


 

 



 

Загальні положення 

1.1. Спілка іноземних студентів та аспірантів Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (далі – Спілка) є органом 

студентського самоврядування і створюється з метою реалізації прав 

іноземних здобувачів освіти на участь в управлінні освітнім процесом, 

вирішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвитку її 

соціальної активності, підтримці і реалізації соціальних ініціатив. 

1.2. Спілка іноземних студентів та аспірантів створюється як постійно 

діючий представницький і координаційний орган іноземних здобувачів 

освіти всіх форм навчання та рівнів освіти і слухачів підготовчих курсів         

(далі – студентів) закладу вищої освіти на основі положення про Спілку 

іноземних студентів та аспірантів, затвердженого ректором університету. 

1.3. Кожен студент-іноземець ХНПУ імені Г.С. Сковороди (далі – 

Університет) може обирати і бути обраним до складу Спілки. 

1.4. Діяльність Спілки спрямована на всіх іноземців, які здобувають освіту в 

Університеті. 

1.5. Діяльність Спілки координує проректор з навчально-виховної роботи. 

2. Основні цілі та завдання Спілки 

2.1. Метою діяльності Спілки є: 

– формування активної громадянської позиції студентів, сприяння розвитку 

їхньої соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізації та 

саморозвитку, лідерських і командних якостей; 

– забезпечення реалізації прав іноземних студентів університету на участь в 

управлінні закладом освіти, оцінці якості освітнього процесу; 



– формування у студентів умінь і навичок самоврядування, підготовка їх до 

компетентної та відповідальної участі в житті суспільства; 

– популяризація ХНПУ імені Г.С. Сковороди за кордоном; 

– розвиток і пропаганда принципів толерантності в навчанні, культурі та 

побуті студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

– розвиток науково-дослідної роботи іноземних студентів і аспірантів; 

– розвиток культурного, спортивного та творчого життя іноземних студентів 

і аспірантів. 

2.2.1. У межах сприяння студентам та аспірантам в адаптації до навчального 

процесу Спілка має вирішувати такі завдання: 

– надавати допомогу Центру міжнародного співробітництва й міжнародної 

освіти, деканатам факультетів і адміністрації університету в організації та 

проведенні заходів, пов’язаних з навчанням і перебуванням студентів та 

аспірантів на території України; 

– пояснювати особливості організації навчального процесу, ознайомлювати 

зі Статутом університету, правилами внутрішнього розпорядку та іншими 

локальними нормативними документами; 

– брати активну участь в організації студентського самоврядування 

університету. 

2.2.2. У межах розвитку науково-дослідної роботи студентів та аспірантів 

Спілка має вирішувати такі завдання: 

– інформувати студентів про можливість участі в студентських конференціях 

і науково-дослідних проектах; 

– сприяти адміністрації факультетів в організації і проведенні наукових 

конференцій, круглих столів, конкурсів, дебатів тощо; 



– залучати студентів-іноземців до організації та проведення зустрічей з 

представниками науки, культури, бізнесу й органів влади. 

2.2.3. У межах розвитку культурного, творчого та спортивного життя 

студентів Спілка має вирішувати такі завдання: 

– організовувати різноманітні екскурсії для студентів, які прибули, з метою 

ознайомлення з традиціями України та університету, їхньої культурної 

адаптації; 

– інформувати студентів щодо проведення і можливості участі в культурно-

масових заходах університету (КВК, концерти, вистави тощо); 

– сприяти діяльності Центру міжнародного співробітництва і міжнародної 

освіти, деканатам факультетів та адміністрації університету під час 

проведення різноманітних заходів (свята, «вечори національних культур» та 

інших культурних і творчих заходів); 

– забезпечувати участь студентів у роботі спортивних секцій та творчих 

колективів; 

– інформувати студентів про проведення різноманітних спортивних заходів в 

університеті; 

– висвітлювати спортивні досягнення студентів-іноземців. 

2.2.4. У межах залучення іноземних абітурієнтів для навчання в ХНПУ     

імені Г.С. Сковороди Спілка бере участь у вступній кампанії закладу вищої 

освіти (інформаційна робота). 

2.2.5. У межах інформаційного висвітлення діяльності Центру міжнародного 

співробітництва і міжнародної освіти (далі – Центр) Спілка має вирішувати 

такі завдання: 

– брати участь у формуванні позитивного іміджу Центру; 



– організовувати інформаційну взаємодію з керівництвом Центру; 

– забезпечувати інформаційну підтримку проведених заходів; 

– оперативно сповіщати іноземних студентів та аспірантів про заплановані 

заходи. 

