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План 

проведення  семінару-навчання профспілкового активу  

Первинної профспілкової організації працівників  

Львівського національного університету імені Івана Франка  

 «ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ  

КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ» 

 

1. Вступне слово до учасників семінару 

(доповідач: голова Первинної профспілкової організації 

працівників Львівського національного університету імені Івана 

Франка Качмар В.М.).  

2. Конференція трудового колективу як форма реалізації повноважень 

трудового колективу 

(доповідач: юрисконсульт Первинної профспілкової організації 

працівників Львівського національного університету імені Івана 

Франка Бурак В.Я.). 

3. Етапи підготовки і проведення Конференції трудового колективу  

(доповідач: заступник голови Первинної профспілкової 

організації працівників Львівського національного університету імені 

Івана Франка Бек Ю.Б.). 

4. Підготовка документів для проведення Конференції трудового 

колективу 

(доповідач: прес-секретар Первинної профспілкової організації 

працівників Львівського національного університету імені Івана 

Франка Гриценко Ю.Ю.). 

5. Майстер-клас порядку ведення Конференції трудового колективу 

(доповідач: голова Первинної профспілкової організації 

працівників Львівського національного університету імені Івана 

Франка Качмар В.М.).  

6. Підведення підсумків.  
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С Т А Т У Т 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

РОЗДІЛ 7 

ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є 

Конференція трудового колективу Університету (Конференція), яку обирають на 1 рік, 

включаючи виборних представників із числа студентів, аспірантів, докторантів. 

7.1.1. На Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього 

процесу в Університеті. При цьому не менш як 75 відсотків делегатів Конференції повинні 

складати наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в 

Університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків — виборні представники з числа 

студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, які обрані прямим таємним 

голосуванням. 

7.1.2. Конференцію скликають не рідше одного разу на рік.  

7.1.3. Ініціаторами скликання Конференції можуть бути Ректор, Вчена рада 

Університету, профком працівників Університету, а також ініціативна група працівників, 

яка повинна зібрати не менше 1/5 підписів усіх штатних педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників Університету або ініціативна група студентів 

Університету, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів усіх студентів Університету, 

об’єднаних студентським самоврядуванням.  

7.1.4. Кількісний склад Конференції — 350 делегатів. 

7.1.5. Порядок обрання і норму представництва делегатів Конференції від підрозділів 

встановлює Вчена рада Університету. Конференція є правомочною, якщо в її засіданні бере 

участь не менше 2/3 статутного складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосували більше половини від присутніх делегатів, окрім випадків, передбачених 

законодавством.  

7.1.6. Конференція Університету: 

7.1.6.1. Погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут та зміни і 

доповнення до нього; 

7.1.6.2. Заслуховує щороку звіт Ректора та оцінює його діяльність; 

7.1.6.3. Обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 

7.1.6.4. Розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради 

Університету питання про дострокове припинення повноважень Ректора Університету з 

підстав, передбачених законодавством, контрактом; 

7.1.6.5. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету і Колективний 

договір; 

7.1.6.6. Заслуховує звіт про виконання Колективного договору;  
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7.1.6.7. Для забезпечення постійного громадського контролю за виконанням рішень 

Конференції обирає Громадську раду строком на один рік. 

7.1.6.8.Затверджує Положення про Громадську раду Університету. 

7.1.6.9.Затверджує Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених;  

7.1.6.10.Розглядає інші питання діяльності Університету. 

7.2. Громадська рада є постійно діючим органом Конференції, який функціонує на 

громадських засадах та здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції. 

7.2.1. У своїй діяльності Громадська рада Університету керується законодавством, 

Статутом, Положенням про неї та рішеннями Конференції. 

7.2.2. Кількісний склад та структуру Громадської ради Університету затверджує 

Конференція. 

7.3.Органом громадського самоврядування факультету є конференція трудового 

колективу факультету (надалі – Конференція факультету), включаючи виборних 

представників із числа осіб, які навчаються на факультеті. 

7.3.1. На Конференції факультету повинні бути представлені всі категорії працівників 

факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому 

не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції факультету повинні становити 

науково-педагогічні та наукові працівники факультету і не менш як 15 відсотків - виборні 

представники з числа студентів, які охоплені студентським самоврядуванням та обрані 

студентами через  пряме  таємне голосування. 

7.3.2. Конференцію факультету скликають не рідше одного разу на рік. 

7.3.3. Ініціатором скликання Конференції факультету (зборів трудового колективу) 

можуть бути декан, Вчена рада факультету, профспілкове бюро факультету або ініціативна 

група працівників факультету, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-

педагогічних та наукових працівників факультету, які працюють на постійній основі.  

