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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Студентське самоврядування ВСП ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» - «Коледж Київського міжнародного університету» (далі – Коледж 

КиМУ), – це цілеспрямована діяльність студентів з вирішення питань навчання 

і побуту, захисту прав та інтересів студентів Коледжу КиМУ. 
1.2. У своїй діяльності студентське самоврядування Коледжу КиМУ 

керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями 

Міністерства освіти і науки України, Статутом КиМУ, Положенням про 

студентське самоврядування ПЗВО «Київський міжнародний університет» та 
Положенням про студентське самоврядування  ВСП ПЗВО «Київський 

міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету»  
(далі - Положення) і користується підтримкою адміністрації. 

1.3. Студентське самоврядування КиМУ представляє та захищає інтереси 

усіх студентів Коледжу КиМУ, незалежно від раси, політичних, релігійних чи 

інших переконань, статі, орієнтації, місця проживання, мовних та інших ознак. 
1.4. Студентське самоврядування Коледжу КиМУ діє на основі принципів 

добровільності, колегіальності, відкритості, демократичності, законності, 

виборності та звітності органів студентського самоврядування, рівності права 

студентів на участь у студентському самоврядуванні. 
1.5. Студентське самоврядування ВСП ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» - «Коледж Київського міжнародного університету»  реалізується 

через Студентську раду Коледжу КиМУ, яка входить до складу Студентського 

парламенту КиМУ. Вищим керівним органом студентського самоврядування є 

– Загальні збори членів Студентської ради Коледжу КиМУ. 
 
 
РОЗДІЛ ІІ. МЕТА І ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ КиМУ 
 

2.1. Студентська рада Коледжу КиМУ функціонує з метою захисту прав 

студентів та сприяння виконанню ними своїх обов’язків, а також сприяє 

гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички 

майбутнього організатора, керівника, виконавця. 
2.2. Діяльність Студентської ради Коледжу КиМУ направлена на 

удосконалення освітнього процесу, спрямованого на доброякісне навчання, 

виховання духовності й культури студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності та відповідальності за доручену справу. 
2.3. Студентська рада Коледжу КиМУ при здійсненні своєї діяльності 

виконує наступні функції:  
- бере участь в організації управління Коледжем КиМУ у порядку, 

встановленому Законом України про фахову передвищу освіту, Статутом 

КиМУ, Положенням про ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» - 
«Коледж Київського міжнародного університету» та іншими нормативними 

актами; 
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- бере участь в обговоренні результатів анкетування  та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту й харчування; 
- проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 
- залучає студентів до художньої самодіяльності, проведення вечорів 

відпочинку, конкурсів; 
- створює різноманітні студентські гуртки, товариства, об’єднання та 

клуби за інтересами; 
- бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 
- делегує своїх представників до складу Педагогічної ради Коледжу 

КиМУ; 
- делегує своїх представників до складу Ради з питань забезпечення 

популяризації академічної доброчесності; 
- делегує своїх представників до складу Апеляційної комісії по розгляду 

результатів підсумкового контролю. 
- бере участь у проведенні роз’яснювальної роботи зі здобувачами освіти 

щодо сутності академічної доброчесності, основних вимог, принципів, видів 

порушень та відповідальності за порушення академічної доброчесності; 
- бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
- вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і освітньо-

професійних програм; 
- вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
- захищає права та інтереси студентів Коледжу КиМУ; 
- сприяє виконанню студентами своїх обов’язків; 
- створює умови для гармонійного творчого та інтелектуального розвитку 

студентів; 
- сприяє створенню необхідних умов для повноцінного відпочинку 

студентів; 
- організовує співробітництво з органами студентського самоврядування 

інших закладів  освіти й молодіжними організаціями; 
2.4. За погодженням зі Студентською радою Коледжу приймаються 

рішення про: 
1) відрахування студентів та їх поновлення на навчання; 

2)  поселення осіб, які навчаються в Коледжі КиМУ до гуртожитку і 

виселення їх із гуртожитку; 
3) затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

2.5. Адміністрація Коледжу КиМУ не має права втручатись у діяльність 

Студентської ради. 
2.6. Студентська рада Коледжу КиМУ входить до складу Студентського 

парламенту КиМУ на правах окремого комітету. Голова студентської ради 
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Коледжу КиМУ є заступником голови Студентського парламенту КиМУ. 
2.7. Президент Університету забезпечує належні умови для  розвитку 

Студентського самоврядування в Університеті.  Надає приміщення, меблі, 

оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 

відводить місця для встановлення інформаційних стендів.  
 