3. Структура й організація Спілки 

3.1. Спілка є основним керівним органом студентського самоврядування 

іноземних студентів і аспірантів в університеті. 

3.2. До складу Спілки входять студенти-іноземці всіх національностей, 

представники яких навчаються в Університеті, з урахуванням принципу 

добровільної участі. 

3.3. Збори Спілки відбуваються за необхідності, але з періодичністю - один 

раз на місяць. Час, місце та порядок засідання встановлюється Головою 

Спілки. 

3.4. Спілка іноземних студенів та аспірантів є структурним підрозділом 

Спілки студентів та молоді університету. 

3.5. Спілка іноземних студентів та аспірантів має право приймати рішення з 

основних питань студентського самоврядування серед студентів-іноземців. 

Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості 

присутніх членів Спілки. 

3.6. Спілку очолює голова, який щорічно обирається студентами-іноземцями 

шляхом таємного голосування. Кандидатури для участі у виборах 

визначаються добровільно з дійсних членів Спілки або за рекомендацією 

завідувача Центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти. 

3.7. Обраним уважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. 



3.8. Спілка організовує виконання рішень, визначає пріоритетні напрями 

діяльності Спілки, затверджує плани заходів Спілки та кандидатури 

відповідальних за роботу постійно діючих комісій за основними напрямками 

роботи Спілки: 

– суспільно-соціальний; 

– культурно-просвітницький; 

– спортивний; 

– інформаційний. 

4. Повноваження Спілки 

4.1. Спілка має право: 

4.1.1. Брати участь у розробці та обговоренні проектів локальних 

нормативних актів Університету, які стосуються законних інтересів 

іноземних студентів та аспірантів. 

4.1.2. Брати участь у розгляді питань, пов’язаних з порушенням іноземними 

студентами й аспірантами навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку в Університеті, а також у студентських гуртожитках. 

4.1.3. Робити запит та отримувати в установленому порядку від органів 

управління Університету і структурних підрозділів інформацію, необхідну 

для діяльності Спілки. 

4.1.4 У випадках порушення та обмеження прав і свобод іноземних студентів 

та аспірантів вносити пропозиції в органи управління Університету і 

структурні підрозділи щодо прийняття заходів із відновлення порушених 

прав. 

4.2. Спілка зобов’язана: 



4.2.1. Проводити роботу, спрямовану на підвищення обізнаності студентів 

щодо міграційного законодавства. 

4.2.2. Сприяти закріпленню й поглибленню взаєморозуміння між іноземними 

студентами та аспірантами Університету та інших закладів вищої освіти 

України, їх громадськими організаціями та адміністрацією. 

4.2.3. Сприяти діяльності іноземним студентам та аспірантам в їхній 

професійній підготовці, здійснювати представництво і захист законних прав 

та інтересів студентів-іноземців, які навчаються в університеті. 

4.2.4. Сприяти укріпленню взаємовідносин і дружби між народами в межах 

участі в різноманітних заходах, які проводяться для студентів-іноземців 

України. 

4.2.5. Інформувати студентів-іноземців, а також органи управління 

Університету про свою діяльність. 

5. Голова Спілки 

5.1 Обов’язки Голови Спілки: 

– загальне керівництво діяльністю Спілки; 

– розподіл обов’язків між членами Спілки; 

– контроль за виконанням обов’язків, доручень, розподілених між членами 

Спілки іноземних студентів та аспірантів; 

– проведення засідань Спілки; 

– визначення порядку засідань Спілки; 

– представлення Спілки (за необхідності) в різноманітних структурних 

підрозділах університету і в зовнішніх організаціях; 

– доведення до відома студентів розпоряджень ректора і проректорів 

Університету, завідувача Центру міжнародного співробітництва і 



міжнародної освіти щодо проживання, навчання, громадської діяльності 

студентів-іноземців, а також питань дисципліни та порядку реєстрації на 

території України. 

5.2. Права Голови Спілки: 

– представляти інтереси студентів-іноземців в міських, обласних і 

всеукраїнських організаціях, клубах, радах, асоціаціях студентів-іноземців; 

– мати доступ до інформації щодо успішності, громадського життя та 

дисципліни студентів-іноземців; 

– у межах прийнятих правових документів обстоювати інтереси студентів-

іноземців на рівні деканатів чи університету. 

6. Заключні положення 

6.1. Усі зміни та доповнення до Положення затверджуються ректором 

університету. 

6.2. Положення розміщене на офіційному сайті університету. 

 

 


