Інформація про діяльність органів студентського самоврядування
Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»
Студентське самоврядування у БДМУ функціонує на основі
«Положення про органи студентського самоврядування в БДМУ».
Виконавчим органом СС БДМУ є Студентська рада (СР). Засідання СР
систематично проводилися в перший вівторок кожного місяця, а також
позапланові з огляду на актуальні події в діяльності студентського
самоврядування в університеті, а також відповідно до завдань Закону
України «Про вищу освіту» ст. 40.
Студентське самоврядування в університеті здійснюється студентами
безпосередньо через представницькі та виконавчі органи студентського
самоврядування, які створюються на добровільних виборних засадах за
ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування
університету, на основі Положення про студентське самоврядування у
Вищому державному
навчальному
закладі
України
«Буковинський
державний медичний університет».
Органи студентського самоврядування у своїй діяльності користуються
допомогою
та
підтримкою
ректорату
і
профспілкового
комітету
університету, зокрема створення належних умов для діяльності, надання
приміщень, меблів, оргтехніки, організаційно-методичнї допомоги тощо.
Представники студентського самоврядування Університету не менше як 10 %
є в складі Вченої ради університету та факультетських вчених рад. Діяльність
органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення
навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання
духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної
активності та відповідальності за доручену справу.
Серед основних завдань органів студентського самоврядування в
університеті є:
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
• організація співробітництва з органами студентського самоврядування
інших вищих навчальних закладів і молодіжними та громадськими
організаціями;
• проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в Студенти,
випускних вечорів, днів факультету тощо;
• участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні; організація
належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках;
• координація діяльності з викладачами, кураторами академічних груп
студентів та кафедрами, деканатами факультетів;

•

пропаганда здорового
способу
життя,
запобігання
вчиненню
студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків,
палінню та ін.
Варто зазначити, що за погодженням зі Студентською радою, на рівні
факультету - Студентським деканатом приймається рішення щодо
відрахування студентів та їх поновлення на навчання; переведення студентів,
які навчаються в БДМУ за контрактом за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб, на навчання за державним замовленням; призначення
заступника декана, проректора з науково-педагогічної роботи та виховання;
поселення студентів в гуртожиток і виселення; призначення стипендій;
Правил внутрішнього розпорядку БДМУ в частині, що стосується осіб, які
навчаються тощо.
Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
Вищого державног навчального закладу України «Буковинський
державний медичний університет»
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського
самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу
органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання
такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків
студентів університету.
Таким чином, студентське самоврядування в університеті здійснюється
на рівні університету, факультету, курсу, академічної групи, гуртожитку. На
всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Вищим
органом студентського самоврядування є Конференція студентів Вищого
державного навчального закладу України «Буковинський державний
медичний університет», на якій ухвалюється Положення про студентське
самоврядування університету, повноваження та порядок обрання виконавчих
та контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, порядок
звітності, річний кошторис витрат органів студентського самоврядування,
вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його
виконання; обирають контрольно-ревізійну комісію тощо.
Таблиця 1
Структура органів студентського самоврядування Вищого державного
навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет»
Представницькі
органи
студентського
самоврядування
БДМУ
Збори студентів групи
Збори студентів курсу

Виконавчі органи студентського
самоврядування БДМУ
Староста групи
Старостат - староста курсу
Сектори:
навчальний,
науковий,
інформаційно-правовий,

соціально-

психологічних
питань,
міжнародних
зв'язків, спортивно-оздоровчий, культури
та дозвілля, побутовий

Конференція студентів факультету

Студдеканат - студентський декан
к о м і с і ї : навчальна, наукова, з моніторингу
якості освіти, інформаційно-правова та
соціально-психологічних
питань,
міжнародних
зв'язків,
спортивнооздоровча, суспільно-корисної праці та
побуту студентів.

Конференція
університету

студентів Студентська
рада
Студентської ради;

-

голова

Комісії:навчальна, наукова, інформаційноправова, соціально-психологічних питань, з
моніторингу якості освіти, міжнародних
зв'язків, культури та дозвілля, спортивнооздоровча, побутова.

