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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 До робочих та дорадчих органів Київського інституту музики (далі - Інституту) 

відносяться: 

- ректорат (з виконанням функції адміністративної ради); 

- педагогічна рада; 

- приймальна комісія; 

- студентське самоврядування. 

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в Інституті затверджені 

положення про кожен з робочих та дорадчих органів. 

 

 

2. РЕКТОРАТ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ректорат Київського інституту музики ім. P.M. Глієра (далі - 

Ректорат) створено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» для 

вирішення поточних питань діяльності навчального закладу в межах, 

передбачених Статутом КІМ ім. P.M.Глієра та цим Положенням. Ректорат є 

постійно діючим колегіальним робочим органом оперативного управління 

навчальним закладом.  

1.2. Ректорат у своїй роботі керується Конституцією України, законами 

України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами 

Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства культури України, наказами та розпорядженнями 

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), рішеннями Вченої ради та своїми власними 

рішеннями. 

1.3. Роботою Ректорату керує ректор КІМ ім. P.M. Глієра, а у його 

відсутність - особа, яка виконує його обов'язки. 

1.4. До складу Ректорату за посадами входять: ректор, проректори, декан 

факультету, учений секретар, завідувачі денними відділеннями, керівник 

(начальник) навчального відділу, завідувач підготовчого відділення з роботи з 

іноземними студентами, завідувач відділення контрактної форми навчання, 

начальник планово-фінансового відділу, головний бухгалтер, начальник відділу 

кадрів та організаційної роботи, провідний юрисконсульт, голова первинної 

профспілкової організації, завідувач господарства, методист І категорії 

навчально-наукового відділу (адміністратор з ЄДБО), завідувач гуртожитком, 

секретар, також за рішенням ректора керівники інших структурних підрозділів 

Інституту. Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора. 



 

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ РЕКТОРАТУ 

     2.1. Основними функціями Ректорату є: 

- безпосереднє керівництво освітнім процесом, навчально-виховною, науково-

методичною, навчально-виробничою та адміністративно-господарською 

роботою навчального закладу; 

- сприяння створенню членами трудового колективу та учасниками 

освітнього та навчально-виховного процесу належних умов для провадження 

ефективного навчання, наукової, професійної та творчої діяльності науково-

педагогічних та педагогічних працівників, їх правової та соціальної 

захищеності; 

- прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності Інституту; 

- розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань 
збереження та ефективного використання основних засобів, обладнання, інших 
матеріальних та грошових фондів; 

- прийняття заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, 
праці та відпочинку студентів, роботи науково-педагогічних та педагогічних 
працівників і співробітників Інституту; 

- розгляд питань про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку в 

студентському гуртожитку і структурних підрозділах інституту; 
- розвиток    у    колективі     високих    етичних     норм,     атмосфери 
доброзичливості та взаємної поваги. 
 
 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРАТУ 

  3.1. Ректорат у відповідності з покладеними на нього завданнями: 

- скликає позачергові засідання Вченої (Педагогічної) ради; 

- координує діяльність структурних підрозділів; 
 

- забезпечує виконання та здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту 

Київського інституту музики ім. P.M. Глієра, вносить пропозиції Вченій раді, 

конференції трудового колективу щодо його змін і доповнень; 

- розглядає рекомендації Вченої (Педагогічної) ради та ухвалює у 

встановленому порядку рішення або вносить пропозиції до Департаменту 

культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання 

кафедр, факультетів, змін в організаційно-штатній структурі навчального 

закладу, заміщення посад науково-педагогічних та педагогічних працівників; 
 

- створює комісії з вивчення та розгляду колективних скарг, розглядає та 

затверджує їх висновки; 

- заслуховує звіти проректорів, керівників структурних підрозділів; 

- розглядає підсумки освітнього та навчально-виховного процесу, проведення 

практики і стажування, випуску студентів, а також результати перевірок та 

педагогічного контролю освітнього процесу, атестації та акредитації Інституту; 



- розглядає плани та результати видання навчальних посібників та 

підручників; 

- розглядає питання організації нового набору абітурієнтів. 

  3.2. Вносить на розгляд Вченої (Педагогічної) ради інституту проекти річних 

планів роботи Інституту, навчальні плани та навчальні програми, фінансові 

плани та річні фінансові звіти Інституту. 

