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Анотація 

В даній статті розглядається роль студентських організацій в житті молоді, університету.  Їх значення у 

формуванні громадського суспільства та прогресуючого розвитку держави. Основні напрямки роботи 

організацій. 
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Summary 

This article examines the role of student organizations in the lives of young people and university. Their importance 

in the formation of civil society and progressive development. The main activities of organizations. 
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Вступ 

Студентська молодь часто займає важливе місце у вирішенні тих чи 

інших проблем пов’язаних як з життям одного університету, так і  країною  в 

цілому. З метою підвищення впливу студентської думки, молодь почала 

об’єднуватися у певні організації, спілки, кожна з яких висвітлює і відстоює  

власні питання, створює механізм реалізації студентських ініціатив, захист 

соціальних, економічних та інших інтересів студентства.  

Результати 

 Кількість громадських організацій, які працюють у вищих навчальних 

закладах з студентською молоддю, в даний час зростає в арифметичної 

прогресії. Робота студентських організацій у вищих навчальних закладах 

являється невід'ємною частиною позанавчальної діяльності. Сьогодні вони 

займають нішу студентського самоуправління в навчальному закладі, що 

дозволяє розширити можливість отримання соціальної практики.  

У сучасному студентському русі функціонують кілька типів об'єднань: 



- профспілки. їх першочерговими завданнями є розв'язання соціальних 

проблем студентства, захист інтересів молодих людей перед державою та 

адміністрацією ВНЗ (Перша українська студентська профспілка ПОСТУП, 

профспілка студентів "Пряма дія", Асоціація студентських профспілкових 

організацій України); 

- органи студентського самоврядування. Створюються і функціонують з 

метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх 

прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в 

нього навичок майбутнього організатора, керівника. Вищим органом 

студентського самоврядування є загальні збори (конференція). Виконавчий 

орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: 

студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська навчальна 

(наукова) частина, студентський деканат, рада тощо; 

- фахові студентські організації та об'єднання за інтересами. Організації 

такого типу поширені в межах окремих ВНЗ та факультетів (наприклад, 

асоціації студентів-юристів, історичні студентські товариства тощо); 

- громадські студентські організації. Цей тип об'єднань репрезентує 

насамперед громадсько-політичну ініціативу студентства та обстоює його 

права 

Студентська молодь вибирає для себе діяльність, спрямовану на досягання 

успіху в житті, більше того, свою зайнятість в студентських організаціях 

молодь розглядають як стартову позицію для можливості продовжувати 

займатися громадською та соціальною діяльністю, побудови кар'єри і 

досягнення успіху.  

Життєві плани студентської молоді орієнтовані на використання всіх 

доступних ресурсів як засобів досягнення поставлених цілей. 

Членство в студентських громадських організаціях стимулює активність 

студентської молоді у суспільному житті, сприяє формуванню лідерських 

якостей, дає змогу реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість.      

 Студентські організації, відстоюючи інтереси студентства, зокрема щодо 

соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ та 

органами державної влади, сприяють оптимізації навчально-виховного 

процесу, розв'язанню різноманітних проблем студентів, формуванню 

виваженої державної молодіжної політики. 

Для реалізації своїх статутних цілей студентські організації активно 

співпрацюють з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 

іншими органами державної влади, молодіжними та міжнародними 

громадськими організаціями. 



 

Щороку студентські організації реалізують різноманітні програми, 

спрямовані на розвиток студентського самоврядування, забезпечення 

нешкідливих умов життя, навчання та оздоровлення студентів, підвищення 

їхньої громадської, культурологічної та наукової активності.  

У сучасній Україні молодіжні організації є однією із форм реалізації 

самоврядування та індикатором демократичності політичної системи, яка на 

сьогодні, ще не є усталеною.  

