
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про участь органів 

студентського самоврядування в популяризації університету та шляхи 

підвищення ефективності співпраці адміністрації університету та органів 

студентського самоврядування, вчена рада зазначає, що у своїй діяльності 

студентське самоврядування керується Законом України «Про вищу освіту», 

чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального 

органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний 

заклад, Статутом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Положенням про студентське 

самоврядування, Типовим положенням про студентське самоврядування у 

ВНЗ України, затвердженим МОНУ від 15.01.07р. та іншими нормативними 

актами України. 

У вирішенні питань співпраці адміністрації та органів студентського 

самоврядування, а також участі органів студентського самоврядування у 

популяризації університету відзначені позитивні тенденції, зокрема: 

-  студентське самоврядування бере активну участь у співпраці з 

адміністрацією з питань призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, харчування та поселення у гуртожитки студентів; 

- студентське самоврядування проводить організаційні, просвітницькі, 

спортивні та оздоровчі заходи; 

- студентське самоврядування вносить пропозиції щодо розвитку 

матеріальної бази університету, в тому числі з питань, що стосується 

відпочинку та харчування студентів; 

-  розпоряджається коштами, що передбачені для потреб студентського 

самоврядування; 

- студентське самоврядування забезпечене умовами для його діяльності; 

-  проводить дослідження студентської думки з актуальних питань 

розвитку ХНУМГ ім. О.М.Бекетова; 

- студенти беруть участь у роботі колегіальних керівних органів 

університету та його структурних підрозділів; 
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- представники студентського самоврядування беруть участь у роботі 

стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду 

соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, 

досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо; 

-  студенти користуються допомогою та підтримкою ректорату і 

профспілкового комітету студентів. 

 

 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

  

1. Визнати задовільною та успішною співпрацю ректорату 

університету з органами студентського самоврядування.  

 

2. Ректорату університету. 

Постійно розширювати і підтримувати співпрацю Вченої ради 

Університету, ректорату, деканатів, кафедр  співпрацю з органами 

студентського самоврядування щодо підтримки студентських ініціатив, 

зміцнення навчальної дисципліни, виконання студентами своїх обов’язків, 

сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, організації 

студентського спорту, дозвілля. 

 

Термін : постійно 

2.1. Надавати за можливості інформаційну, правову, фінансову, 

матеріальну та інших видів підтримки для розвитку студентського 

самоврядування. 

 

  

3.   Студентському самоврядуванню: 

3.1. Продовжувати активну роботу по створенню позитивного іміджу 

університету. Створювати, координувати та сприяти діяльності за 

погодженням з адміністрацією університету, факультетів у встановленому 

чинним законодавством порядку про ведення заходів, які сприятимуть 

інтелектуальному, фізичному, творчому, моральному  розвитку студентів. 

Термін: постійно 

 

 

3.2.    Брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу (вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і 

програм) та науково-дослідної роботи, а також з метою стимулювання 

студентів,розробити низку форм підтримки навчальних і наукових досягнень 

студентів.  

Термін: постійно 

3.3.     Долучати представників студентського самоврядування до участі 

в  проведені профорієнтаційної роботи,ярмарків професій та сприяти 
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