
Протокол №2 

засідання Об’єднаної ради студентського самоврядування  

аграрних закладів освіти України 

від 29 травня 2019 року 

Харківський національний аграрний  

          університет ім. В.В.Докучаєва 
 

Головуючий: Голос А. 

Секретар: Рєзнік А. 

Присутні: 23 члени студентського самоврядування аграрних закладів освіти 

 

Порядок денний: 

1. Звіт голови ОРСС аграрних закладів освіти України за 2018-2019 н.р.; 

2. Затвердження змін та Положення про ОРСС аграрних закладів освіти 

України; 

3. Затвердження плану роботи ОРСС аграрних закладів освіти України на 

2019-2020 н.р.; 

4. Вибори голови Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних 

закладів освіти України; 

5. Різне. 

 

1. Слухали: Голос А., яка звітувала про роботу Об’єднаної ради студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України, що працювала за такими 

напрямками: 

- інформатизація студентів закладів аграрної освіти щодо освітнього процесу, 

нормативно-правової документації органів студентського самоврядування, 

міжнародних практик для студентів аграрних спеціальностей, новітнім 

магістерським програмам, молодіжних Всеукраїнських та міжнародних самітах 

та форумів, можливостей для студентів; 

- публікація новин заходів аграрних закладів освіти України на сайті Державної 

установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності закладів вищої освіти «Агроосвіта» та у газеті «Освіта Аграрна»; 



- постійна робота та надання правової, організаційної та різного роду допомоги в 

організації діяльності органів студентського самоврядування аграрних закладів 

освіти; 

- робота з асоціацією КВН України у проведенні та подальших планах організації 

фестивалю команд Аграрної ліги КВН України; 

- відстоювання позиції автономії Об’єднаної ради студентського самоврядування 

аграрних закладів освіти України серед громадських студентських організацій 

України; 

- проведення проекту «Школа молодого лідера»; 

- напрацювання проекту з навчання представників органів студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України «Школа студентського 

самоврядування»; 

- проведення щорічного фото-конкурсу серед аграрних закладів освіти;  

- щорічний Зліт студентських лідерів аграрної освіти України; 

- проведення онлайн-конференцій, нарад, з’їздів, засідань та вирішення поточних 

питань. 

Вирішили: затвердити звіт голови Об’єднаної ради студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України за 2018-2019 н.р. 

Голосування: «За» - одноголосно. 

2. Слухали: Голос А., яка запропонувала внести зміни та документально 

затвердити Положення про Об’єднаної ради студентського самоврядування 

аграрних закладів освіти України, згідно затверджених Рекомендацій щодо 

роботи  Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних закладів освіти 

України від 04 квітня 2017 року, здебільшого у корегуванні абревіатури аграрних 

закладів освіти України, направленої діяльності Ради та її складу. 

Вирішили: внести зміни, прийняти та затвердити Положення про Об’єднаної 

ради студентського самоврядування аграрних закладів освіти України. 

Голосування: «За» - одноголосно. 

3. Слухали: Голос А., яка запропонувала затвердити визначений план роботи 

Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних закладів освіти 

України на 2019-2020 н.р. з можливістю корегування та доповнення протягом 

навчального року. 



Вирішили: затвердити план роботи Об’єднаної ради студентського 

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

Голосування: «За» - одноголосно. 

4. Слухали: Голос А., яка проінформувала про необхідність перевиборів голови 

Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних закладів освіти 

України та її структури. 

Слухали: Лужняк В., голову органу студентського самоврядування Подільського 

державного аграрно-технічного університету, яка запропонувала кандидатуру 

діючої голови Ради Голос А., представницю студентського самоврядування 

Полтавської державної аграрної академії; заслухали позиції членів засідання 

згідно висунутої кандидатури. 

Вирішили: надати кандидату можливість представлення передвиборчої 

програми та бачення подальшого розвитку діяльності Об’єднаної ради 

студентського самоврядування аграрних закладів освіти України; обрати спосів 

голосування – «таємне». 

Голосували: Анастасія Голос – «За» - 22 голоси. 

5.Слухали: Голос А., яка запропонувала алгоритм проведення заходів на рівні 

ЗВО та України з залученням «файндрайзингу»; Кучерявого М., Галушко О. та 

Рєзнік А., які ділилися досвітом організації заходів студентського 

самоврядування у своїх ЗВО. 

Вирішили: вести спілкування з адміністрацією ЗВО, місцевими 

самоврядуваннями. 

 

 

Голова Об’єднаної ради студентського                                                   А.Голос 

самоврядування аграрних закладів освіти  

України 

 

Секретар                                                                                                     А.Рєзнік 

 

 