7.3.4. Кількісний склад, норму представництва та порядок обрання делегатів 

Конференції факультету від підрозділів визначає Вчена рада факультету, а для 

новостворених факультетів, до утворення Вченої ради факультету – Вчена рада 

Університету. 

7.3.5. Конференція факультету: 

7.3.5.1. Оцінює діяльність декана факультету; 

7.3.5.2. Затверджує річний звіт про діяльність факультету; 

7.3.5.3. Подає Ректорові пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з 

підстав, передбачених законодавством України, Статутом, укладеним контрактом; 

7.3.5.4. Обирає виборних представників до Вченої ради факультету; 

7.3.5.5. Рекомендує Конференції кандидатури виборних представників до складу 

Вченої ради Університету; 

7.3.5.6. Обирає делегатів на Конференції. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про вищу освіту 

Розділ VII 

УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

Стаття 39. Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладів 

1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого 

навчального закладу є загальні збори (конференція) трудового колективу, 

включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів). 

2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу 

громадського самоврядування визначається статутом вищого навчального 

закладу. 

3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні 

бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу вищого 

навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів 

(членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому 

закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з 

числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом 

прямих таємних виборів. 

4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається 

не рідше одного разу на рік. 

5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування: 

1) погоджує за поданням вченої ради вищого навчального закладу статут 

вищого навчального закладу чи зміни (доповнення) до нього; 

2) заслуховує щороку звіт керівника вищого навчального закладу та 

оцінює його діяльність; 

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про 

працю; 

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради 

вищого навчального закладу питання про дострокове припинення повноважень 

керівника вищого навчального закладу; 
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5) затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу і колективний договір; 

6) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу. 

6. Органом громадського самоврядування навчально-наукового інституту 

(факультету) є збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового 

інституту (факультету), включаючи виборних представників з числа осіб, які 

навчаються у вищому навчальному закладі. 

7. Порядок скликання органу громадського самоврядування навчально-

наукового інституту (факультету) та його діяльності визначається статутом 

вищого навчального закладу. 

8. В органі громадського самоврядування навчально-наукового інституту 

(факультету) повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-

наукового інституту (факультету) та виборні представники з числа осіб, які 

навчаються у навчально-науковому інституті (на факультеті). При цьому не 

менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні 

становити наукові та науково-педагогічні працівники навчально-наукового 

інституту (факультету) і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа 

студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих 

таємних виборів. 

9. Збори (конференція) учасників освітнього процесу навчально-наукового 

інституту (факультету) скликаються не рідше одного разу на рік. 

10. Орган громадського самоврядування навчально-наукового інституту 

(факультету): 

1) оцінює діяльність керівника навчально-наукового інституту 

(факультету); 

2) затверджує річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту 

(факультету); 

3) подає керівнику вищого навчального закладу пропозиції щодо 

відкликання з посади керівника навчально-наукового інституту (факультету) з 

підстав, передбачених законодавством України, статутом вищого навчального 

закладу, укладеним з ним контрактом; 

4) обирає виборних представників до вченої ради навчально-наукового 

інституту (факультету); 
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5) обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування вищого навчального закладу. 

ЗРАЗОК МАНДАТУ 

 

ЗРАЗОК 

Список делегатів 

Конференції трудового колективу 

№ п/п П.І.Б. Підпис 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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13.    

14.    

ЗРАЗОК 

Протокол № 1 

засідання мандатної комісії 

Конференції трудового колективу 

_____________________________________________________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

Присутні: 
_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Слухали: про обрання голови і секретаря мандатної комісії Конференції трудового 

колективу ________________________________________________________________  

Ухвалили:  

1. Обрати головою мандатної комісії Конференції трудового колективу 

________________________________________________________________  

2. Обрати секретарем мандатної комісії Конференції трудового колективу 

________________________________________________________________  

 

Голова мандатної комісії     _________________________________ 

Секретар мандатної комісії   _________________________________ 

Члени мандатної комісії    _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ЗРАЗОК 

Протокол № 2 

засідання мандатної комісії 

Конференції трудового колективу 

_____________________________________________________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

 

Присутні: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Слухали: про визнання повноважень делегатів Конференції трудового 

колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Відповідно до ухвали Вченої ради ___________ від «____» ________________ 

20_____ р. затверджено: склад Конференції – _____ обраних осіб; норму 

представництва: _____ осіб – від науково-педагогічних, наукових і педагогічних 

працівників (_____%), _____ осіб – від осіб, які навчаються (_____%), _____ особи 

– від інших категорій працівників (______%). 

 науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники – 1 делегат 

представляє ____ осіб; 

 інші категорії працівників – 1 делегат представляє _____ осіб; 

Фактично кількісний склад Конференції становить ________. Відповідно 

Конференція легітимна. Мандатна комісія перевірила повноваження усіх делегатів 

і визнала їх дійсними. Обрання делегатів підтверджено витягами з протоколів 

конференцій та зборів підрозділів.  

Ухвалили:  

1. Визнати повноваження делегатів Конференції трудового колективу 

___________________________________________________________________ 

2. Обміняти тимчасові посвідчення на мандати. 

Голова мандатної комісії     _________________________________ 

Секретар мандатної комісії   _________________________________ 

Члени мандатної комісії    _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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ЗРАЗОК 

Протокол № 1 

засідання лічильної комісії 

Конференції трудового колективу 

_____________________________________________________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

Присутні: 
_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Слухали: про обрання голови і секретаря лічильної комісії Конференції трудового 

колективу ________________________________________________________________. 

Ухвалили:  

1. Обрати головою лічильної комісії Конференції трудового колективу 

____________________________________________________________________. 

2. Обрати секретарем лічильної комісії Конференції трудового колективу 

________________________________________________________________. 

 

Голова лічильної комісії     _________________________________ 

Секретар лічильної комісії   _________________________________ 

Члени лічильної комісії    _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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ЗРАЗОК 

Протокол № 2 

засідання лічильної комісії 

Конференції трудового колективу 

_____________________________________________________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

Присутні: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Слухали: про результати відкритого голосування  на Конференції трудового 

колективу _______________________________________________________________. 

1. Результати голосування:  

«за»: _______ 

«проти»: _______ 

«утрималися»: _______ 

2. Результати голосування:  

 «за»: _______ 

«проти»: _______ 

«утрималися»: _______ 

3. Результати голосування:  

 «за»: _______ 

«проти»: _______ 

«утрималися»: _______ 

Голова лічильної комісії     _________________________________ 

Секретар лічильної комісії   _________________________________ 

Члени лічильної комісії    _________________________________ 

_________________________________ 
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_________________________________ 

 

ЗРАЗОК 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

Конференції трудового колективу 

_____________________________________________________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

 

Конференцію відкриває голова профспілкової організації 

_____________________________________________________________ Петренко П.П. 

Петренко П.П.: Шановні делегати конференції та гості! Відповідно до ухвали 

Вченої ради ___________ від «____» ________________ 20_____ р. затверджено: 

склад Конференції – _____ обраних осіб; норму представництва: _____ осіб – від 

науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників (_____%), _____ осіб 

– від осіб, які навчаються (_____%), _____ особи – від інших категорій 

працівників (______%). 

Сьогодні прибуло __________ делегатів. 

Кворум є, отже наша конференція може розпочати свою роботу. 

Є пропозиція розпочати роботу конференції. 

Інших пропозицій немає? 

Голосуємо. Хто «ЗА» те, щоб роботу нашої Конференції розпочати, прошу 

голосувати. Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Рішення прийнято. Дякую. 

Конференція трудового колективу_______________________________оголошується 

відкритою.  

На нашу Конференцію ЗАПРОШЕНІ: 

1. 

2. оголошується перелік запрошених осіб 

3.  

У Конференції також беруть участь: 

1. 

2. 

3. 

Для ведення Конференції нам потрібно обрати робочу президію. Напередодні 

відбулося засідання робочої групи. Було запропоновано обрати президію у складі ____ 
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осіб. Хто за такий КІЛЬКІСНИЙ склад? Голосуємо. Хто «ЗА»? Прошу голосувати. 

Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Рішення прийнято. Дякуємо. 

Перейдімо до обрання президії Конференції. Від робочої групи була пропозиція 

обрати президію у такому складі:  

1. 

2. 

3.   

  Чи є інші пропозиції? Немає? Хто за такий склад президії, прошу голосувати. 

Хто «ЗА»? Прошу голосувати. Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Рішення 

прийнято. Дякую. Обраних осіб до складу президії Конференції прошу зайняти місця 

за столом президії. (Президія займає місця, обирає голову конференції). 

Ведення Конференції переходить до головуючого.  

Головуючий: Продовжуємо роботу Конференції. Перед розглядом порядку 

денного і регламенту нам слід обрати робочі органи конференції. 

Пропонується обрати: 

мандатну комісію у кількості ____ осіб. 

лічильну комісію у кількості ____ осіб 

секретаріат у кількості ____ осіб. 

Чи є інші пропозиції щодо кількісного складу? Немає. Голосуємо. Хто за такий 

кількісний склад робочих органів Конференції прошу голосувати. Хто «ЗА»? Прошу 

голосувати Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Рішення прийнято. Дякую. 