 

РОЗДІЛ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В СТУДЕНТСЬКІЙ РАДІ КОЛЕДЖУ КиМУ 
 

3.1. Членство в Студентській раді Коледжу КиМУ є добровільним. 
3.2. Членами Студентської ради можуть бути всі студенти Коледжу 

КиМУ. 
3.3. Вступ здійснюється на підставі подання особистої письмової заяви.  
3.4. Вибуття членів здійснюється шляхом виходу або виключення. 
3.4.1. Вихід відбувається за власною ініціативою члена, що 

підтверджується відповідною заявою та автоматично у зв’язку із закінченням 

навчання.  
3.4.2. Член Студентської ради, який систематично порушує Положення 

про Студентське самоврядування та/або без поважних причин не відвідує 
засідання відповідного органу більше 2 разів підряд, після отримання 

наступного попередження від керівного органу має бути виключений з нього. 

Питання про виключення вирішується Головою Студентської ради Коледжу 
КиМУ. 

3.5. Члени Студентської ради Коледжу КиМУ мають право: 
- обирати та бути обраним до будь-якого структурного утворення 

Студентського самоврядування; 
- брати участь у голосуванні з усіх питань, віднесених до компетенції 

Студентської ради Коледжу та СтП КиМУ; 
- одержувати інформацію про діяльність Студентської ради Коледжу та 

СтП КиМУ; 
- звертатися з питанням, пропозиціями, заявами до структурних утворень 

та одержувати відповіді по суті; 
- брати участь у діяльності та заходах, що проводяться в Коледжі та 

Університеті; 
- вільно припинити членство в Студентській раді Коледжу КиМУ. 
3.6. Обов’язки членів Студентської ради Коледжу КиМУ: 
- бути учасником загальних зборів, зборів секторів.  
- дотримуватися внутрішньої дисципліни; 
- брати участь у діяльності певного структурного утворення, членом 

якого він є; 
- всебічно сприяти зміцненню авторитету Студентської ради та 

Студентського парламенту КиМУ; 
- залучати до діяльності студентського самоврядування нових членів; 
- сприяти поширенню ідей студентського самоврядування. 
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РОЗДІЛ IV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ 

РАДИ КОЛЕДЖУ КиМУ 
 

4.1. Керівними органами Студентської ради Коледжу КиМУ є: 
- Загальні збори Студентської ради Коледжу КиМУ (далі – Загальні 

збори); 
- Президія Студентської ради Коледжу КиМУ; 
- Голова Студентської ради Коледжу КиМУ; 
- Сектори Студентської ради Коледжу КиМУ; 
4.2. Вищим представницьким органом самоврядування студентів 

Коледжу КиМУ є Загальні збори. 
4.2.1. На засіданні Загальних зборів з правом голосу мають бути присутні 

всі члени Студентської ради. 
4.2.2. Засідання Загальних зборів Студентської ради проводяться не 

менше одного разу на рік, про що повідомляється не пізніше, ніж за 10 робочих 

днів до його проведення. 
4.2.3. Позачергове засідання може бути проведене за рішенням Голови 

Студентської ради, Президії, на вимогу членів Студентської ради, за 

погодженням відповідного керівного органу. 
4.2.4. Рішення на засіданні Загальних зборів Студентської ради Коледжу 

КиМУ приймаються простою більшістю голосів. 
4.2.5. До виключної компетенції Загальних зборів Студентської ради 

Коледжу КиМУ відноситься: 
-  припинення діяльності органів Студентської ради Коледжу КиМУ будь-

якого рівня; 
- затвердження Положення Студентської ради Коледжу КиМУ, внесення 

до нього змін і доповнень;  
- надання розпоряджень Головам Секторів; 
- рішення Загальних зборів Студентської ради Коледжу КиМУ є 

остаточним і обов’язковим до виконання; 
- ухвалення рішення з найважливіших питань студентського життя, в разі 

необхідності вносить їх на розгляд Педагогічної ради Коледжу КиМУ; 
- заслуховує звіт Голови Студентської ради Коледжу КиМУ,  голів 

