
Роль студсамоврядування в 
освітньому процесі НаУОА



Вплив на прийняття рішень
● Участь в роботі:
- старостатів
- рад факультетів/інститутів
- стипендіальної комісії
- комісії з питань якості та в 

розширеному засіданні комісії
- вченої ради
- академічної конференції

● Освітні програми та навчальні плани

● Графік освітнього процесу

● Проведення конференцій, заходів

● Затвердження усіх положень, процедур

● Обговорення стану викладання, роботи 

структурних підрозділів, участь в комісіях, 

вплив на якість освіти

● Визначення стипендій

● Відрахування, переведення, поновлення 

здобувачів освіти

● Погодження заступників, інше



Вплив на вступ, відрахування, 
поновлення, переведення
● Члени приймальної комісії
● Погодження відрахування, поновлення, переведення на бюджет 

здобувачів освіти
● Протокол студради щодо переведення на бюджет
Приймальна комісія

Положення про відрахування, перерву в навчанні, поновлення та переведення студентів
НаУОА

Положення Про порядок переведення осіб, які навчаються за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету та перерозподілу обсягів
державного замовлення.

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення
навчальних дисциплін в НаУОА

https://vstup.oa.edu.ua/prijmalna-komisiya/
https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_vidrahuvannia.PDF
https://drive.google.com/file/d/1u7WYcE7cV0XPU-4t1BqkcHJXm0x4VQzG/view?usp=sharing
https://www.oa.edu.ua/publik_information/likvid_academ_z.PDF


Вплив на стипендії

● Члени стипендіальної комісії
● Нарахування додаткових балів і формування остаточного 

рейтингу з головами студрад
● Узгодження кандидатур на стипендії Президента, КМУ, ВРУ, інші 

іменні стипендії та голосування на вченій раді

Правила призначення і виплати стипендій у НаУОА

Положення про волонтерську діяльність в НаУОА

https://www.oa.edu.ua/publik_information/pravyla_vyplaty_stypendii.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/volunteers.PDF


Вплив на продовження контрактів 
викладачів

● Участь в конкурсній комісії на рівні університету та 
факультету/інституту

● Присутність на парах
● Рішення студсамоврядування (витяги студрад)
● Подання, обговорення

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників НаУОА

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
деканів, завідувачів кафедр, директора наукової бібліотеки НаУОА

https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_konkurs_npp.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_konkurs_dekaniv.PDF


Вплив у гуртожитках

● Виселення з гуртожитів (погодження)
● Участь в житлових комісіях
● Студкоменданти

Положення про студентське самоврядування гуртожитків

Положення про житлову комісію

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НаУОА

Положення про студентські гуртожитки НаУОА

https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_gurtojytky.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LH8uzSQIt7rlwoIMvengUFf7dEFks9ni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/186-P0kx46jYhY_H-t6Eb_OC3YiU7qq_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13MarqneJhPZJCV4nPaFLGrgeJOaIyOSr/view?usp=sharing


Вплив на залучення здобувачів 
освіти до науки

● Студенське наукове товариство Академік
● Представники на кожному факультеті/інституті для 

популяризації науки серед студентів
● Участь в конкурсній комісії на гранд Острозької академії

Положення про Студентське наукове товариство «Академік» Національного
університету «Острозька академія»

Положення про проведення конкурсу наукових проектів на здобуття гранту 
НаУОА

https://drive.google.com/file/d/1KsfttYcZEA16MhWIAR2JbU0O3mLszPtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj5NrurNG31QrLLH0mUS-4d6ZFc0zkSk/view?usp=sharing


Підтримка молодших студентів та 
організація дозвілля

● Студентські тьютори
● Проведення, прийняття участі в конкурсах, культурних, 

мистецьких, благодійних заходах

● Положення про тьюторство в НаУОА

https://www.oa.edu.ua/doc/receiving_commision/polozhenia-tutor.pdf


Участь та проведення моніторингів
Моніторинг якости освітніх послуг та освітнього 
середовища, профорієнтації вступників, адаптації 1 курсу, 
інше. Участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» та в 
дослідженні корупційних ризиків в межах проєкту "Антикорупційний комплаєнс у вищих 
навчальних закладах: від визначення ризиків до їх подолання"

Популяризація опитувань та обговорення їх результатів

Моніторинг якості освіти

https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/monitoryng_yakosti_osvity


Вплив на вирішення конфліктних ситуацій та 
прийнятті рішень про порушення академічної 
доброчесності

● Кодекс академічної доброчесності

● Положення про запобігання академічному плагіату та 
порядок перевірки робіт у Національному університеті
«Острозька академія»

● Положення про забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в НаУОА

● Положення про політику та процедури врегулювання
конфліктних ситуацій у НаУОА

Скринька ректора, скринька довіри, скринька комісії з 
питань якості освіти

https://www.oa.edu.ua/publik_information/CODEX.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_pro_perevirku_plagiatu.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_zabezpechenia_yakosti.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf


Робота команд студрад

● Головне:
- спільна робота студентського самоврядування
- комунікація

● Публічність інформації НаУОА та студбратства