Конференція
студентів-іноземних Асоціація
земляцтв
студентівгромадян
іноземних громадян
Збори студентів коледжу БДМУ
Студентська рада коледжу БДМУ голова Студентської ради коледжу
БДМУ
Комісії:навчальна, наукова, інформаційноправова, соціально-психологічних питань, з
моніторингу якості освіти, міжнародних
зв'язків, культури та дозвілля, спортивнооздоровча, побутова.

Збори студентів гуртожитку

Студентська рада гуртожитку голова
Студентської
ради
гуртожитку
Комісії: житлово-побутова, культури і
дозвілля, санітарно-гігієнічна, фізкультурномасової роботи, громадського порядку.

Головною структурною одиницею студентського самоврядування
університету є академічна група. Староста курсу за погодженнням (шляхом
відкритого голосування чи прямого таємного голосування) зборів курсу
вносить пропозиції кандидатур студентів до старостату.
Студентський декан формує склад студентського деканату (СД), до
якого за посадою входять старости курсів. Студентський декан за
погодженнням (шляхом відкритого голосування чи прямого таємного
голосування) Конференції студентів факультету вносить пропозиції
кандидатур студентів до складу СД. За цією самою системою відбувається
формування виконавчого органу коледжу БДМУ.
Голова Студентської ради гуртожитку за погодженнням (шляхом
відкритого голосування чи прямого таємного голосування) зборів студентів
гуртожитку вносить пропозиції кандидатур студентів до складу СР
гуртожитку БДМУ.

Студентська
рада
є
виконавчим
органом
студентського
самоврядування Університету, яка формується на засадах представництва від
усіх органів студентського самоврядування факультетів та коледжу БДМУ.
Голова СР формує склад СР, до якої за посадою входять: студентські декани,
голови студентських рад гуртожитків, голова Студентської ради коледжу
БДМУ, голова студентського наукового товариства, голова спортивнооздоровчої комісії спортивного клубу БДМУ, редактор студентської газети
«Гіппократик», заступник голови профкому по роботі зі студентами. Голова
СР за погодженнням (шляхом відкритого голосування чи прямого таємного
голосування) Конференції студентів університету вносить пропозиції
кандидатур студентів від факультетів з квотою 1 кандидат від 200 студентів,
які входять до складу СР.
Відповідно до змін Закону України «Про вищу освіту» Положення про
студентське самоврядування у Вищому державному навчальному закладі
України «Буковинський державний медичний університет» було доповнене
розділом 7. Порядок проведення прямих таємних виборів делегатів
Конференції студентського
самоврядування,
виконавчих
органів
студентського самоврядування, делегатів на Конференцію трудового
колективу Університету, виборів членів Вченої ради Університету,
виборних представників для участі у виборах ректора з числа студентів
Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський
державний медичний університет» і у зв'язку з цим визначено
повноваження Студентської виборчої комісії (СВК), яка обирається з числа
студентів факультетів на Конференції студентів Університету. СВК
організовує проведення прямих таємних виборів делегатів на Конференцію
трудового колективу Університету; виборних представників з числа
студентів, що мають право браги участь у виборах ректора Університету;
членів Вченої ради Університету; делегатів Конференції студентського
самоврядування; виконавчих органів студентського самоврядування всіх
рівнів; здійснює контроль за процесом проведення виборів; визначає дату та
місце проведення виборів; на підставі поданої інформації від адміністрації
факультетів складає списки осіб (кандидатів), які братимуть участь у
виборах. Після проведення виборів збирає та зберігає списки виборців,
бюлетені, протоколи засідань СВК. У Положенні затверджені форми
бюлетенів для голосування. У цьому розділі також визначена процедура
проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування всіх рівнів. Зокрема: процедура проведення виборів
представників з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради з
числа студентів. Рішення про проведення виборів приймається СР, яка
відповідно розподіляє квоти па факультети по виборних представниках з
числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради з числа
студентів, Голова СР Університету входить до складу Вченої ради за
посадою. Після розподілу квот кандидатів на кожному із факультетів
проводиться подача заявок до СВК всіх бажаючих студентів бути Виборним
представником з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради,