Пропозиції щодо персонального складу робочих органів Конференції попередньо 

обговорені на засіданні робочої групи. Отже, перейдімо до персонального складу 

МАНДАТНОЇ комісії. Була пропозиція обрати до її складу таких осіб: 

1. 

2. 

3. 

Чи є якісь зауваження до кандидатур? Якщо зауважень немає, голосуємо. Хто 

«ЗА» за такий склад мандатної комісії? Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? 

Проводиться голосування з обрання мандатної комісії. Дякую. Рішення прийнято. 
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Щодо персонального складу ЛІЧИЛЬНОЇ комісії, то була пропозиція обрати до її 

складу таких осіб: 

 1. 

2. 

3. 

Чи є якісь зауваження до кандидатур? Якщо зауважень немає, голосуємо. Хто 

«ЗА» за такий склад лічильної комісії? Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? 

Проводиться голосування з обрання лічильної комісії. Дякую. Рішення прийнято. 

Щодо персонального складу СЕКРЕТАРІАТУ, то була пропозиція обрати до його 

складу таких осіб: 

1. 

2. 

  Чи є якісь зауваження до кандидатур? Якщо зауважень немає, голосуємо. Хто 

«ЗА» за такий склад секретаріату? Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Проводиться 

голосування з обрання секретаріату. Дякую. Рішення прийнято. 

Головуючий: Прошу секретаріат зайняти робочі місця, мандатну комісію 

прошу провести засідання, обрати голову, секретаря, перевірити усі необхідні 

документи. Лічильній комісії провести засідання, обрати голову, секретаря, зайняти 

місця у залі і приступити до роботи. 

Головуючий: Нам необхідно затвердити порядок денний і регламент 

Конференції. Пропозиції з цих питань були затверджені на засіданні Вченої ради 

________________________. На розгляд Конференції винесені питання: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Чи будуть доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування. 

Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Отже, хто «ЗА» те, щоб 

запропонований порядок денний Конференції затвердити, прошу голосувати. Хто 
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«ЗА»? Прошу голосувати. Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Рішення прийнято. 

Дякую. Порядок денний затверджено. 

Переходимо до розгляду пропозицій щодо регламенту Конференції. 

Затверджується регламент. 

Чи будуть пропозиції щодо внесення змін до регламенту? Немає? Голосуємо. 

Хто «ЗА»? Прошу голосувати Хто «ПРОТИ»? Хто «УТРИМАВСЯ»? Рішення 

прийнято. Дякую.  

З першого питання запрошуємо ___________________________________. 

______________________________________. доповідає. 

Після доповіді _____________ головуючий:  Чи є запитання до доповідача? Чи 

будуть охочі виступити в обговоренні? Йде обговорення. 

Головуючий: слово надається голові мандатної комісії. Голова мандатної 

комісії зачитує протокол №1 і протокол №2. 

Головуючий: Дякуємо мандатній комісії. Отже якими будуть пропозиції щодо 

ухвали по першому питанню? Прозвучала пропозиція звіт _________________ 

затвердити, а діяльність ______________ на посаді _______________ схвалити. Чи 

будуть інші пропозиції? Немає. Ставимо на голосування. Хто «ЗА»? Хто «ПРОТИ»? 

Хто «УТРИМАВСЯ»? Дякую. Просимо до слова голову лічильної комісії. Голова 

лічильної комісії оголошує результати голосування. 

І т.д. усі питання порядку денного. 

Головуючий: Дякую. Чи бажає хтось виступити у питанні «різне»? Якщо ні, то 

порядок денний нашої конференції вичерпано. Слово бере голова лічильної комісії. 

Голова лічильної комісії оголошує протокол № 2 засідання комісії, Конференції 

затверджує протокол. 

Головуючий: Чи є зауваження щодо ведення конференції? Немає? 

Конференція трудового колективу _________________________________ 

оголошується закритою. Дякуємо!  
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ЗРАЗОК 

БЮЛЕТЕНЬ  

для таємного голосування щодо обрання на посаду __________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

 (закреслити непотрібне) 

__________________________________________ 

Петренко Петро 

Петрович 

«ЗА»  

«ПРОТИ» 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 

БЮЛЕТЕНЬ  

для таємного голосування щодо обрання на посаду __________________ 

від «____» ________________ 20_____ р. 

 (поставити відмітку навпроти одного кандидата «+») 

________________________________________ 

Петренко Петро Петрович  

Іванків Іван Іванович  

 

 

 

 

 

 

 

http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-teoriji-ta-filosofiji-prava
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