секторів Студентської ради Коледжу КиМУ;  
- приймає інші рішення з питань, віднесених до її компетенції. 
4.3. Виконавчим органом Студентської ради Коледжу КиМУ є Президія 

Студентської ради Коледжу КиМУ. 
4.3.1. Президія Студентської ради Коледжу КиМУ діє в період між 

засіданнями Загальних зборів, вирішує всі питання поточної діяльності 

Студентської ради Коледжу КиМУ, що не віднесені до виключної компетенції 

Загальних зборів Студентської ради Коледжу КиМУ. 
4.3.2. До складу Президії Студентської ради Коледжу КиМУ входять: 
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Голова Студентської ради Коледжу КиМУ, Секретар Студентської ради 

Коледжу КиМУ, голови Секторів Студентської ради Коледжу КиМУ. Очолює 

Президію – Голова Студентської ради Коледжу КиМУ. 
4.3.3. Президія Студентської ради Коледжу КиМУ проводить свої 

засідання не менше одного разу на календарний місяць, повідомляючи про це 

не пізніше як за 2 робочих дні до його проведення.  
4.3.4. Повноваження Президії Студентської ради Коледжу КиМУ: 
- затвердження регламенту та інших нормативних документів 

Студентської ради Коледжу КиМУ; 
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Студентської ради 

Коледжу КиМУ; 
- обирає голову відповідного Сектору; 
- скликає позачергове засідання Загальних зборів Студентської ради 

Коледжу КиМУ; 
- обирає Секретаря Студентської ради Коледжу КиМУ; 
- розглядає інші питання студентського самоврядування, віднесені до її 

компетенції. 
4.3.5. Президія Студентської ради Коледжу КиМУ має право приймати 

рішення, якщо на засіданні присутні всі члени Президії Студентської ради 

Коледжу КиМУ. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 
4.4. Голова Студентської ради Коледжу КиМУ: 
- представляє Студентську раду Коледжу КиМУ; 
- головує на засіданні Загальних зборів та Президії Студентської ради 

Коледжу КиМУ; 
- скликає чергові та позачергові засідання Загальних зборів; 
- підписує прийняті документи; 
- звітує на Загальних зборах Студентської ради Коледжу КиМУ про 

виконану роботу; 
- представляє інтереси Коледжу КиМУ в Студентському парламенті 

КиМУ; 
- входить до складу Президії СтП КиМУ. 
4.4.1. Розпорядження Голови Студентської ради Коледжу КиМУ є 

обов’язковими до виконання членами Студентської ради Коледжу КиМУ. 
4.4.2. У разі відсутності Голови СтП КиМУ, його обов’язки виконує 

Заступник Голови СтП КиМУ. 
4.4.3. Секретар Студентської ради Коледжу КиМУ веде протоколи 

засідання Загальних зборів, Президії Студентської ради Коледжу КиМУ та 

підписує їх, веде журнал реєстрації протоколів, актів та інших документів. 

Секретар відповідальний за своєчасне інформування студентства про засідання 

Загальних зборів Студентської ради Коледжу КиМУ, Президії Студентської 

ради Коледжу КиМУ.  
4.4.3-1. Обрання Секретаря Студентської ради Коледжу КиМУ 

відбувається в порядку затвердженому в п. 4.3.4. 
4.5. Структурним підрозділом Студентської ради Коледжу є Сектори.  
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4.5.1. У складі Студентської ради Коледжу КиМУ діє 3 Сектори, кожен з 

яких має свої завдання, виконання і забезпечення реалізації яких є його 

безпосереднім обов’язком. 
Основними завданнями Сектору  з питань інформаційного забезпечення 

є: 
- організація співпраці з комітетом  з питань інформаційного 

забезпечення та зовнішніх зв’язків  СтП КиМУ; 
- відповідає за організацію протокольної служби; 
- забезпечення студентів КиМУ інформацією про перебіг виборів Голови; 
- інформування студентів Коледжу КиМУ з усіх питань Студентського 

життя; 
організація співпраці зі студентами інших ЗВО, студентськими 

самоврядуваннями інших ЗВО, громадськими об’єднаннями, іноземними ЗВО; 
- виконання інших завдань, покладених на сектор Загальними зборами 

або Президією. 
Основними завданнями Сектору старостату є: 
- проведення роботи зі студентами щодо належного ставлення до якості 