яких потім СВК включає до бюлетеня для таємного голосування на кожному
факультеті. Усі студенти, що навчаються в Університеті, мають право брати
участь у таємному голосуванні. Після закінчення строків подачі заявок на
офіційному сайті СР розміщується інформація про дні, місця та час
проведення виборів. СВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по
факультетах та друкує бюлетені з відповідними кандидатами. Бюлетені для
голосування посвідчуються на зворотному боці підписом Голови Комісії та
скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.
Голосування за виборних представників має проводитися на кожному
факультеті, курсі, спеціальності.
Студент під час проведення виборів на своєму факультеті, курсі,
спеціальності реєструється, на основі пред'явлення документа, що посвідчує
статус його як студента отримує бюлетень, здійснює своє волевиявлення,
вкидаючи бюлетень до скриньки. Після проведення виборів, голова СВК
оголошує вибори завершеними та разом з членами Комісії розпочинається
підрахунок голосів. Вибори виборних представників від кожного факультету
вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50% в
залежності від загальної чисельності студентів відповідного факультету.
Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами
Вченої ради Університету вважаються обраними, якщо серед всіх кандидатів
посіли в рейтинговому списку місця, які передбаченні квотами. Голова СВК
оголошує результати виборів га наступного дня вони розміщуються на
офіційному сайті СР.
Вчена Рада 25 лютого 2016 року затвердила кошторис на фінансування
студентського самоврядування частини коштів зі спеціального фонду БДМУ
на
забезпечення
студентського
самоврядування.
Кошти
органів
студентського самоврядування БДМУ спрямовуються на виконання їхніх
завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого ними
кошторису та Положення.
студентського самоврядування університету, на якій делегати Конференції
прийняли нове Положення про студентське самоврядування БДМУ у
контексті змін до Закону України «Про вищу освіту» та обрали нового голову
Студентської ради Романчука В.В. 11 червня відбулася зустріч ректора
БДМУ проф. Бойчука Т.М. із Студентською радою БДМУ, під час якої було
обговорено пріоритетні напрямки розвитку студентського самоврядування в
університеті, питання інтенсифікації та оптимізації навчального процесу,
зокрема створення студентської робочої групи з питань якості освіти.
Розглядалися також питання доступності навчання, викладання навчальних
дисциплін
студентам-іноземним
громадянам,
налагодження
системи
зворотного зв'язку між студентами і викладачами.
6 жовтня 2015 року відповідно до Положення відбулася конференція
студентів університету, на якій обрали Студентську виборчу комісію, з
метою організації та проведення прямого таємного голосування виборних
представників для участі у виборах ректора з числа студентів (6-23 жовтня);

7 - 18 грудня - вибори делегатів на Конференцію трудового колективу
Університету та членів вченої ради від студентів університету.
У звязку із закінченим терміну повноваження виконавчих органів
Студентського самоврядування 15 березня 2016 року відбулася звітна
конференція студентів БДМУ та внесені зміни до Положення щодо виборів
до органів студентського самрврядування БДМУ, ухвалено план заходів СВК
щодо проведення виборів виконавчих органів студентського самоврядування.
Виборча кампанія виконавчих
оргів студентського самоврядування
університету проводилася з 4 по 22 квітня 2016 року. 10 травня 2016 року
відбулася Конференція студентів університету, на якій представлений новий
склад Студентської ради університету.
Впродовж року СР брала участь у багатьох знакових подіях
студентської спільноти Буковини та України, зокрема:
Традиційно
Студентською
радою
проведено
«Посвяту
першокурсників БДМУ» в спортивно-оздоровчому таборі «Здоров'я»
університету (Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Репуженці). У межах
програми заходів відбувся тренінг та майстер-клас з надання першої
долікарської допомоги (серцево-легенева реанімація, допомога при травмах
та кровотечах). Студенти мали змогу не тільки отримати теоретичні знання, а
й відпрацювати практичні навички на манекенах. Проведено практично
орієнтовну гру «Медичний квест» на засвоєння навичок ПДД та низку
спортивних змагань з мініфутболу, волейболу, шахів, настільного тенісу, а
також брейн-ринг «Що? Де? Коли?» (18-20 вересня). Згодом, з нагоди 607
річниці Чернівців команда БДМУ взяла участь в історичному квесті та
зайняла 2 місце (6 жовтня).
З метою недопущення правопорушень під час виборів проведено
відкрите
засідання
Студентської Ради
БДМУ
із
запрошенням
представників органів правопорядку, громадської організації «Опора».
Основним питанням було обговорення процесу виборів до органів місцевої
влади та порушення виборчого права, і подальша кримінальна і
адміністративна відповідальність за нього. Обговорювалися права і обов'язки
громадянина України на виборах, моральний вибір людини, громадський
осуд порушників (3 листопада, конференц-зала БДМУ).
Запущено сайт Студентської ради на хостингу bsmu.edu.ua
(studrada.bsmu.edu.ua).
У БДМУ з ініціативи Студентської ради 3-4 березня 2016 відбулася
перша Міжнародна науково-практична конференція студентів та
молодих учених «Формування громадянської позиції в системі органів
студентського самоврядування». У конференції брали участь директор
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА О. М. Палійчук, голова
Чернівецької обласної організації ВГО «Ніхто Крім Нас» Юрій Ковалець,
координатор
виборчих
проектів
Чернівецької
обласної
організації
Громадянської мережі
ОПОРА Тарас
Прокоп,
голова правління
Чернівецького обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка О. В. Савчук, віце-президент Всеукраїнського

