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Заслухавши та обговоривши доповіді голів Студентського Сенату 

Вершиніної Д.М. та Первинної профспілкової організації студентів ХНУМГ 
імені О. М. Бекетова Угоднікової О.І. «Про співпрацю ректорату з 
органами студентського самоврядування та завдання щодо її подальшого 
розвитку відповідно до Закону України «Про вищу освіту»» Вчена рада 
визначає наступне: 

Активна робота органів студентського самоврядування та студентської 
профспілки Університету, спрямована на представництво прав та інтересів 
студентів, допомагає вчасно реагувати та вирішувати проблеми, що 
виникають у студентському колективі. Високий рівень роботи студентських 
організацій Університету підтверджується визнанням на міському, 
регіональному та Всеукраїнському рівнях. Голова Студентського Сенату 
Університету є головою Харківського регіону Української асоціації 
студентського самоврядування при МОН України, першим заступником 
голови Харківської обласної студентської ради при ХОДА, представником 
студентства в Національній агенції із забезпечення якості освіти. Первинна 
профспілкова організація студентів (далі ППОС) двічі була визнана кращою в 
Україні, а профбюро факультетів чотири рази посідали перші місця у 
обласних конкурсах серед вищих навчальних закладів Харківщини. Голова 
ППОС є членом Центрального комітету Профспілки працівників освіти і 
науки України, Молодіжної ради при Харківській обласній організації 
Профспілки, членом юридичної комісії обласного комітету Профспілки. 
Серед профспілкових лідерів – переможці конкурсів «Молода людина року», 
програм фонду Віктора Пінчука, програм «Еразмус+» та «Study Tours to 
Poland», стипендіати Харківської обласної організації ППОНУ, Президента 
України. 

Вчена рада ухвалила: 
1. Сприяти розвитку студентського самоврядування та студентського 

профспілкового руху в Університеті. 
Відповідальні: перший проректор Стадник Г.В., проректор з керівництва та 
координації НВР НМК Малєєв О.І. 
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Термін виконання: протягом року 
2. Продовжити роботу щодо соціально-економічного захисту 

студентів, звернути особливу увагу на роботу зі студентами, які мешкали у 
зоні АТО та студентами, що є тимчасово переселеними особами. Вимагати 
від усіх органів влади реалізацію положень Закону України «Про вищу 
освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 
Адміністрації Університету, за наявності фінансових можливостей, 
розглядати клопотання щодо надання матеріальної допомоги студентам, які 
потрапили у важке матеріальне положення та потребують соціального 
захисту. 
Відповідальні: перший проректор Стадник Г.В., проректор з керівництва та 
координації НВР НМК Малєєв О.І., голова Студентського Сенату Вершиніна 
Д.М., голова профкому студентів Угоднікова О.І. 

Термін виконання: протягом року 
3. Внести зміни та доповнення до положення про органи 

студентського самоврядування Університету та затвердити положення у новій 
редакції на черговій конференції студентського самоврядування. 
Відповідальний: голова Студентського Сенату Вершиніна Д.М.  

Термін виконання: весняний семестр 2015/2016 навчального року. 
4. Активно проводити роботу щодо моніторингу житлово-побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках, дотримання студентами правил 
проживання. Інформувати студентів про неприпустимість несвоєчасної або 
неповної оплати за проживання у гуртожитках. Проводити культурно-масові, 
спортивні та освітні заходи серед мешканців гуртожитків.  
Відповідальні: проректор з керівництва та координації НВР НМК Малєєв 
О.І., голови Студентських рад гуртожитків, голова профкому студентів 
Угоднікова О.І. 

Термін виконання: протягом року. 
5. Залучати студентів до участі у культурно-масових, спортивних та 

інтелектуальних заходах.  
Відповідальні: проректор з керівництва та координації НВР НМК Малєєв 
О.І., голова Студентського Сенату Вершиніна Д.М., голова профкому 
студентів Угоднікова О.І. 

Термін виконання: протягом року 
6. Розробляти та реалізовувати проекти, спрямовані на мотивування 

студентів до навчання та участі у науково-дослідницькій роботі. 
Відповідальні: голова Студентського Сенату Вершиніна Д.М., голова 
профкому студентів Угоднікова О.І. 

Термін виконання: протягом року 
7. Систематично проводити та опрацьовувати результати 

соціологічних опитувань, які здійснюються соціологічним центром при 
профкомі студентів, для виявлення та прийняття управлінських рішень щодо 
вирішення проблем студентів.  
Відповідальні: проректор з керівництва та координації НВР НМК Малєєв  
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