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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення визначає порядок створення, мету діяльності, завдання, 

функції, порядок організації діяльності Студентського комітету партнерства в 

забезпеченні якості освіти (далі – Комітет). 

1.2 Студентський комітет партнерства в забезпеченні якості освіти 

створюється для надання незалежного голосу студентам у межах механізмів 

забезпечення якості та управління на загальноуніверситетському рівні через 

офіційну взаємодію представників студентства як основних стейкхолдерів 

освіти зі структурними підрозділами Сумського національного аграрного 

університету (далі – СНАУ).  

1.3 Комітет є дорадчим органом у структурі студентського самоврядування 

Сумського національного аграрного університету, безпосередньо взаємодіє з 

відділом якості освіти, ліцензування та акредитації щодо виконання покладених 

на нього завдань. 

1.4 У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством України, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

внутрішньоуніверситетською нормативною базою рівнів, рішеннями та 

розпорядженнями студентського ректорату. 

2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КОМІТЕТУ 

ПАРТНЕРСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

2.1. Доброчесність 

2.2. Колегіальність 

2.3. Демократичний порядок прийняття рішень 

2.4. Прозорості  

2.5. Аналітичність 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

3.1 Студентський комітет партнерства в забезпеченні якості освіти має такі 

право: 



3.1.1. Ініціювати зміни до документів внутрішньо університетської 

нормативної бази, що стосуються навчання, викладання та 

оцінювання, організації освітнього процесу. 

3.1.2. Ініціювати проведення опитування чи фокус-груп з питань, що 

стосуються навчання, викладання та оцінювання. 

3.1.3. Отримувати консультативну, інформаційну та організаційну 

підтримку від структурних підрозділів Університету для виконання 

завдань, передбачених цим Положенням. 

3.1.4. Ініціювати  та реалізовувати інші не заборонені законодавством та 

локальною університетською нормативною базою заходи, що 

сприяють залученню студентів до процедур забезпечення якості, 

підвищення їх обізнаності та відповідальності щодо творення свого 

навчального процесу. 

3.2 Студентський комітет партнерства в забезпеченні якості освіти 

зобов’язаний: 

3.2.1 У процесі діяльності та прийняття рішень дотримуватися 

законодавства України, вимог внутрішньоуніверситетської 

нормативної бази та принципів визначених цим Положенням. 

3.2.2 Вести належну документацію, що забезпечує прозорість ухвалених 

рішень. 

3.2.3 Надавати інформаційну, консультаційну підтримку студентам з питань 

їх участі в оцінці у процедурах забезпечення якості або ініціювати 

таку підтримку відповідним структурним підрозділом Університету у 

разі відсутності достатнього рівня ресурсів, інформації тощо. 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основними завданнями та напрямами діяльності Комітету є: 

4.1. заохочення зворотного зв'язку та участі якомога ширшої студентської 

спільноти у висловленні власної думки щодо навчання та викладання, в 

тому числі популяризація академічної доброчесності серед студентства, 



анкетування серед студентів, участі у просвітницьких та інших заходах 

щодо представленості думки студентів у забезпеченні якості освіти тощо; 

4.2. участь у розробленні анкет та аналізі опитувань студентів, обговоренні 

виявлених тенденцій і проблем, розробленні пропозицій для покращення 

досвіду студентів спільно з відділом якості освіти, ліцензування та 

акредитації; 

4.3. участь у аналізі та обговоренні результатів моніторингу освітніх програм, в 

тому числі пропозицій інших стейкхолдерів; 

4.4. обговорення зі студентами питань реалізації право на вибір дисциплін, 

внесення пропозицій щодо удосконалення процедури вибору, переліку 

загальноуніверситетських вибіркових дисциплін, їх змісту та підходів до 

викладання; 

4.5. участь у формуванні стратегічних документів Університету щодо політики 

навчання та викладання, організації освітнього процесу; 

4.6. консультативна підтримка представників студентів, які входять проєктних 

груп та інших здобувачів вищої освіти щодо їх участі у процедурах 

забезпечення якості; 

4.7. участь у реалізації проектів із забезпечення якості освіти; 

4.8. участь у наукових конференціях та інших заходах, де вони можуть 

поглибити розуміння відповідних питань, а також можливість поділитися 

своїм досвідом, сприяти більш широкій дискусії та взаємодії студентства у 

питаннях забезпечення якості освіти. 

5. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ 

5.1 Комітет формується на принципі паритетного представництва здобувачів 

усіх факультетів. 

5.2  До складу комітету входить: 1) студентський ректор (за посадою) 2) по 

одному представнику від кожного факультету з обов’язковою рекомендацією 

від студентського ректорату (як правило – заступники студентських деканів з 

навчально-наукової діяльності); 3) два представники аспірантів з 



рекомендацією від Ради молодих учених СНАУ, в тому числі один здобувач-

іноземець. 

5.3 Членство в Комітеті є добровільним. 

5.4 Роботу Комітету координує його керівник, який обирається з числа його 

членів на першому засіданні шляхом відкритого голосування за наявності на 

засіданні не менше 2/3 складу Комітету. 

5.5 Склад Комітету затверджується наказом ректора на кожен навчальний рік 

не пізніше, ніж 1 жовтня. 

5.6 У засіданнях Комітету в залежності від характеру питань, що 

розглядаються, можуть брати участь посадові особи Університету, інші 

внутрішні стейкхолдери, інші співробітники, студенти СНАУ на запрошення 

керівника. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1 Затвердження, внесення змін до Положення, його скасування 

здійснюється наказом ректора за рішенням Вченої ради. 

6.2 Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня 

після введення його в дію наказом ректора. 

6.3 Після затвердження Положення розміщується на офіційному сайті 

Університету. 

6.4 Комітет має бути сформовано протягом 1 місяця з після введення в дію 

цього Положення наказом ректора. 

 