патріотичного об'єднання ГО «Волонтерський рух України» Л. П. Хомко.
Вони наголосили на тому, що обрана тематика науково-практичної
конференції є гарною можливістю наукового диспуту для молодих учених,
під час якого доцільно обговорити сучасний стан громадянського
суспільства, провести ґрунтовний аналіз студентського самоврядування і
розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо його подальшого
вдосконалення.
У своїх доповідях, проголошених на пленарних і секційних засіданнях,
студенти і молоді науковці охопили: актуальні питання формування
громадянської позиції в системі представницьких та виконавчих органів
студентського самоврядування; політико-правову, історико-патріотичну,
культурологічну проблематику в контексті 25-ої річниці незалежності
України; проблемні аспекти сучасного студентського волонтерського руху та
питання академічної мобільності.
У рамках конференції викладачі кафедри психології та соціології,
психологи-консультанти
Медико-психологічного
центру
БДМУ
В.А.Осипенко і О.М. Пендерецька провели психологічний тренінг
«Громадянське суспільство починається з мене?» та комунікативний тренінг
про конгруентність як запоруку ефективного спілкування «Чи буває кругле
квадратним?». Окрім того, 4 березня відбулося відкриття та презентація
Чернівецького міського дебатного клубу. Даний форум об'єднав понад 400
талановитих студентів з України, Чехії, Німеччини та Польщі. Учасники
конференції отримали сертифікати та збірник тез.
Студентською радою активно проводилося анонімне анкетування з
метою визначення якості надання освітніх послуг, зокрема: «Студентська
оцінка якості лекційних та практичних занять в університеті». Були опитані
студенти 2-5 курсів спеціальності «Лікувальна справа» та 2-4 курсів
спеціальності «Стоматологія». Студентам пропонували оцінити унікальність,
якість викладу та практичну цінність інформації, що подається на лекціях.
Крім того, респонденти могли дати оцінку облаштованості лекційних залів,
доцільності використання додаткового мультимедійного обладнання та
назвати найбільш оптимальний спосіб відпрацювання пропущених лекційних
занять. В якості відповіді на відкрите запитання студенти могли назвати
викладача, якого вони вважають найкращим лектором поточного курсу.
Голова Студентської Ради БДМУ Романчук Віктор брав участь у
засіданні Ради представників студентського самоврядування при МОЗ
України (9 жовтня, Національна медична академія післядипломної освіти
П.Л. Шупика (м. Київ), а також у зустрічі Першого заступника Міністра
освіти і науки України Інни Совсун з представниками органів
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України (21
грудня, ВДНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», м. Київ).
Впродовж навчального року спільно зі Студентською радою та
кураторами студентських груп діяли групи, які систематично відвідували
гуртожитки з метою дотримання студентами Правил внутрішнього

