської ради; 

- разом із головою Студентської ради підписує від імені Студентської ради всі 

види угод та інші документи; 

- організовує роботу секретаріату. 

- забезпечує оповіщення членів Студентської ради; 

 

Заступник голови Студентської ради. 



Першого заступника голови обирається на першому засіданні Студентської 

ради з числа діючих членів відкритим або таємним голосуванням терміном на 

один рік. 

Перший заступник голови Студентської ради: 

- здійснює повноваження голови Студради за його відсутності; 

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студради; 

- допомагає голові Студради у його повсякденній роботі. 

 

Голови комісій Студентської ради. 

Голів комісій Студентської ради обирається на першому засіданні 

Студентської ради з числа діючих членів відкритим або таємним голосуванням 

терміном на один рік. 

Голови комісій Студентської ради : 

- здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою комісій 

Студентської ради; 

- здійснюють інші повноваження за дорученням голови Студентської ради; 

-  допомагають  голові Студентської ради у його поточній роботі;  

Особовий склад комісій Студентської ради формує керівник відповідної комісії. 

Керівники комісій Студентської ради щомісяця звітують перед Студентською 

радою Інституту. Комісії Студентської ради виконують завдання відповідно до 

напрямку їх діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ 5. 

Умови діяльності 

 

5.1 Фінансування діяльності Студентської ради Інституту може здійснюватися за 

рахунок: 

- коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності органів 

студентського самоврядування в межах Статуту Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

-  спонсорських коштів; 

-  добровільних студентських внесків; 

- коштів або майна, які надходять безоплатно, або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги, або добровільних пожертвувань; 

- цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського 

самоврядування, які надаються Університетом( згідно з статтею 38 передбачено 

всебічне сприяння з боку керівництва вищого навчального закладу щодо 

створення належних умов для діяльності органів студентського 

самоврядування. Зокрема, витрачання коштів, передбачених для забезпечення 

діяльності органів студентського самоврядування, має здійснюватися 

відповідно до плану. Керівник органу студентського самоврядування вищого 

навчального закладу спільно з активом розробляє план роботи органу 

студентського самоврядування на навчальний рік із визначенням суми 

видатків на проведення кожного конкретного заходу) 

5.2 Про свою фінансову діяльність Студентської ради Інституту звітує під час 

звітно-виборчої Конференції.  

5.3 Адміністрація Університету, інститутів і коледжу всебічно  сприяє роботі 

органів  студентського самоврядування Університету на всіх рівнях.   

5.4 Надає органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні 

засоби для проведення заходів, пов'язаних з їх діяльністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ 6. 

Додаткові положення 

 

 

6.1 Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними 

після їх ухвалення на Конференції студентів Інституту, Ради.  

6.2 Пропозиції про зміни і доповнення до даного Положення повинні вноситись у 

письмовому вигляді на ім’я президента  Студентського парламенту не пізніше, ніж за 

5 діб до Конференції. Усі подані в установленому порядку пропозиції про зміни і 

доповнення до цього Положення розглядаються і рекомендуються зборами 

Студентського парламенту. 

6.3 У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації 

самоврядування в Інституті, Студентський парламент може приймати окремі 

положення, що не виходять за рамки цього Положення. 

 

 