  3.3. Подає пропозиції до Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 

удосконалення організації роботи Інституту, кадрового та матеріально-

технічного забезпечення освітнього та навчально-виховного процесу, наукової, 

методичної та творчої діяльності. 

 3.4. Визначає пріоритетні напрямки фінансування діяльності Інституту. 

 3.5. Ухвалює рішення про: 

- проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників; 

- проведення наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів,  

а також розглядає підсумки їх роботи. 

3.6. Приймає рішення (що вводяться наказом ректора) щодо оперативного 

управління всіма сферами діяльності КІМ ім. P.M. Глієра. Рішення ректорату 

обов'язкові для виконання усіма структурними підрозділами, робочими 

органами і посадовими особами Інституту. 

3.7. У період між засіданням Вченої ради інституту, в разі необхідності, 

ректорат може розглянути питання, що віднесені до компетенції Вченої 

(Педагогічної) ради інституту, з наступним поданням проекту рішення на 

затвердження нею. 

3.8. Ректорат виконує функцію Адміністративної Ради (ОКР Молодший 

спеціаліст). 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКТОРАТУ 

 

4.1. Ректорат здійснює свою діяльність на принципах поєднання 

єдиноначальності та колегіальності. 

4.2. На засіданнях ректорату головує ректор або особа, яка виконує його 

обов'язки. Рішення на засіданні Ректорату приймаються більшістю голосів. 

4.3. Ректорат збирається на засідання, як правило по вівторках, крім 

канікулярного періоду, та під час екзаменаційної сесії. Кожного останнього дня 

місяця проводиться розширене засідання Ректорату. Для вирішення 

невідкладних питань позачергове засідання Ректорату може бути скликане з 

ініціативи ректора в будь-який час. 

4.4. На кожному засіданні Ректорату забезпечується розгляд поточних 

питань діяльності Інституту. 

4.5. На засіданні Ректорату в обов'язковому порядку розглядаються 

питання про стан виконання попередніх рішень та доручень Ректорату та 

доручень ректора, які він давав на оперативних нарадах та в іншому порядку, а 

також про стан освітнього та  навчально-виховного процесу в навчальному 



закладі та дисципліни серед працівників Інституту. 

4.6. Питання на засіданнях ректорату розглядаються згідно з планом 

роботи Київського інституту музики ім. P.M. Глієра, затвердженого ректором. 

4.7. Проект порядку денного кожного засідання Ректорату складається 

секретарем Ректорату на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. 

Пропозиції до порядку денного чергового засідання мають право внести ректор, 

проректори, завідувачі денними відділеннями, декан факультету, завідувачі 

кафедр, члени Вченої (Педагогічної) ради. 

4.8. З кожного з внесених на обговорення засідання питань готується 

інформація та проект рішення. 

4.9. Проект рішення повинен містити конкретні заходи щодо виконання 

із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення 

контролю. 
 

4.10. В проектах рішень, наказів і розпоряджень про хід виконання 

попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в 

них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про 

застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові 

терміни виконання доручень (завдань). 

4.11. На засіданні Ректорату ведеться протокол, оформлення якого 

покладається на секретаря Ректорату. Протокол підписує ректор Інституту і 

завіряє секретар Ректорату. 

4.12. Відповідальність за виконання рішень Ректорату покладається на 

проректорів, відповідальних за напрямки діяльності, а також на осіб, які 

зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень ректора, які даються 

на засіданнях, облік і збереження протоколів та інших матеріалів засідань 

забезпечується секретарем Ректорату. 

 

 

 
ПЕДАГОГІЧНА РАДА 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Це Положення регулює порядок створення і діяльності Педагогічної 

ради Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра. 

1.2.Дійсне Положення розроблене відповідно до Закону України "Про 

вищу освіту", Статуту Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра. 

1.3.Педагогічна рада (педрада) – колегіальний дорадчий орган створений 

для вирішення поточних і перспективних питань діяльності ОКР 

«Молодший спеціаліст», який діє з метою розвитку й удосконалювання 

освітнього процесу, підвищення професійної майстерності і творчого росту 

педагогічних працівників, студентів.  

1.4.Педагогічна рада об'єднує педагогічних та інших працівників, які 

беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі.  

1.5.Педагогічну раду очолює її голова - ректор КІМ ім. Р.М. Глієра. До 

складу Педагогічної ради входять проректори інституту, заступник директора 



коледжу з виховної роботи, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, 

голови циклових (предметних) комісій, педагогічні працівники, головний 

бухгалтер.  