навчання; 
- забезпечення організації освітнього процесу; 
- робота зі студентами щодо ліквідації академічної заборгованості;  
- проведення роботи зі студентами щодо відпрацювання пропущених 

занять. 
Основними завданнями сектору дозвілля є: 
- організація співпраці з комітетом  питань культурно-масової та 

спортивної діяльності СтП КиМУ 
- організація та проведення культурно-масових і спортивних заходів; 
- залучення студентів Коледжу КиМУ до культурно-масових і спортивних 

заходів, що проводяться відповідними органами місцевого самоврядування та 

органами держави, що відповідають за підняття рівня культури серед 

населення; 
- сприяння творчому розвитку студентів Коледжу КиМУ; 
- пропагування здорового образу життя; 
- організація наукових конференцій та залучення студентів до наукової 

діяльності; 
- організація дозвілля студентів; 
- виконання інших завдань, покладених на сектор Загальними зборами 

або Президією. 
4.5.2. Засідання сектору проводиться за необхідністю, але не менше 1 

разу на 2 календарні місяці, про що повідомляється не пізніше, ніж за 3 робочі 

дні до засідання.  
4.5.3. Сектор приймає рішення більшістю голосів членів, присутніх на 

засіданні. На засіданні сектору з правом голосу можуть бути присутні: Голова 

Студентської ради коледжу КиМУ, що зазначається в протоколі засідання 

сектору. 
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4.5.4. Голова сектору: 
- здійснює представницькі функції; 
- організовує роботу сектору; 
- підписує від імені відповідногосектору всі документи; 
- у кінці семестру на засіданні Президії, а в кінці року на засіданні 

Загальних зборів звітує про виконану роботу. 
4.5.5. Секретаря сектора призначає Голова комітету з числа членів 

комітету. Секретар веде протоколи засідань та підписує їх, проводить перевірку 

присутності всіх членів комітету на його засіданні. 
4.6. Для контролю за діяльністю органів Студентської ради Коледжу 

КиМУ діє Ревізійна комісія СтП КиМУ. 
4.7. Ревізійна комісія СтП КиМУ є колегіальним органом, діяльність якої, 

регулюється Положенням про студентське самоврядування в ПЗВО «Київський 

міжнародний університет». 
  
 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРІВ ГОЛОВИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ КИМУ 
 

5.1. Вибори керівних органів Студентської ради Коледжу КиМУ 
проводяться один раз на рік.  

5.2. Голова Студентської ради Коледжу КиМУ обирається студентами 

Коледжу КиМУ на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування.  
5.2.1. Головою Студентської ради Коледжу КиМУ може бути обраний 

студент КиМУ(відповідно положень закріплених в п. 3.2. розлілу III), що має 
досвід роботи в Студентському самоврядуванні не менше 1 одного року. 

5.2.2. Новообраний Голова Студентської ради Коледжу КиМУ приступає 

до виконання своїх обов’зків з наступного дня виборів. 
5.3. Вибори Голів секторівв проходять на рівні відповідних секторів. 
5.3.1. Голова сектору обирається на засіданні відповідного сектору 

Студентської ради Коледжу КиМУ з числа членів цього комітету шляхом 

відкритого голосування терміном на 1 рік. У разі неможливості проведення 

виборів, та у випадках коли не вдається досягти згоди з приводу кандидатури 

на посаду Голови сектору, Голова комітету обирається на засіданні Президії.  
5.4. Організація процесу виборів. 
5.4.1. Для організації та контролю за перебігом процесу виборів 

створюється Незалежна виборча комісія (далі – НВК). 
5.4.2. Склад НВК формується у складі 6 осіб. 
5.4.3. До складу НВК мають входити 4 незалежних представника зі 

складу студентів КиМУ та двох незалежних представників від адміністрації 

КиМУ. 
5.4.4. Склад НВК затверджується на Загальних Зборах Студентської ради 

Коледжу КиМУ, не менше ніж за 30 робочих днів до дня проведення виборів. 
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5.4.5. Перше засідання НВК проходить у період 7 робочих днів з дня 

затвердження складу НВК на Загальних Зборах. 
5.4.5-1. На першому засіданні НВК має обрати Голову НВК, Заступника 

Голови НВК та Секретаря НВК 
5.4.6. Діяльність НВК протоколюється та є підзвітною Загальним зборам. 

