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РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо роботи Об'єднаної ради студентського самоврядування аграрних
закладів освіти України
1. Загальні положення
1. Об'єднана рада студентського самоврядування аграрних закладів вищої
освіти України (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом Міністерства
освіти та науки України з питань навчально-виховної роботи.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами
України, Указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, іншими правовими актами, які
регламентують роботу закладів вищої освіти, а також цієї Рекомендацією.
3.

Рада

підтримує

розвиток

та

роботу

органів

студентського

самоврядування аграрних закладів вищої освіти України (далі – ЗВО), бере
участь у вирішенні питання часткового фінансування молодіжних заходів
органів студентського самоврядування у навчальних закладах шляхом
залучення спонсорських коштів та коштів ЗВО.
4. Рада відстоює громадянські права студентів на свободу слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань відповідно до ст. 34, 39 Конституції
України.
5. Рада діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та
гласності, рівноправності всіх її членів.

6. Рада проводить моніторинг розвитку студентського самоврядування у
ЗВО, виявляє недоліки та пропагує кращий досвід.
7. Рада є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських
об’єднань.
8. Рада має власний герб.
9. Рада має власний бланк.
10. Скорочена назва Ради – ОРСС.
11. Рада співпрацює з Науково-методичним центром вищої та фахової
передвищої освіти.
2. Мета та завдання діяльності Ради
1. Метою діяльності Ради є представництво та захист соціальноекономічних, творчих, духовних та інших інтересів студентської молоді у
закладі освіти.
2. Основними завданнями Ради є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентської молоді закладу
освіти;
- участь в організації навчально-виховного процесу закладу освіти;
- аналіз суспільних процесів у сферах вищої освіти, культури, праці,
соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та
внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій органам
державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів;
- участь у підготовці та розробці пропозицій до проектів нормативноправових актів та програм з найважливіших питань суспільного становища,
правового і соціального захисту студентської молоді закладу освіти;
- участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання
соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем
студентської молоді закладу освіти;

-

сприяння

розширенню

всеукраїнського

та

міжнародного

співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та
розвитку студентської молоді;
3. Для виконання покладених на Раду завдань, вона має право:
- одержувати в установленому порядку від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємства, установ і організацій
необхідні матеріали та інформацію;
- утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії (комітети),
експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до них
студентську молодь, посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій,
учених, фахівців, представників об’єднань громадян тощо;
- брати участь у розробці та обговоренні проектів рішень державних
органів з питань політики у сфері вищої освіти;
- здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності Ради та не
заборонені чинним законодавством України.
4. Рада зобов’язана:
- інформувати студентство про свою діяльність у формах, що не
заборонені законодавством;
- виконувати прийняті на себе зобов’язання, що не суперечать чинному
законодавству України.
5. Основні питання, які розглядає Рада:
- внесення пропозицій щодо покращання організації навчального процесу
у закладі освіти відповідно до потреб ринкової економіки, інтеграції аграрної
освіти

до

європейського

освітнього

простору,

підвищення

рівня

конкурентоспроможності фахівців;
- сприяння студентам у впровадженні результатів дипломних робіт у
вітчизняне аграрне виробництво;
- організація наукових конференцій, семінарів, нарад;

- пошук можливостей у розробці та реалізації наукових проектів
студентів;
- участь в організації науково-виробничої практики і стажування
студентів на сільськогосподарських підприємствах України та за кордоном;
- участь в організації всеукраїнських предметних олімпіад для студентів
аграрних закладів освіти;
- створення інформаційної бази даних тимчасових робочих місць та
сприяння працевлаштуванню випускників;
- розробка загальної стратегії, спрямованої на оптимізацію розв'язання
питань

щодо

надання

матеріальної

допомоги

інвалідам,

сиротам,

малозабезпеченим, студентським сім'ям, поодиноким матерям тощо;
- сприяння створенню Благодійного фонду захисту пільгових категорій
студентів;
- проведення «круглих столів», науково-практичних конференцій та
семінарів з питань організації студентського побуту та соціальної адаптації,
попередження протиправних дій та профілактики груп ризику серед
студентської молоді;
- контроль за діяльністю підприємств, які відповідають за житловопобутові умови студентів та охорону праці;
-

пошук

нових

шляхів

організації

студентського

дозвілля,

що

відповідають вимогам часу, національним та духовним традиціям українського
народу;
- організація та проведення систематичних культурно-масових заходів
(фестивалів, зльотів і т. ін.) за участю представників української та зарубіжної
культурної еліти;
- участь, організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів
(олімпіад, спартакіад і т. ін.);
- участь, організація та проведення оздоровлення студентів у таборах
відпочинку в літній канікулярний період;

- участь у вирішенні питань університетського та міжнародного обміну
студентами;
- представництво інтересів Ради на різних рівнях державної влади;
- співпраця з молодіжними організаціями самоврядування України і країн
близького та далекого зарубіжжя і міжнародними благодійно-просвітницькими
фондами та інші питання.
3. Структура Ради та її повноваження
1. Рада формується з представників вищих виконавчих органів
студентського самоврядування аграрних закладів освіти , що обираються
студентською конференцією закладу освіти, і за поданням керівника закладу
освіти делегуються до Ради (по одному представнику від кожного закладу
освіти). До Ради входить представник органів студентського самоврядування
аграрних закладів фахової передвищої освіти, що обирається на регіональних
засіданнях органів студентського самоврядування аграрних закладів фахової
передвищої освіти України (по одному представнику від регіону).
2. Робота Ради здійснюється у формі засідань членів Ради, де
розподіляються повноваження, узгоджується план роботи на наступний рік і
т.п. Засідання відбуваються не менше ніж два рази на рік.
3. З-поміж числа членів Ради щорічно обирають президію: голову Ради,
першого заступника, координатора, секретаря та прес-секретаря. Постійним
членом президії є представник органів студентського самоврядування аграрних
закладів фахової передвищої освіти (Додаток 1). Голова Ради керує діяльністю
Ради та представляє Раду в інших державних та недержавних організаціях.
 Голова Ради обирається простою більшістю присутніх на засіданні
Ради.
 Секретар Ради організовує контроль за виконанням її рішень, веде
протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання
рішень.

 Координатор Ради відповідає за організацію виконання рішень
Ради, а також займається профільною діяльністю: координує
спеціальні

напрями

діяльності

Ради:

науковий,

культурно-

виховний, спортивний, інформаційний та соціальний.
 Прес-секретар займається зв'язками із засобами масової інформації
(готує статті, огляди преси, прес-релізи, робить повідомлення та
заяви, проводить прес-конференції тощо).
У разі припинення повноважень члена Ради по закінченню навчання, або
у разі відрахування з інших причин, Рада запрошує до її складу нового члена –
представника від вищого виконавчого органу студентського самоврядування
ЗВО, що обирається за вище згаданою процедурою (п.1.).
4. Рішення засідання Ради узгоджують протоколом, який підписують
голова Ради та секретар засідання.
5. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Ради є вирішальним.
6. Рішення вважається правомірним, якщо на засіданні присутні не менш
як половина її складу і є обов'язковим для виконання органами студентського
самоврядування всіх рівнів.
7. Зміни до Положення про Рекомендацій можуть бути внесені рішенням
двох третин голосів засідання Ради.
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