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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції 
іноземних студентів (далі – Центр) є структурним підрозділом Студентської 
ради Харківської державної академії культури (далі – Академії). Центр 
створюється на добровільних засадах за ініціативою студентів і є складовою 
студентського самоврядування Академії. Центр здійснює свою діяльність в 
інтересах усього студентства Академії. Обсяг повноважень Центру 
визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом Академії, але 
не може бути меншим, ніж визначено чинним законодавством України. 

1.2. Центр у своїй діяльності керується Законами України «Про 
освіту», «Про вищу освіту", наказами ректора Академії, Статутом Академії, 
Положенням про студентське самоврядування Академії та цим 
Положенням. 

1.3. Центр очолює Голова, який обирається Студентською радою 
Академії.    

1.4. У діяльності Центру та реалізації його завдань можуть брати 
участь на добровільній основі українські та іноземні студенти, викладачі та 
працівники Академії, а також працівники інших установ, підприємств і 
організацій на підставі  чинного законодавства України. 

1.6. Центр створюється, реорганізується та ліквідується рішенням 
Студентської ради Академії за погодженням з адміністрацією та вченою 
радою Академії. 

 
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ  

2.1. Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних 
студентів не є юридичною особою. Центр – структурний підрозділ 
Студентської ради Академії. 

2.2. Голова Центру від імені Студентської ради Академії вирішує 
питання в межах своїх повноважень, визначених Студентською радою, та 
згідно з цим Положенням.  

 
3.  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ  

3.1. Метою і головним напрямом діяльності Центру міжкультурної 
комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів є формування 
стійкого соціокультурного підґрунтя соціального розвитку особистості 
українських та іноземних студентів, їхнього професійного становлення, що 
сприяє підвищенню якості фахової підготовки українських та іноземних 
студентів, забезпеченню їхнього соціального виховання.   

3.2. Головними завданнями діяльності Центру є: 
- створення складових соціокультурного та соціально-виховного 

структурних елементів освітньо-культурного середовища закладу вищої 
освіти відповідно до соціалізаційних потреб іноземних студентів, з 
урахуванням їхніх етнопсихологічних та соціокультурних особливостей;  
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- проведення просвітницької діяльності (спільно з працівниками 
Центру міжнародної освіти та співробітництва Академії), яка сприяє 
соціальній адаптації та інтеграції іноземних студентів в освітньо-культурне 
середовище закладу вищої освіти: бесід щодо порядку перебування 
іноземних громадян на території України, правил реєстрації документів 
іноземців, оформлення посвідок на тимчасове проживання, реєстрації за 
місцем проживання; бесід щодо правил проживання в гуртожитку; 
дотримання норм гігієни та здорового способу життя; ознайомлення із 
освітніми стандартами України та освітніми вимогами закладу вищої освіти 
тощо;  

- організація діяльності щодо ознайомлення іноземних студентів із 
соціокультурним середовищем, у якому вони перебувають: проведення 
екскурсій Академією (корпуси, бібліотека, їдальня, аудиторії, актові зали, 
спортивні зали, студія звукозапису тощо); знайомство з інфраструктурою 
міста (торгові центри, банки, аптеки, лікарні, бібліотеки, театри, музеї, 
виставкові зали, парки, місця відпочинку, заклади харчування, кіно-
концертні зали); представлення гуртожитків та інфраструктури навколо них;  

- організація співпраці іноземних та українських студентів в реалізації 
соціокультурних проектів та проведенні заходів, спрямованих на 
міжкультурний діалог, взаємодію;  

- проведення заходів, спрямованих на залучення іноземних студентів 
до українських національно-культурних традицій засобами позанавчальної 
діяльності, на соціальну інтеграцію в освітньо-культурне середовище 
Академії: вечорів, днів української культури, тренінгів, бесід, круглих столів, 
майстер-класів, екскурсій, циклу заходів, присвячених національним 
традиціям, особливостям культури регіонів України;  

- проведення іноземними студентами заходів, спрямованих на 
знайомство із культурою, традиціями, звичаями, мовою, освітніми 
системами, літературною, театральною спадщиною, кінематографом їхньої 
країни; 

- організація роботи щодо формування інформаційної грамотності та 
інформаційної культури іноземних студентів: участь у підготовці та 
проведенні спецкурсів, різноманітних заходів, спрямованих на розвиток 
інформаційних знань, умінь та навичок в умовах нового освітньо-
культурного та інформаційного середовища; 

- залучення іноземних студентів до участі у спортивних заходах: 
спартакіада Академії, спортивні змагання за межами Академії, участь у них 
спільно з українськими студентами, що сприяє формуванню здорового 
способу життя, розширенню життєвих ресурсів, простору соціальної 
адаптації та соціальної інтеграції.  

 
4. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ  

4.1. Самостійність. Діяльність Центру – це самостійна громадська 
діяльність студентів із реалізації функцій управління студентськими 
справами на факультетах, яка здійснюється студентами відповідно до 
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завдань, які стоять перед студентським колективом. Центр у своїй діяльності 
не дублює Студентську раду Академії, а спрямовує свою роботу на 
організацію соціокультурної діяльності в освітньо-культурному середовищі 
Академії, на реалізацію міжкультурного діалогу в позанавчальній та 
освітньо-виховній діяльності. 

4.2. Законність. У своїй діяльності Центр керується законодавством 
України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади в галузі освіти та науки, Статутом Академії, Положенням 
про Студентське самоврядування Академії, наказами ректора та цим 
Положенням.  

