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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Комітет старост ПЗВО «Київського міжнародного університету» (далі 

КиМУ) – виконавчий орган студентського самоврядування, що об`єднує 

студентів і функціонує з метою організації освітнього процесу, розвитку та 

вдосконалення студентського самоврядування, вираження та захисту інтересів 

студентів і сприяє гармонійному розвиткові особистості студентів, формує у 

них навички майбутніх організаторів, керівників. 

1.2. Комітет старост КиМУ об'єднує старост груп усіх навчально-

наукових інститутів/ факультетів КиМУ і виробляє єдину політику в області їх 

функціонування.  

1.3. На засіданнях комітету старостат розглядаються найбільш проблемні 

питання стосовно організації освітнього процесу, якості навчання, ліквідації 

академічної заборгованості, відпрацюванню пропущених занять та інше.  

 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ СТАРОСТАТ 

 

2.1. Основні завдання комітету: 

2.1.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов`язків. 

2.1.2. Забезпечення й захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації освітнього процесу. 

2.1.3. Сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів. 

2.1.4. Сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, 

відпочинку студентів та дозвілля. 

2.2. Староста групи є складовою структурної ланки «викладач-студент» в 

освітньому процесі КиМУ. 

2.3. Староста групи обирається шляхом прямого відкритого голосування 

студентами з числа відповідальних, активних студентів академічної групи.  

2.4. Староста групи звільняється від виконання обов'язків з посади 

студентами за згодою директора навчально-наукового інституту, декана 

факультету, куратора академічної групи.  

2.5. Староста подає приклад студентам групи в навчанні, громадському 

житті та поведінці. 

 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ 

 

3.1. Обов’язки старости: 

3.1.1. Щоденно веде в журналі групи облік відвідувань занять студентами 

групи та зазначає розклад занять.  

3.1.2. Інформує куратора групи та студентів про питання, що 

розглядаються на засіданні комітету старост. 

3.1.3. Доводить до відома студентів розпорядження та накази 

адміністрації, відповідає за їх виконання студентами академічних груп. 
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3.1.4. Організовує студентів групи для участі в заходах, які проводяться 

Студентським парламентом. 

3.1.5. Староста групи готує та проводить збори студентів групи, на яких 

обговорюються стан навчання і дисципліни, відпрацювання пропущених занять, 

підготовки до семестрового контролю та інші актуальні питання з життя 

студентського колективу. 

3.1.6. Після закінчення заліків та екзаменів отримує підсумкову 

інформацію про результати екзаменаційної сесії й доводить її до відома 

студентів. 

3.2. Староста має право: 

3.2.1. Рекомендувати кращих студентів групи до заохочення за відмінне 

навчання, активну участь у громадській, науково-дослідній роботі та 

формуванні позитивного іміджу університету.  

3.2.2. Вносити пропозиції щодо накладання адміністративних стягнень на 

студентів за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку Університету. 

3.2.3. Давати розпорядження студентам щодо організації освітнього 

процесу, громадської роботи та виконання доручень, поставлених перед групою 

адміністрацією університету, студентським парламентом. 


