
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання:  

“Про місію Студентської ради Університету з підвищення якості  

навчання студентів” 

від 31 травня 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Студентської ради 

Університету з питання “Про місію Студентської ради Університету з 

підвищення якості навчання студентів” вчена рада Університету відзначає, 

що студентське самоврядування виступає важливою підсистемою в системі 

управління вищим навчальним закладом, що викликано соціально‐
педагогічними чинниками впливу на студентську молодь. Охоплюючи всі 

сфери життєдіяльності вищого навчального закладу (навчальну, наукову, 

виховну, спортивну, дозвілля) і функціонуючи на всіх рівнях (академічної 

групи, інституту (факультету), гуртожитку, Університету), діяльність 

студентського самоврядування здійснюється в напрямку основних 

стратегічних завдань освітнього закладу. Відстоюючи інтереси студентства, 

зокрема щодо організації навчального процесу, представники студентського 

самоврядування формують значно суттєвіші вимоги до Університету та 

науково-педагогічних працівників, удосконалюючи не тільки процес 

викладання, а і його суб’єктів. 

Реалізація можливостей студентського самоврядування як елемента в 

системі управління Університетом сприяє формуванню лідерської та 

управлінської компетентності студентів. У сучасній системі освіти органи 

студентського самоврядування на законодавчому рівні мають широкий 

спектр прав і можливостей щодо участі в управлінні Університетом, а саме: 

участь у вчених радах факультету й Університету, організація та проведення 

наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів, 

сприяння працевлаштуванню студентів тощо. Водночас, за погодженням з 

органами студентського самоврядування приймаються рішення щодо 

відрахування, поновлення, переведення, поселення осіб, які навчаються в 

Університеті. 

Вчена рада визнає необхідність залучення органів студентського 

самоврядування до управління навчально-виховним процесом. Студентське 

самоврядування є полігоном для відпрацювання студентських інновацій в 

управлінській, організаційній, соціальній галузях. Студенти, задіяні в роботі 

органів студентського самоврядування, отримують можливість приймати 

рішення, реалізовувати їх зі студентською громадою. 

Для вченої ради Університету важливо бути в курсі проблем, побажань, 

подій, що відбуваються в студентському середовищі, знати їхню думку з 



приводу прийнятих рішень, а єднальною ланкою між вченою радою 

Університету і студентами є орган студентського самоврядування, що 

озвучує нагальні проблеми студентства й допомагає в їхньому вирішенні. 

Лише рівноправна співпраця, а не вертикальна взаємодія приносять плідні 

результати в роботі. 

З метою співпраці з Студентською радою Університету з підвищення 

якості навчання студентів  

Вчена рада рекомендує: 

1. Голові Студентської ради Університету сформувати план роботи 

Студентської ради Університету на 2017-2018 навчальний рік згідно 

розробленого Положення про органи студентського самоврядування 

Університету. 

2. Директору інституту і деканам факультетів, Голові студентської ради 

Університету, Голові студентських рад факультетів та інституту для 

налагодження співпраці з органами студентського самоврядування щорічно 

на вчених радах інституту (факультетів) розглядати питання діяльності 

студентських рад та їх ролі в підвищенні якості навчання студентів. 

3. Ректорату Університету продовжити практику підтримки та 

відзначення студентів, які беруть активну участь у науковій, громадській, 

культурно-мистецькій та спортивній роботі, що сприяє підвищенню рейтингу 

Університету серед вищих навчальних закладів України. 

4. Проводити засідання заступників деканів факультетів (директора 

інституту), членів студентських рад факультетів (інституту), кураторів і 

старост груп з обговорення успішності студентів, відвідування занять та 

участі у громадській роботі. 

5. Студентській раді Університету використовувати досвід та 

можливості виконуваних Університетом міжнародних проектів для розвитку 

молодіжних ініціатив та студентського самоврядування. 

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого 

проректора університету проф. Барну М. Ю. і проректора з навчально-

виховної роботи проф. Гелея С. Д. 

 