4.3. Взаємодія і взаємопідтримка. Взаємодія Центру з адміністрацією 
Академії здійснюється через органи Студентського самоврядування Академії 
на основі взаємної поваги, допомоги, співробітництва та партнерства. У своїй 
діяльності Центр користується підтримкою Студентської ради, ректорату 
Академії та деканатів факультетів, а також інших осіб та організацій, які 
виявили бажання співпрацювати із Центром.  

4.4. Світськість і аполітичність. У своїй діяльності Центр не залежить 
і не може сприяти чи підтримувати релігійні об’єднання, політичні партії та 
рухи.  

4.5. Матеріальна незацікавленість. Центр не має на меті одержання 
прибутку.  

4.6. Свобода участі. Участь у діяльності Центру є вільною. Ніхто не 
може бути примушений до участі у діяльності Центру.  

4.7. Рівність учасників. Ніхто не може бути обмежений в участі у 
діяльності Центру за ознакою расової, релігійної, етнічної, професійної, 
політичної приналежності, а також з інших мотивів.  

4.8. Гласність. Вся діяльність Центру підлягає висвітленню і не може 
бути прихована від студентської громади.  

4.9. Ініціативність. Діяльність Центру базується на студентській 
ініціативі та ентузіазмі.  

4.10. Підзвітність і відповідальність перед студентською громадою. 
Центр несе відповідальність перед органами Студентського самоврядування 
та студентською громадою за виконання покладених на них завдань.  
 

 
5. ОГРАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ  

5.1. Центр здійснює виконавчі функції Студентської ради Академії, та 
є відповідальним і підзвітним Студентській раді. Він реалізує цілі та завдання 
Студентського самоврядування стосовно організації соціокультурної 
діяльності українських та іноземних студентів, спрямованої на формування 
толерантних відносин, міжкультурного діалогу, соціалізації іноземних 
студентів в освітньо-культурному середовищі Академії. 

5.2. Центр складається з Голови центру, Заступника, Секретаря, Членів 
центру 
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5.3. Центр проводить свою роботу у формі засідань, які не рідше двох 
разів на місяць скликаються Головою, а також шляхом організації 
просвітницьких та культурно-виховних заходів, спрямованих на реалізацію 
основних завдань та мети діяльності Центру.  

5.4. До відання Центру відносяться такі повноваження:  
- реалізація цілей та завдань Студентського самоврядування Академії 

та факультетів (відповідно до Положення про студентське самоврядування 
Академії);  

- затвердження сформованого Головою плану роботи Центру на 
поточний навчальний рік;  

- прийняття та розгляд адресованих йому пропозицій, звернень, скарг 
студентів щодо організації діяльності Центру та проведення запланованих 
заходів, винесення по них рішення;  

- заслуховування членів Центру про виконану роботу;  
- організація та проведення вечорів відпочинку, конкурсів, дебатів, днів 

факультету, круглих столів, конференцій та інших культурних заходів, 
спрямованих на реалізацію міжкультурного діалогу, соціалізацію іноземних 
студентів;  

- співробітництво зі студентами факультетів Академії, іншими 
закладами освіти і установами стосовно організації діяльності Центру;  

- інформування іноземних студентів із питань наукового, спортивного, 
культурного та громадського життя Академії;  

- проведення соціологічних опитувань;  
- здійснення інших повноважень, не заборонених законом та цим 

Положенням;  
 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ТА ЗАСТУПНИКА ЦЕНТРУ  
6.1. Голова Центру забезпечує реалізацію завдань та цілей 

Студентської ради та Програми діяльності Центру у відповідній сфері, за що 
несе персональну відповідальність перед Головою Студентської ради 
Академії та Студентською радою. 

6.2. Повноваженнями Голови є:  
- здійснення представницьких повноважень Самоврядування Академії 

стосовно організації роботи з іноземними студентами;  
-  скликання засідань Центру та головування на них;  
- винесення рішень та розпоряджень у межах своєї компетенції;  
- звітування від імені Центру перед Студентською радою Академії;  
- спрямування і контролювання діяльності Центру, Заступника Голови, 

секретаря та здійснення розподілу повноважень між ними;  
- внесення ініціативи до Студентської ради при вирішення питання 

стосовно організації роботи Центру;  
- затвердження Програми діяльності та плану роботи Центру, внесення 

до них змін та доповнень;  
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 - формування та внесення на затвердження Студентської ради порядку 
денного засідань Центру. 

6.3. Повноваження Заступника Голови Центру  
Заступник виконує всі повноваження Голови в разі його відсутності.  
Заступник Голови відповідно до розподілу функціональних 

повноважень: 
- розглядає конкретні питання щодо діяльності Центру;  
- спрямовує та координує роботу Центру.  
 
6.4. Припинення повноважень Голови та Заступника Центру  
Повноваження Голови  Центру припиняються у разі:  
- добровільного складання повноважень;  
- виключення Студентською радою за поданням Голови Студентської 

ради;  
- ввтрати статусу студента Академії.  
Повноваження Голови Центру можуть бути достроково припинені 

Студентською радою. Рішення про припинення повноважень приймається 
двома третинами від загального складу Студентської ради. 
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
7.1. Внесення змін і доповнень до Положення  
Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою 

компетенцією Конференції.  
Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до 

Положення володіє Студентська рада Академії. Третина від загального 
складу Студентської ради ініціює розгляд цього питання на засіданні 
Студентської ради, а ініціатива має бути підтримана двома третинами від 
загального складу Студентської ради.  

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на 
Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, 
присутніх на ній.  

7.2. Порядок набуття чинності  
Положення набуває чинності з моменту його затвердження на 

Конференції.  
 


