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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТУДЕНТСЬКУ АГЕНЦІЮ СПРИЯННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Студентська агенція сприяння якості освіти (далі – Агенція) 
Центральноукраїнського інституту розвитку людини (далі – Інститут) 
створюється у структурі студентського парламенту і безпосередньо 
підпорядковується Голові студентського самоврядування. 

Повна назва українською мовою – Студентська агенція сприяння якості 
освіти. 

Повна назва англійською мовою – Student’s Agency for Quality Assurance. 
Агенція не є юридичною особою. 
1.2. Це Положення визначає порядок створення Агенції, мету її 

діяльності, завдання, функції, порядок організації її роботи, структуру. 
1.3. У своїй діяльності Агенція керується чинним законодавством 

України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоінститутського 
рівнів, рішеннями та розпорядженнями студентського управління. 

 
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

 
2.1 Основними завданнями та функціями Агенції є: 
- проведення інформаційної кампанії серед студентів щодо їх опитування 

як дієвого інструменту впливу на освітній процес;  
- участь в організації та проведенні опитувань здобувачів вищої освіти 

щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних 
дисциплін; 

- розроблення пропозицій щодо сприяння реалізації анкетування 
здобувачів вищої освіти та змісту анкети спільно з навчально-методичним 
відділом; 

- організація та проведення фокус-груп, круглих столів, зустрічей, 
семінарів, диспутів спільно з навчально-методичним відділом з питань якості 
освітньої діяльності; 

- інформування учасників освітнього процесу про результативність 
проведених заходів; 



- участь у процесі розробки, моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм та інших процедур забезпечення якості освітніх програм і 
освітньої діяльності Інституту; 

- формування та реалізація спільно з комісією з академічної 
доброчесності плану заходів студентського самоврядування та Агенції з 
популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти; 

- участь у створенні та вдосконаленні нормативної бази з питань 
академічної доброчесності та ін. 

2.2 На Агенцію у встановленому порядку можуть покладатися й інші 
завдання, що відповідають напрямку її діяльності. 

 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Функціонування Агенції забезпечується студентами, які є 
представниками кожного навчально-виховного підрозділу, включно 
територіально відокремлені, за пропозицією студентського самоврядування. 

3.2. Роботу Агенції координує її керівник, який обирається з числа його 
членів на першому засіданні, що проводиться в селекторному режимі, шляхом 
відкритого голосування при наявності на засіданні не менше 2/3 облікового 
складу. 

3.3. Керівник Агенції є членом Вченої ради Університету, а представники 
навчально-виховних підрозділів – членами вчених (методичних) рад цих 
підрозділів за посадою. 

 
 

ІV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

4.1. Агенція розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі 
Університету «Україна». 

 
 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1. Діяльність Агенції базується на затверджених планах роботи, 
завданнях вищих посадових осіб та наданих у встановленому порядку 
пропозиціях навчально-виховних підрозділів Університету «Україна». 

5.2. У межах своїх повноважень Агенція здійснює організаційні заходи та 
контроль за відповідними напрямами діяльності, надає звітну інформацію у 
затвердженому вигляді. 

5.3. Про свою роботу Агенція звітує у встановленому для підрозділів 
порядку. 



 
 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
6.1. Агенція реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради 

Університету «Україна», що приймається за поданням начальника відділу 
внутрішнього аудиту і визначається внесенням ним цього питання або 
безпосередньо відповідного положення до порядку денного Вченої ради. Зміни 
та доповнення до Положення, затвердження його нової версії або скасування 
Положення здійснюється наказом президента Університету  «Україна» за 
рішенням Вченої ради. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладання 
нової його редакції, також можуть затверджуватися наказом президента 
Університету «Україна» без розгляду Вченої радою та/або дорадчими органами. 

6.3. Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня 
після введення його в дію наказом президента Університету «Україна», якщо 
інше не передбачене тим же наказом. 
 

 

 


	Розглянуто на засіданні 		      ЗАТВЕРДЖУЮ
	Вченої ради		                                     Директор Центральноукраїнського
	Центральноукраїнського інституту 	      інституту розвитку людини
	розвитку людини				      ________В.Я. Пупишева
	протокол № 1				      «31» серпня 2021 р.
	від «31» серпня 2021 р.