Подальшому процесу залучення даних інституцій до вироблення 

державної політики заважає ряд проблем серед яких найбільш 

деструктивними є: 

-слабка матеріальна база, постійна фінансова скрута; 

-нерозвинені організаційні структури на місцях; 

-брак підготовлених кадрів для роботи з молоддю; 

-поступове наростання процесів бюрократизації; 

-велика залежність від фінансування, що надходить у формі державної 

допомоги, що дуже часто призводить до зниження активності; 

-використання потенціалу молоді у вирішенні молодіжних, 

загальнодержавних проблем відбувається неповною мірою. 

Незважаючи на всі перешкоди, молодіжні організації за підтримки 

органів центральної та місцевої влади організаційно зміцнюються, 

розширюються, перетворюючись у невідємну складову структур 

самоорганізації українського суспільства. 

Студентським громадським організаціям різних форм і видів діяльності 

відведена цілком певна роль у формуванні норм, цінностей і зразків соціальної 

поведінки, що являються однією з умов розвитку соціальної культури.  

Вони виконують функцію буфера між освітніми установами, 

покликаними зберігати і транслювати соціокультурну спадщину, і 

студентською молоддю. При сучасній зміні культурних стандартів молоді це 

стає невід'ємним завданням всіх агентів соцілізації, а для громадських 

студентських організацій ще й додатковою можливістю коррекції своєї 

поведінки при спілкуванні з існуючими і майбутніми членами та активістами 

організаций. 



Проте, оцінюючи роботу студентських організацій вузу в контексті 

формування соціальної культури, необхідно розглянути ступінь їх 

модернізаці.  

Це потрібно, з одного боку, для визначення поділу змісту роботи даних 

організацій і побудови відповідних комунікативних процесів, з іншого - для 

аналізу місця і ролі громадських організацій як агентів соціалізації в 

становленні соціальної культури студентської молоді. 

Висновок 

Молодіжна політика є одним з ключових і пріоритетних напрямів 

діяльності будь-якої демократичної держави, орієнтованої на прогресивний 

розвиток суспільства. Вона, насамперед, передбачає всебічний розвиток 

людини в єдності її свобод, прав і гідності, ґрунтується на засадах 

громадянського суспільства та демократії, правової держави, міжнаціональної 

злагоди, а також на таких найвищих цінностях, як духовність, справедливість 

і добро.  

Реалізація молодіжної політики на сучасному етапі розвитку української 

держави повинна активніше включати в себе такі елементи як «молодіжні 

організації» та «молодіжні рухи», на які мають значний вплив політичні 

структури й ідеологічні течії та які характеризуються входженням молоді у 

«велику політику», як окремої соціально-демографічної групи з власними 

економічними, соціальними та політичними інтересами.  

З урахуванням сучасної ситуації в Україні та підходів до роботи з 

молоддю в європейських країнах, можна констатувати, що молодіжна 

політика в державі має відповідати наступним вимогам: 

-бути адресованою усій сукупності молоді та не залежати від соціально-

економічних характеристик тих чи інших її представників; 

-забезпечувати вдалий перехід молодих людей до дорослого життя; 

-враховувати інформаційну складову, а також взаємодію між державою, 

громадським сектором та безпосередньо з молоддю, як важливі аспекти 

молодіжної політики. 

Самоорганізація громадян, їх обєднань, їх взаємодія - мають стати 

основою суспільства майбутнього. Одночасно, традиційна система освіти та 

виховання молоді, як і державна молодіжна політика та громадські організації, 

не здійснювали цілеспрямованого виховання самостійної, відповідальної 

молоді та її підготовки до життя у самоорганізованому суспільстві. З іншого 

боку, увесь комплекс проблем та протиріч формує достатньо жорсткий набір 

вимог до нових поколінь. 



Нові умови потребуватимуть від кожної молодої людини та його сім'ї 

мобільності, пошуку нових нестандартних варіантів побудови власного життя. 

Пріоритетними мають стати такі напрямки молодіжної політики, реалізація 

котрих надасть молоді можливості для самостійного вирішення проблем, які 

виникають. Тільки такий підхід буде сприяти взаємоувязуванню поліпшення 

якості життя переважної більшості молоді та розвитку країни в цілому. 
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