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Еразмус+ АЕЗОП 
«Здійснення захисту інтересів студентів  

шляхом введення посади омбудсмена» 
Завдання проекту 
 

розробка та впровадження навчальних матеріалів щодо захисту прав студентів; 

створення офісу студентського омбудсмена у кожному університеті; 

навчання омбудсменів та просвітницька діяльність серед учасників освітнього  процесу у кожному університеті 

 консорціуму 



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ 
1. Проведення дослідження щодо наявності 
порушень прав студентів в університеті (січень 2017) 

 

 



Результати моніторингу дотримання прав студентів в 
ПУЕТ 

Було опитано 613 респондентів 

З них 598 осіб – студенти (4,14 %), 15 – викладачі (8,16 %) 



2. Вивчення передового досвіду створення, 
впровадження, функціонування та розвитку 
інститутів омбудсмена в європейських 
університетах: 
- Варшавський університет (Польща, 5-7 квітня 2017); 

- Університет Л’Аквіла (Італія, 1-4 травня 2017); 

- Університет Міньйо (Португалія, 22-26 травня 2017); 

- Офіс омбудсмена Австрії та Віденський університет 
(Австрія, 11-14 червня 2018). 

 





3. Розроблення установчих документів щодо 
створення офісу омбудсмена та впровадження 
посади омбудсмена в діяльність університету: 

- Підготовлено рекомендації для директивних 
органів та адміністрації університету щодо 
адвокації студентів на основі найкращих практик 
європейських партнерів (2017) 
 



Розроблено Положення про Студентського 

Омбудсмена студентів (з 1 по 22 листопада 

2017 р.) 

Затвердження положення вченою радою ПУЕТ 

(22 листопада 2017 р.) 

Проведення виборів омбудсмена 

 Аплікаційні форми кандидатів (з 20 грудня 2017 р. по 20 січня 2018 р.) -13 

кандидатів 

 Передвиборні дебати (7 лютого, 2018 р.) - 3 кандидати  

 Передвиборна агітація кандидатів (з 7 по 12 лютого 2018 р.) 

 Процедура виборів студентського омбудсмена (13 лютого 2018 р.)  

Відкриття офісу студентського омбудсмена  

(3 квітня 2018) 

Діяльність студентського омбудсмена 



Положення про Омбудсмена 

студентів 

 

Вересень-жовтень 2018 

Актуалізовано  

 

 

Жовтень 25, 2018  

Перезатверджено  

Вчено Радою університету 



 
 

4. Розроблення навчальних та просвітницьких 
матеріалів щодо адвокації студентів та навчання 
студентів: 
4.1 .Проведено презентації проекту для студентів 1-6 курсів та 
представниками студентського самоврядування університету, 
обговорено модель функціонування офісу студентського 
омбудсмена (листопад 2017); 

 

4.2. Проведено тренінгу «Права, свободи та інтереси студентів: 
впровадження прогресивної світової практики»: 

- для студентів 1 курсу в рамках навчальної дисципліни 
«Університетська освіта» (4-7 вересня 2018); 

-  для іноземних студентів (28 листопада 2018). 

 



Довідник першокурсника 



15 листопада 2018 року 
 
 
Під час проведення «Тижня якості» в ПУЕТ 
робоча група проекту провела стратегічну 
сесію серед студентів під девізом "Якість 
вищої освіти як ефективне формування 
компетентності та професійної свідомості" 

План організаційних заходів 

обговорили і затвердили 

Вченою радою 23 січня 2019 



5. Проведення навчання омбудсменів та 
просвітницької діяльності учасників освітнього 
процесу у кожному партнерському університеті: 

5.1. Розроблення навчальних матеріалів тренінгу; 

5.2. Проведення тренінгу для омбудсмена ПУЕТ 
(15-16 березня 2018). 

 

 

 



• «Презентація проекту «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади 
омбудсмена (AESOP) Erasmus+ (Пахомова І.В.) 

• Моніторинг дотримання прав студента. Передумови створення інституту омбудсмена 
(Ткаченко А.С.) 

• Передовий європейський досвід створення інституту омбудсмена. Процедура 
впровадження в освітній процес українських ВНЗ (Іваннікова М.М.). 

• Статут університету. Структура університету. Особливості функціонування структурних 
підрозділів університету (взаємодія омбудсмена зі структурними підрозділами 
університету) (Перегуда Ю.В.). 

• Правила етичної поведінки в університеті (Вергал К.Ю.) 

• Права та обов’язки студента: огляд світого та українського законодавства. Студент і 
адміністративне право. Студент і трудове право (Ткаченко А.С.) 

• Соціальний захист студентів (умови зарахування, призупинення статусу студента, 
академічні та декретні відпустки, оплата навчання та пільги, стипендії, соціальні, 
стипендіальні та дослідницькі фонди) (Ткаченко А.С.) 