1.6.Рішення Педагогічної ради можуть затверджуватися наказами ректора 

КІМ ім. Р.М. Глієра, є обов'язковими до виконання працівниками коледжу. 

1.7.Зміни і доповнення в дійсне Положення вносяться Педагогічною 

радою і затверджуються на його засіданні. 

 

2.ЗАДАЧІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

2.2.Вироблення загальних підходів до розробки і реалізації стратегічних 

документів навчального закладу. 

2.3.Визначення підходів до управління, адекватних цілям і задачам його 

розвитку. 

2.4.Визначення перспективних напрямків функціонування і розвитку 

навчального закладу. 

2.5.Узагальнення, аналіз і оцінка результатів діяльності педагогічного 

колективу за визначеними напрямками. 

2.6.Аналіз успішності студентів, визначення напрямків роботи з 

відстаючими студентами. 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1.Роботою Педагогічної ради керує її голова – ректор КІМ ім. Р.М. 

Глієра, розподіляє обов'язки між її членами та перевіряє їх виконання, головує 

на засіданнях Педагогічної ради, забезпечує її регулярне скликання, визначає 

коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні, готує для 

розгляду на засіданнях поточні та перспективні плани роботи Педагогічної 

ради. 

3.2.При потребі на засідання Педагогічної ради запрошуються працівники, 

які не входять до складу Педагогічної ради, але до компетенції яких належать 

питання, що розглядаються педагогічною радою. 

3.3.Робота Педагогічної ради планується на навчальний рік. 

3.4.Основною формою роботи педагогічної ради є її засідання, але не 

менше чотирьох разів на рік. 

3.5.Засідання Педагогічної ради може скликатися головою позачергово у 

разі необхідності, або за вимогою не менше однієї третини членів Педагогічної 

ради.  

3.6.У разі відсутності голови Педагогічної ради її засідання веде заступник 

голови. 

3.7.Засідання Педагогічної ради вважається правочинним, якщо на ньому 

присутні не менше половини її складу. 

3.8.Педагогічна рада в межах своїх повноважень приймає рішення. 

3.9.Рішення педагогічної ради приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Педагогічної ради та 

заноситься до протоколу засідання, який підписують голова та секретар. 

3.11.Рішення Педагогічної ради є обов'язковими для всього педагогічного 



колективу. 

3.14.Час, місце і порядок денний чергового засідання Педагогічної ради 

повідомляється не пізніше, ніж за один тиждень до дня його проведення. 

3.15.Підготовка засідання Педагогічної ради здійснюється постійними і 

тимчасовими педагогічними працівниками, які мають у період підготовки 

Педагогічної ради повноваження, покладені на них представниками 

адміністрації коледжу. 

 

4.КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

4.1.Педагогічна рада розглядає питання навчально-виховного процесу, 

національно-громадського виховання студентів, дає згоду на відрахування, 

поновлення студентів, вдосконалення якості викладання, підвищення 

педагогічної майстерності викладачів.  

4.2.Педагогічна рада має право на вирішення наступних питань діяльності: 

- визначає пріоритетні напрямки розвитку коледжу; 

- затверджує цілі і задачі коледжу, план їхньої реалізації; 

- обговорює зміст робочих навчальних планів, графік навчального 

процесу; 

- обговорює і робить вибір різних варіантів змісту освіти, форм, методів 

освітнього процесу і способів їхньої реалізації; 

- виносить пропозиції з розвитку системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та їхніх творчих ініціатив; 

- приймає рішення про проведення в даному навчальному році проміжної 

атестації студентів, визначає її форми і встановлює терміни її проведення; 

- приймає рішення про переведення студентів на наступний курс, умовне 

переведення на наступний курс;  

- виносить для обговорення питання діяльності, які є в компетенції 

педагогічного колективу; 

- заслуховує адміністрацію з питань, пов'язаних з організацією освітнього 

процесу; 

- вирішує питання про заохочення і покарання студентів коледжу у межах 

своєї компетенції відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту та 

Положення про стипендіальне забезпечення студентів КІМ ім. Р.М. Глієра 

- підводить підсумки діяльності за квартал, півріччя, рік; 

- контролює виконання раніше прийнятих рішень; 

- делегує представників педагогічного колективу до конференції КІМ ім. 