Протоколи засідань НВК затверджуються підписами Голови НВК(Заступника 

Голови НВК, в разі виконання ним повноважень Голови НВК), Секретаря НВК. 
5.4.6-1. Діяльність НВК може бути оскаржена до РК СтП КиМУ на основі 

подання письмової заяви. 
5.4.6-2.Голова РК, після надходження скарги з питань діяльності НВК в 

письмовому вигляді, у період, не менший ніж 5 робочих днів, має скликати 

позачергове засідання Загальних зборів.  
5.4.6-3. Скарга розглядається на засіданні Загальних зборів.  
5.4.6-4. Головує на позачергових засіданнях Загальних зборів 

Студентської ради Коледжу Голова РК СтП КиМУ. 
5.4.7. У строк не менший за 20 робочих днів до дня проведення виборів 

НВК має закінчити збір та оформлення офіційних даних кандидатів та 

агітаційних матеріалів. 
5.4.7-1. Збір даних проходить на основі заповнення кандидатом анкети-

форми, що попередньо була затверджена НВК, та письмового погодження із 

правилами проведення передвиборчої компанії. 
5.4.7-2. Агітаційні матеріали подаються до НВК за добровільним 

бажанням кандидатів на посаду Голови Студентської ради Коледжу КиМУ та 

мають пройти перевірку НВК на їх відповідність Законам України, нормам 

суспільної моралі та цьому Положенню . 
5.4.8. За 20 днів до дня проведення виборів НВК має повністю закінчити 

перевірку та збір даних, агітаційних матеріалів; офіційно затверджує агітаційні 

матеріали, спираючись на їх відповідність Законам України, нормам суспільної 

моралі та цьому Положенню; оголошує остаточний список кандидатів на 

посаду Голови Студентської ради Коледжу КиМУ. 
5.4.9. З моменту оголошення остаточного списку кандидатів на посаду 

Голови Студентської ради Коледжу КиМУ офіційно розпочинається 

передвиборча кампанія. 
5.4.10. За порушення правил проведення передвиборчої кампанії НВК 

офіційним рішенням може зняти кандидата з передвиборчої кампанії, але не 

менше ніж за один робочий день до дня проведення виборів. 
5.4.11. Офіційне оголошення результатів виборів на посаду Голови 

Студентської ради Коледжу КиМУ проходить в період не більший ніж 1 

робочий день з дня проведення голосування. 
5.4.12. Після оголошення офіційних результатів виборів, вибори 

вважаються офіційно завершеними; НВК офіційно припиняє свою діяльність. 
 
 

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ ОСІБ,  
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ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ КЕРІВНІ ПОСАДИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

КОЛЕДЖУ КиМУ 
 

6.1. До керівних посад Студентської ради Коледжу КиМУ належать такі 

посади: 
- Голова Студентської ради Коледжу КиМУ; 
- Голови секторів; 
6.2. Особа, яка займає керівну посаду Студентської ради Коледжу КиМУ 

може залишити посаду за власним бажанням. 
6.3. Голова Студентської ради Коледжу КиМУ та Голови секторів 

Студентської ради Коледжу КиМУ можуть бути зняті з посад( з автоматичним 

виключенням зі Студентської ради Коледжу КиМУ) у випадку невиконання 
своїх прямих повноважень, закріплених цим Положенням, а також за поведінку, 

що ганьбить посаду та орган в цілому, за рішенням 3/4 членів Загальних зборів. 
6.4. Секретар Студентської ради Коледжу КиМУ знімається з посади 

Президією Студентської ради Коледжу КиМУ, простою більшістю голосів. 
 

РОЗДІЛ VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

КОЛЕДЖУ КиМУ 
 

7.1. Діяльність органів Студентської ради Коледжу КиМУ будь-якого 

рівня може бути припинена шляхом їх ліквідації або реорганізації рішенням 

Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало більше, ніж 2/3 членів 

Студентської ради Коледжу КиМУ.  
 
 

РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

8.1. Положення про студентське самоврядування ВСП ПЗВО «Київський 

міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету» 
КиМУ набирає чинності з наступного дня після його прийняття Загальними 

зборами Студентської ради Коледжу КиМУ. 
8.2. Положення не може бути змінено, якщо зміни до нього передбачають 

скасування та обмеження прав і свобод студентів. 
8.3.Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх ухвалення на засіданні Загальних зборів Студентської 

ради Коледжу. 
 