• Гендер і гендерна рівність в освітньому середовищі. Толерантність і рівність в  
релігійному аспекті. Ксенофобія та дискримінація у всіх її проявах (Пахомова І.В.) 

• Медіація, психологічна підтримка студентів: європейський досвід (Вергал К.Ю.) 

• Ефективна комунікація в адвокаційній діяльності (Пахомова І.В.) 

•  Організаційні аспекти функціонування офісу омбудсмена в Полтавському університеті 
економіки і торгівлі (Іваннікова М.М.) 

• Планування діяльності і сталий розвиток офісу омбудсмена (Ткаченко А.С. та команда 
впровадження проекту). 
 

Контент тренінгу «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення 
посади омбудсмена» 



6. Проведення просвітницької діяльності 
учасників освітнього процесу у кожному 
партнерському університеті: 

6.1. Презентація проекту та навчання  для 
персоналу університету (16 жовтня 2018); 

6.2. Презентація проекту та навчання для 
співробітників кафедр університету  

(листопад—грудень 2018, Розпорядження №272 
від 16.10.2018) 

 

 



7. Поширення результатів реалізації проекту 

• Сайт проекту http://aesop.khazar.org/  
• Сторінка проекту на сайті ПУЕТ 
• http://puet.edu.ua/uk/proekt-erasmus-aesop та 

фейсбук сторінка проекту 
https://www.facebook.com/ombudsman.puet/ 

• Новини ПУЕТ 
• Розробка і виготовлення афіш, буклетів, відео 
• Публікації в Університетському віснику ПУЕТ 2018 і 

2019 року  
• Публікації у регіональних та всеукраїнських ЗМІ 
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Участь у конференціях  
• Наукова конференція ПДАА  з тезами: «Вдосконалення системи університетського 

врядування шляхом введення посади омбудсмена: історична роль Полтави та 
практичний досвід ПУЕТ (Чернявська О.В., Перегуда О.В.; жовтень 2017); 

• Наукова конференція ПНТУ з тезами «Сучасні інноваційні механізми розвтку 
національної системи вищої освіти: здійснення захисту інтересів студентів шляхом 
введення посади омбудсмена» (Чернявська О.В., Іваннікова М.М., Вергал К.Ю., 
Перегуда Ю.В.; жовтень 2017); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: 
становлення та тенденції» з презентацією проекту (Вергал К.Ю., Східноєвропейький 
університет ім. Л.Українки, м. Луцьк, листопад 2017) 

• Міжнародна науково-практична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний 
підхід у підготовці сучасного фахівця» (ПУЕТ, листопад 2018): 

- «Створення, впровадження та розвиток інституту омбудсмена в ЗВО країн Східного 
Партнерства (Пахомова І.В., Іваннікова М.М., Перегуда Ю.В.); 

- «Права, свободи та законні інтереси студентіва ПУЕТ: реалізація освітньої світової 
практики (Нестуля О.О., Карманенко В.В.). 

• Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівеь освіти в Україні: Інститутційні 
трансформації у вищій освіти» тези «Впровадження офісу студентського омбудсмена в 
ЗВО (Вергал. К.Ю., листопад 2018). 

 

 

 

 

 



Участь в семінарах, публічних заходах 
 

• Хакатон «Чистий диплом: як сприяти академічній 
мобільності», (Карманенко В.В., Полтавський 
юридичний коледж, м. Полтава, березень 2018);  

• Кластерний семінар для українських команд, що 
впроваджують проект "Еразмус +" у сфері вищої 
освіти, де були представлені основні досягнення 
проекту Erasmus + AESOP серед представників ЗВО 
України та МОН (Пахомова І.В., Перегуда Ю.В.; м. 
Київ, 20 вересня 2018); 

• Участь студентського омбудсмена в прямому ефірі 
телепередачі "Студія дня" на телеканалі 
"Кременчук« (Карманкенко В.В.,  22 вересня 2018) 
 
 
 
 



Участь в моніторингах 
• Превентивний/дорадчий моніторинг, 

проведеному НЕО в Україні ( Ткаченко А.С., 
Іваннікова М.М., Пахомова І.В.; м. Київ, 3 жовтня 
2017); 

 

• Презентації результатів реалізації проекту серед 
виконавчих партнерів проекту (відповідно 
графіку реалізації проекту); 

 

• Моніторинг за результатами реалізації проекту 
(ПУЕТ, 18 червня 2019) 

 



8. Проведення дослідження в університеті з 
метою вимірювання впливу офісу омбудсмена 

8.1. Розроблення анкети для українських 
студентів; 

8.2. Розробка анкети для іноземних студентів; 

8.3. Поширення анкети в електронному вигляді 
та проведення опитування серед студентів 
(Розпорядження № 54а-У від 29.03.2019) 
