Р.М. Глієра; 

- вимагає від усіх членів педагогічного колективу єдності принципів у 

реалізації цілей і задач діяльності; 

- рекомендує членів педагогічного колективу до нагородження. 

 

5.ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ 

 

5.1.Засідання і рішення Педагогічної ради протоколює секретар 

Педагогічної ради. 

5.2.Протоколи засідань і рішень зберігаються в діловодстві.  



 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
 

І. Загальна частина 

1.1. Приймальна комісія Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра (далі 

– Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що 

утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень 

Приймальної комісії становить один календарний рік. 

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 

жовтня 2015 року №1085 (далі – Умови прийому), Правил прийому до 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра (далі – Правила прийому), Статуту 

вищого навчального закладу та положення про Приймальну комісію Київського 

інституту музики ім. Р.М.Глієра (далі – Положення). 

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується Вченою радою 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра.  

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, який є головою комісії. 

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на 

Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.  

До складу Приймальної комісії входять: 

- заступник (заступники) голови Приймальної комісії; 

- відповідальний секретар Приймальної комісії; 

- уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв; 

- заступник відповідального секретаря Приймальної комісії; 

- члени Приймальної комісії (декани факультетів, керівники структурних 

підрозділів); 

- представники органу студентського самоврядування. 

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор 

(проректори) Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра. 



Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник 

призначаються наказом ректора Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра  з 

числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників. 

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра до початку календарного року.  

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і 

здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра  утворюються такі підрозділи Приймальної комісії: 

- предметні екзаменаційні комісії; 

- фахові атестаційні комісії;  

- апеляційна комісія; 

- відбіркова комісія. 

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників інших навчальних закладів. 

 Предметні екзаменаційні комісії утворюються у випадках, передбачених 

Правилами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при 

вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 

основі базової (повної) загальної середньої освіти та ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших 

навчальних закладів, науково-дослідних установ.  

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних 

фахових вступних випробувань при вступу на навчання на основі раніше 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Допускається включати до 

складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших 

навчальних закладів. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра, який не є членом предметних або фахових 

атестаційних комісій. При прийомі на навчання склад апеляційної комісії 

формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників 



Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра. 

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором Київського 

інституту музики ім. Р.М.Глієра. 

Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому 

документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання 

інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. 

 До складу відбіркових комісій входять голова – ректор Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра, відповідальний секретар відбіркової комісії, а 

також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, кількість яких визначається, 

виходячи з потреби відбіркової комісії. 

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається ректором Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра не пізніше 1 березня. 

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення 

діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом 

ректора Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра з числа науково-

педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного 

(адміністративного) персоналу вищого навчального закладу.  

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які 

входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється. Одна й 

та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки 

поспіль. 

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і 

фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, 

діти яких вступають до КІМ ім. Р.М.Глієра. 

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Київського інституту музики ім. 

Р.М. Глієра, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія 



розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада. 

2.2. Приймальна комісія: 

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх 

питань вступу до Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра; 

- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск 

вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); 

- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — 

Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів 

заяв вступників в Єдиній базі; 

- координує діяльність усіх підрозділів Київського інституту музики ім. 

Р.М. Глієра щодо підготовки та проведення конкурсного відбору; 

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та 

вибору спеціалізації, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню 

підготовки вступників; 

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і 

побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії; 

- забезпечує оприлюднення на веб-сайті Київського інституту музики ім. 

Р.М. Глієра цього Положення, Правил прийому та інших документів, 

передбачених законодавством; 

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і 

джерелами фінансування. 

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше 

двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно 

доводяться до відома вступників. 

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує 

голова і відповідальний секретар Приймальної комісії. 

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, 

передбачені Умовами прийому і Правилами прийому. 

Заяви та документи вступників реєструється в прошнурованому, з 



пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються 

такі дані вступника: 

- порядковий номер (та/або номер особової справи); 

- дата прийому документів;  

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- місце проживання; 

- стать, дата народження; 

- найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий 

ступень/освітньо-кваліфікаційний рівень; 

- номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступень/освітньо-

кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту; 

- номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та кількість 

балів з конкурсних предметів;  

- пріоритет заяви; 

- інформація про документи, що дають право на особливі умови 

зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та 

зарахуванні на навчання; 

- підпис вступника в одержані повернених документів або відмітка про їх 

повернення (номер поштової квитанції). 

