
 Протокол №3 

 

засідання президії ради студентського самоврядування  

аграрних закладів освіти України 

від 25 вересня 2019 року 

 

Skype-нарада 

Головуючий: Голос А. 

Секретар: Совершенна П. 

Присутні: Голос А., Рєзнік А., Совершенна П., представники державної 

установи «Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти» 

- Лепеха І.О., Руденко А.С.. 

 

Порядок денний: 

1. Узгодження плану роботи Об’єднаної ради студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України на 2019-2020 н.р.; 

2. Про проведення позачергового засідання Об’єднаної ради 

студентського самоврядування аграрних закладів освіти України ; 

3. Про оновлення інформації про органи студентського самоврядування 

аграрних закладів освіти України 2019-2020 н.р.; 

4. Різне. 

 

1. Слухали: Голос А., яка запропонувала ухвалити затверджений план роботи 

Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних закладів освіти 

України на 2019-2020 н.р. (за протоколом №2 від 29 травня 2019 р.) з 

можливістю корегування та доповнення протягом навчального року. 

Ухвалили: погодили план роботи Об’єднаної ради студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України на 2019-2020 н.р. 

Слухали: Лепеху І.О. – завідувача науково-методичного кабінету соціально-

гуманітарної освіти державної установи «Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти», яка довела до відома про сумісні заходи з плану 

роботи, участь та допомогу в організації представників ОРСС. 



Ухвалили: долучати представників ОРСС до участі та допомоги у проведенні 

заходів державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти». 

 

2. Слухали: Голос А., яка доповіла про необхідність проведення позачергового 

засідання представників Об’єднаної ради студентського самоврядування 

аграрних закладів освіти України.  

Ухвалили: провести позачергове засідання ОРСС на базі одного з аграрних 

ЗВО. 

 

3. Слухали: Голос А., про оновлення інформації та укладення «Методичних 

рекомендацій щодо організації роботи органів студентського 

самоврядування». 

Ухвалили: оновити інформацію про Об’єднану раду студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України; розпочати роботу щодо 

укладення базової брошури «Методичні рекомендації для організації роботи 

органів студентського самоврядування». 

 

4. Слухали: Лепеху І.О., яка доповіла про проведення «Школи молодого 

лідера» на базі НУБіП;  

Ухвалили: провести «Школу молодого лідера» на базі НУБіП. 

 

Голова Об’єднаної ради студентського                                                 

самоврядування аграрних закладів                                                          А.Голос 

освіти України 

 

 

Секретар засідання                                                                        П.Совершенна 


