
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Угода між адміністрацією Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» та Студентським самоврядуванням 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» щодо забезпечення належних умов для діяльності 

органів студентського самоврядування

Київ 2021



Усвідомлюючи всю важливість та значущість студентського 

самоврядування, прагнення самостійно вирішувати питання самоорганізації, 

виховання, інтелектуального, культурного та спортивного розвитку студента 

як всебічно розвиненої особистості, захисту прав та інтересів окремих 

студентів та всієї студентської громади, а також з метою активної участі 

студентів у громадському житті Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (надалі — Університет), адміністрація 

Університету всебічно сприяє розвитку студентського лідерського 

потенціалу та створює належні умови для існування органів студентського 

самоврядування відповідно до законів України «Про вищу освіту» і «Про 

фахову передвищу освіту». З метою нормативного затвердження прав та 

функціональних обов’язків сторін між адміністрацією Університету та 

представниками студентського самоврядування укладається ця угода.

Права та обов'язки адміністрації закладу вищої освіти щодо 

взаємодії з органами студентського самоврядування

7. Адміністрація Університету мас право:

- отримувати інформацію щодо діяльності органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у 

випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту 

закладу вищої освіти та Положення про студентське самоврядування у 

Відкритому міжнародому університеті розвитку людини «Україна»;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 

що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, 

конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

2. Адміністрація Університету зобов’язана:

- створювати умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним 

відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом



- визначити місця для встановлення необхідних інформаційних 

стендів, що стосуються діяльності студентського самоврядування;

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, які стосуються життєдіяльності студентів Університету;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, 

фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку 

студентського самоврядування в Університеті.

Права та обов'язки органів студентського самоврядування

1. Органи студентського самоврядування мають право:

- отримувати від адміністрації Університету консультативну 

підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

- звертатися із пропозиціями, заявами, клопотаннями до 

адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування 

всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього 

органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

- вести конструктивний діалог із адміністрацією Університету 

щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів 

студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, 

подавати скарги на їхні дії відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян» згідно з чинним законодавством;

2. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти 

виконанню студентами своїх обов'язків;

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про 

свою діяльність;

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського 
самоврядування;



- координувати свою діяльність у закладі вищої освіти з іншими 

студентськими об'єднаннями, осередками тощо;

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 

Положення про студентське самоврядування та інші питання, що 

потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів 

закладу вищої освіти;

- відповідально ставитися до майна Університету, наданого ним у 

користування тощо.
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