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом 

відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою (штампом) 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра (Приймальної комісії). 

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків 

відсутності документів, передбачених Правилами прийому для реєстрації 

вступника.  

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих 

систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого 

дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії 

(його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення 

прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами 



голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється 

печаткою або штампом Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра або 

Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються 

виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, 

зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його 

заступником) і скріплюється печаткою або штампом Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра (Приймальної комісії). 

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі 

у конкурсі, про що повідомляє  вступника.  

3.3. Для проведення вступних іспитів Київським інститутом музики ім. 

Р.М. Глієра формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; 

відповідно до груп формуються відомості усного вступного випробування і (або) 

відомості одержання-повернення письмової роботи. 

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 

осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш 

результатів вступних іспитів. 

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводяться Київським інститутом 

музики ім. Р.М. Глієра, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті КІМ ім. Р.М.Глієра та 

інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку 

прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, 

освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання. 

3.5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не 

отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного 

року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.  

ІV. Організація та проведення вступних випробувань 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або 

інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних іспитів щороку 

складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що 

проводяться Київським інститутом музики ім. Р.М. Глієра, екзаменаційні білети, 

тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на 



затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до 

початку прийому документів.  

Форма вступних іспитів у Київському інституті музики ім. Р.М. Глієра і 

порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На 

навчання для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста і 

ступеня  бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних 

категорій абітурієнтів вступні іспити проводяться відповідно до програм 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.  

4.2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш 

повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

4.3. Іспит в усній формі з кожної дисципліни проводяться не менше ніж 

двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної 

комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Під час іспиту в усній формі члени відповідної комісії відмічають 

правильність відповідей в аркуші усної відповіді, який по закінченню іспиту 

підписується вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати іспиту в усній формі оголошується вступникові 

в день його проведення. 

4.4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Київський інститут 

музики ім. Р.М. Глієра, у випадках, передбачених Правилами прийому, 

приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії. 

4.5. Бланки аркушів письмової відповіді, а також титульні аркуші зі 

штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, який видає їх 

голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед 

початком іспиту. 

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де 

проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий 



підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові 

екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі 

штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні 

позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки 

у визначених для цього місцях. 

4.6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі 

норми часу (в астрономічних годинах, не більше):  

З мови та літератури: 

- твір – 4 години; 

- переказ – 2 години; 

- диктант – 1 година; 

- з інших предметів – 2-3 години; 

- тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до 

тестів. 

4.7.Під час проведення вступних іспитів не допускається користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 

вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 

перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше 

мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 

прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 

конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.  

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник 

здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості 

одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії 

зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової 

роботи. 

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 



причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і 

конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених 

документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених 

вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених 

строків і розкладу проведення вступних іспитів. 

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) 

виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної  або фахової 

атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному 

секретареві Приймальної комісії. 

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його 

заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється 

цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші 

письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових 

екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть 

розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена 

предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково 

перевіряє голова відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального 

секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. 

Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 

Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив 

шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, 

який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. 

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 

приміщенні Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра членами відповідної 

комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня 

Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені 

зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної 

комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 



залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії. 

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 

здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він 

додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 

100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 100 

балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 

до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. У разі використання 

інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці 

шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова 

відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної 

комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж 

визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, 

необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 

конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків 

інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у 

відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 

оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за 

висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної 

комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 

Приймальної комісії. 

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні 

відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються 

головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії 

відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його 

заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості 

прізвища вступників. 

 4.14. Перескладання вступних іспитів не дозволяється. Вступники, знання 

яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та 

Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі 

або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних 



випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у Київському інституті музики ім. Р.М. 

Глієра (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів  до початку вступних 

випробувань. 

 

V. Зарахування вступників 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється 

Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним 

вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються 

підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування 

навчання.  

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк 

не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката 

Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про 

здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання 

за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок 

державних пільгових довгострокових кредитів.  

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або 

довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з 

результатами вступних іспитів, письмові екзаменаційні роботи, аркуші усних 

відповідей тощо вступників, зарахованих до КІМ ім. Р.М.Глієра, зберігаються в 

їх особових справах протягом усього строку навчання.  

