
УЧАСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ 

КОМІСІЯХ/РАДАХ 

 

З метою вдосконалення освітньо-виховного процесу, створення умов для захисту 

здобувачами своїх прав та виконання обов’язків, представники із числа здобувачів вищої 

освіти входять до складу університетських комісій:  

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ 

(6 здобувачів вищої освіти - _15_%) 

1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти 

економічного факультету 

2. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

3. Андрюхін О.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

4. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

5. Сергеєва К.А., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

6. Сизий Р.Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

(4 здобувача вищої освіти - _10_%) 

1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти 

економічного факультету 

2. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

3. Андрюхін О.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

4. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

(10 здобувачів вищої освіти - _50_%) 

1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти 

економічного факультету 

2. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

3. Андрюхін О.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

4. Сахно А.О., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій 

5. Сергеєва К.А., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

6. Чернишенко В.А., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових технологій 

7. Сизий Р.Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

8. Бублик Я.В., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

9. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

10. Герман Д.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

 

 

 

 

 

 



КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

(6 здобувачів вищої освіти - __37,5__%) 

1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти 

економічного факультету 

2. Долгова К.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій  

3. Сизий Р.Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

4. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

5. Моісеєнко Є.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

6. Ласковець О.С., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

 

РАДА З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

(4 здобувача вищої освіти - __10__%) 

1. Первухіна А.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

2. Веріх В.В., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

3. Трушенко О.О., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

4.  Ісаєнко А.Я., здобувач вищої освіти економічного факультету (має дорадчий голос) 
 

РОБОЧА ГРУППА ПРЕДСТАВНИКІВ ОСС ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

ПРОЄКТІВ 

(8 здобувачів вищої освіти) 

1. Гура М. О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

2. Первухіна А.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

3. Хоперскова О.О., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових технологій 

4. Гнидюк Н.О., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

5. Муравчик І.О., здобувачка вищої освіти економічного факультету 

6. Герасименко С.С., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових технологій 

7. Лобок Д.В., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

8. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

 

КОМАНДА ДЛЯ ПРОЄКТУ З РОЗВИТКУ КЕЙС-КЛУБІВ ВІД ЛугНАУ 

(5 здобувачів вищої освіти) 

1. Терентьєв М. Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва 

2. Кулішенко А.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації 

сільського господарства 

3. Муравчик І. О., здобувачка вищої освіти економічного факультету 

4. Луняка Є. Є., здобувачка вищої освіти економічного факультету 

5. Осокіна Є. В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій 

 

 

 



НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

(1 здобувач вищої освіти) 

 

1. Попадченко А.О., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

АГІТАЦІЙНА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА БРИГАДА 

(5 здобувачів вищої освіти) 

Список агітаційної профорієнтаційної бригади з представників Ради студентського 

самоврядування для проведення профорієнтаційних заходів разом з приймальною комісією: 

1. Первухіна А.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

2. Хоперскова О.О., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних 

і харчових технологій 

3. Павлик В.В., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій 

4. Паниченко Д.Ю., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій 

5. Гура М.О., здобувач вищої освіти економічного факультету 

 

Здобувачі вищої освіти Університету не просто є присутніми на цих засіданнях, а є 

активними ініціаторами ідей заради покращення освітньо-виховного процесу. 

Залученість здобувачів вищої освіти до університетських комісій зображені на рисунку 

1.1. 

 

 Рис. 1.1. Залученість здобувачів вищої освіти до університетських комісій 
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Комісії Університету, в склад яких входять здобувачі вищої освіти

Залученість здобувачів вищої освіти в комісії 
Університету