розпорядку та бережливого ставлення до енергоресурсів, навчальних та
матеріальних цінностей. В кожному гуртожитку є спортивні тренажери та
необхідний спортивний інвентар. Працюють зали для самостійної
підготовки студентів. Студентські ради гуртожитків беруть активну
участь у поселенні студентів і проведенні культурно- та спортивно-масової
роботи, організації відпочинку та дозвілля, організації робіт із побутового
самообслуговування, косметичного ремонту житлових кімнат та приміщень
загального користування, благоустрою прилеглої території, а також
здійснення контролю за забезпеченням належних побутових умов
проживання та дотримання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку
гуртожитків.
Впродовж навчального року Студентською Радою проводилися
заходи національно-патріотичного спрямування, направлені на плекання
загальнодемократичних цінностей - відзначення ювілейних та знаменних
дат, знакових історичних подій, міжнародних та всеукраїнських тематичних
свят: Дня Соборності України, Героїв Крут та Небесної Сотні, Дня
Конституції України, Дня незалежності, Днів пам'яті та примирення та з
нагоди Перемоги над нацизмом, Днів української писемності та мови,
проведення Шевченківського тижня, Дня медичної сестри тощо.
Студентською радою систематично впродовж навчального року
проводилися благодійні та санітарно-просвітницькі акції, присвячені
тематичним дням та з метою формування здорового способу життя, зокрема:
Міжнародного дня людини з синдромом Дауна, Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом, Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного дня
громадян похилого віку, Дня довкілля, Всесвітнього дня здоров'я,
Всесвітнього дня боротьби з малярією, Всесвітнього дня боротьби з
артеріальною гіпертензією, Всеукраїнського тижня планування сім'ї та
збереження репродуктивного здоров'я, Міжнародного дня обізнаності
населення про вірусний гепатит, Дня алерголога, Всесвітнього дня боротьби
проти діабету, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом тощо. Студентською
радою БДМУ вперше ініційовано проведення лекцій практичних занять з
надання першої долікарської допомоги для учнів загально-освітніх закладів
м. Чернівці, спрямованих на формування у школярів практичних навичок
надання першої медичної допомоги з моделюванням типових ситуацій, які
вимагають оперативного реагування та чіткого виконання правил.
Студенти-волонтери БДМУ активно брали участь у організацій та
проведенні благодійної акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до
серця». Студенти-медики є ініціаторами донорського руху на Буковині для
потреб
пацієнтів
ОКУ
«Лікарня
швидкої
медичної
допомогиУніверситетська лікарня» на базі гемотрансфузіологічного відділення
Лікарні швидкої медичної допомоги, до Дня міста Чернівці та Міжнародного
дня лікаря, до якої долучилися понад 100 студентів БДМУ. Студенти БДМУ
впродовж року систематично допомагали воїнам АТО-буковинцям, не
тільки збором коштів на придбання засобів гігієни, білизни, шкарпеток,

тактичних рукавиць та рюкзаків, медикаментів, але й спільно з
координаційним штабом «Буковина - українському війську».
Відповідно до Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу
кімнату (блок) студентських гуртожитків БДМУ за житлово-побутовими
умовами, зразковим порядком та забезпеченням умов для навчання і
відпочинку в листопаді 2015 року проведений огляд-конкурс і на
урочистостях з нагоди Дня студента нагороджені переможці.
17 листопада в палаці «Академічний» обрали кращого студента
БДМУ 2015 року за різноманітними напрямками діяльності студента (наука,
інформатика, творчість, спорт, громадська діяльність). Кращий студентспортсмен Олександр Згоранець; кращий студент-митець Антон Іваніцький
та Небеснюк Оксана; кращий студент-програміст Сергій Говорнян; кращий
студент-волонтер Мирослава Юрчук; кращий студент-дизайнер Ганна
Мислицька і Мар'яна Ґудзик; кращий студент-медійник Крістіан Кушнір;
кращий студент-аналітик Івана Федак; кращий студент-науковець Ольга
Нестеровська; кращий студент-громадський діяч Віктор Романчук; кращий
студент БДМУ 2015 Богдан Хомко, Анастасія Пушкашу.
За звітній період видано
6
випусків студентської газети
«Гіппократик», два з яких до Міжнародного дня студента та Нового Року.