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних 



осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до 

Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього,  завірені в 

установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому 

навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) 

програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів 

зберігаються у Київському інституті музики ім. Р.М. Глієра протягом усього 

строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у 

якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента 

вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених 

документів.  

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні 

Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови 

зарахування (поза конкурсом, за результатами участі в конкурсі та ін.). 

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра видає наказ про зарахування вступників; інформація про 

зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється. 

5.4. Зарахованим до складу студентам, за їх проханням, видаються довідки 

встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до 

вищого навчального закладу.  

5.5. Після видання ректором Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра 

наказу про  зарахування вступників на навчання, уповноважені особи 

Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні 

відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про 

зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та 

Правилами прийому. 

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, 

довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо 

вступу до іншого вищого навчального закладу. 

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні 



форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який 

затверджується на засіданні Вченої  ради КІМ ім. Р.М.Глієра. 

 
 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     1.1 Це положення розроблене відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про вищу 

освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

культури України, Статуту Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра тощо. Студентське 

самоврядування у Київському інституті музики ім. Р.М.Глієра (надалі - Інституту) є 

гарантованим державою правом здобувачів освіти самостійно або через представницькі  

органи вирішувати питання, що віднесені до їх повноважень. 

    1.2. У студентському самоврядуванні беруть участь здобувачі освіти, які навчаються в 

Інституті за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати та бути обраним до 

органів студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав 

та інтересів здобувачів освіти, які навчаються у Інституті, та їхню участь в управлінні 

інститутом. Студентське самоврядування реалізовується студентами, які навчаються в 

інституті безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються  

шляхом таємного голосування. 

     1.3.  Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних 

засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування вищого 

навчального закладу. 

      1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством 

України, рішеннями Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), наказами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, Статутом КІМ ім. Р.М.Глієра  і Положенням про студентське 

самоврядування КІМ ім. Р.М.Глієра.  

     1.5. Органи студентського самоврядування Інституту діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних. 



     1.6. Органи студентського самоврядування: 

- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність; 

- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 

- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в інституті; 

- виконують інші функції. 

     1.7. За погодженням з органом студентського самоврядування у КІМ ім. Р.М.Глієра 

приймаються рішення про: 

- відрахування осіб, які навчаються в інституті, та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються в інституті за державним замовленням, на навчання за 

контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; 

- переведення осіб, які навчаються в інституті за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, на навчання за державним замовленням; 

- призначення проректора, заступника декана, які  відповідають за роботу із студентами; 

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з 

гуртожитку. 

     1.8.  Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається 

Положенням про студентське самоврядування у КІМ ім. Р.М.Глієра  та узгоджується з 

керівництвом Інституту. 

     1.9.  У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу 

первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею. 

     1.10.  Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, 

діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 

     1.11.  Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій 

та рухів, громадських і релігійних організацій. 

     1.12  Керівництво інституту зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та 

розвитку студентського самоврядування. 

      1.13.  Відповідно до змін із Законом України № 1798-VI від 19.01.2010 представники 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають 

право брати участь у роботі колегіальних органів громадського самоврядування, Вченої ради 

інституту, загальних зборів або конференції вищого навчального закладу. При чому не 

менше,  як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-

педагогічні працівники інституту і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа 

осіб, які навчаються у КІМ ім. Р.М.Глієра.  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

     2.1  Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації 

особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результати своєї праці.  Діяльність органів студентського 

самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, 

забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності.. 

     2.2.  Основні завдання органів студентського самоврядування: 

- захист прав та інтересів Студентів; 

- забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів; 

- 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; 

- сприяння працевлаштуванню випускників вищого навчального закладу та залученню 

студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами. 

3. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

     3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні інституту, його структурних 

підрозділів: коледжу, факультету, курсу, академічної групи, гуртожитку. На всіх рівнях 

органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим 

голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське 

самоврядування. Виборні представники, з числа осіб, які навчаються у інституті, обираються 

вищим органом студентського самоврядування КІМ ім. Р.М.Глієра. Первинна структурна 

одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.  

     3.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) 

студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі та які: 

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі, в 

якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів 



студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну 

діяльність органів студентського самоврядування; 

- формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та 

обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган 

студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх 

органів студентського самоврядування нижчих рівнів; 

- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання 

представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування, Вченої ради, загальних зборів або конференції  інституту; 

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і 

виносять ухвалу щодо їхньої діяльності; 

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними 

завданнями органів студентського самоврядування; 

- скликають позачергові конференції (загальні збори) на вимогу 10 відсотків Студентів 

інституту. 

     3.3. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня: 

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу 

студентського самоврядування; 

- представляє інтереси студентської громади, делегує свої повноваження заступнику; 

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій інституту; 

- забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів, ініціює 

проведення позачергових загальних зборів або конференції; 

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського 

самоврядування для здійснення своєї діяльності. 

     3.4. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, 

веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 

     3.5. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають 

за збереження документації органу студентського самоврядування. 

     3.6. Відповідно до напряму роботи, при виконавчому органі студентського 

самоврядування створюються такі комісії : 

- навчально-виховна комісія; 

- культурно-масова комісія; 

- спортивна комісія; 

- трудова комісія; 

- житлово-побутова; 

- прес-центр.                                                                      



4.ФУНКЦІЇ КОМІСІЙ 

     4.1. Функції навчально-виховної комісії:  

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;  

- організація взаємодопомоги;  

- організація проведення консультацій та їх відвідування; 

- робота із студентами по попередженню правопорушень (вивчення Статуту, наказів 

Міністерства освіти і науки України, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, 

участь в роботі клубу правових знань, участь в роботі Ради по попередженню 

правопорушень) та ін. 

     4.2. Функції культурно-масової комісії: 

- організація та проведення тематичних вечорів та інших масових заходів; 

- організація роботи гуртків студентської самодіяльності; 

- організація відвідування музеїв, театрів, виставок; 

- організація зустрічей з цікавими людьми, письменниками, ветеранами та ін. 

- створення умов відпочинку студентів у гуртожитку. 

     4.3. Функції спортивної комісії: 

- організація роботи спортивних секцій; 

- допомога викладачам в організації спортивних змагань, ігор та ін.; 

- проведення туристських походів та походів вихідного дня, Дня здоров’я та ін. 

     4.4. Функції трудової комісії: 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- сприяння науковій, творчій діяльності студентів; 

- організація робіт з благоустрою навчальних корпусів та гуртожитку. 

     4.5 Функції житлово-побутової комісії: 

- проведення ремонтів приміщень гуртожитку та  навчальних корпусів; 

- проведення оглядів-конкурсів кімнат та поверхів гуртожитку. 

     4.6. Функції прес-центру: 

- організація та випуск періодичного видання інституту; 

- організація взаємодії з кореспондентами газет, радіо, телебачення та ін. 

- проведення соціологічних досліджень серед студентів. 

     4.7. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше 

одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин 

від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою 

більшістю голосів. 



     4.8. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його 

дорученням, заступник.  Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою 

(заступником) та секретарем. 

     4.9. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні 

загальним зборам або конференціям відповідних рівнів.  

     4.10. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень 

доводяться до відома адміністрації відповідного рівня. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

     5.1. Органи студентського самоврядування мають право:  

- мати різноманітні форми (старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські 

деканати, ради тощо). 

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для 

виконання своїх завдань; 

- 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; 

- вести конструктивний діалог з адміністрацією  інституту  щодо дій посадових осіб, 

керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони 

порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про 

звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством; 

- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і 

науки України та Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України. 

     5.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

- забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами 

своїх обов’язків; 

- порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією; 

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність; 

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

- координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими 

об’єднаннями, осередками тощо; 

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське 

самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та 

робочих органів КІМ ім. Р.М.Глієра. 



6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КІМ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА  

ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

     6.1  Адміністрація Інституту має право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, 

звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо); 

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання 

органами студентського самоврядування Статуту КІМ ім. Р.М.Глієра та Положення про 

органи студентського самоврядування; 

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

органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях 

виконавчих органів тощо). 

     6.2. Адміністрація інституту зобов’язана: 

- відраховувати та поновлювати на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному 

закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування; 

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського 

самоврядування; 

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються 

життєдіяльності Студентів інституту; 

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та 

інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у КІМ ім. Р.М.Глієра. 

            VІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

     7.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними 

студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у 

межах визначених повноважень. 

     7.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за 

погодженням з адміністрацією КІМ ім. Р.М.Глієра. 

 

 


