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Анотація 

У даній роботі розглянуто різні форми співпраці студентського самоврядування з іншими організаціями, а 

також її важливість під час формування самостійної та незалежної спільноти. 
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Abstract  

In this article сonsidered different forms of studentself-government cooperation with other organizations, also its 

importance during the formation of an independent community. 
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Студентське самоврядування (СС) як самостійна організація існує вже багато років і бере свій 

початок ще з часів виникнення перший університетів. Тобто СС являє собою форму самоорганізації 

студентів, яка дозволяє представляти та відстоювати свої права, можливості. 

Законодавство будь-якої країни повинно надавати можливість студентам брати участь в 

обговореннях та прийнятті всіх питань у системі вищої освіти. Таким чином в Україні створено 

Всеукраїнську студентську раду аби якомога детальніше розглядати актуальні проблеми сьогоденного 

українського студентства.  

В нинішній Європі студенти беруть доволі активну участь у забезпеченні якості вищої освіти та 

управлінні вищими навчальними закладами, яке здійснюється, зокрема, через органи студентського 

самоврядування. Така колективна участь розглядається керівництвом навчальних закладів не просто 

як додаткова гарантія адекватності освітніх послуг, а й як суттєвий чинник соціалізації молоді, 

зростання її політичної та правової культури й суспільної активності, який дозволяє студентам на 

практиці ознайомитися з функціонуванням навчального закладу.  

Ознайомлення зі студентським самоврядуванням у вищих навчальних закладах Франції, Великої 

Британії та Північної Ірландії показало, що воно зорієнтоване переважно на: 

- захист інтересів студентів на всіх рівнях вищої освіти; 

- реалізацію студентських ініціатив в навчально-виховному процесі, а також в науковій, професійній, 

культурній та інших соціальних сферах діяльності; 

- підвищення ефективності взаємодії між студентами та університетською адміністрацією; 

- забезпечення студентських прав і свобод відповідно до громадянських норм, що діють у суспільстві; 

- співпрацю з державними та місцевими органами влади; 

- організацію побуту, різноманітних форм дозвілля, подорожей, працевлаштування студентів; 

- створення нового інформаційного простору для студентів університету та їх зв'язок із світовими 

інформаційними джерелами. 

В Україні функціонування студентського самоврядування досить малоефективне, причому як для 

вирішення власне студентських проблем, так і з точки зору оптимізації навчального процесу. Однією 

з найсуттєвіших перешкод залишається майже повна залежність студентських самоврядних 

інституцій від адміністрації. 

Співпраця з іншими організаціями по ходу створення й роботи ОСС (організація студентського 

самоврядування)  є необхідною складовою загальної структури. Така практика несе за собою 

величезну кількість позитивних факторів, які допоможуть активніше та впевненіше розвивати 

студентство.  



По – перше, досвід. У випадку, коли ОСС тільки почалася, головне з чим борються активісти – це 

правильний старт, тому аби уникнути певних помилок, варто скористатися порадами поважних дієвих 

громадських організацій чи досвідченіших активістів вузів, де СС має більшу історію. Тож слід 

проводити періодичні зустрічі лідерів ОСС різних вузів, разом Ви зможете підіймати спільні 

студентські проблеми. Ефективним також буде проведення спільних конференцій, семінарів, нарад на 

регіональному рівні. Можна проводити міжвузівські конкурси та змагання (спортивні, культурно-

масові), організовувати спільні вечірки, туристичні походи. 

По-друге, допомогу. Якщо ви зібрались проводити захід, інші організації можуть посприяти в 

забезпеченні, наприклад, обладнанням, людьми необхідних професій, масовкою тощо.  

По-третє, фінансування. Це одна з найважливіших ланок, без якої вкрай важко організувати захід. 

Як правило, такі питання допомагають вирішити бізнес-структури, великі та малі фірми, а також ГО 

(громадські організації), що мають цільове фінансування, чи отримали грант.  

Під час роботи зі спонсором слід розуміти його інтереси й робити адекватні пропозиції. Перед 

зверненням до спонсора потрібно розробити пропозиції, з яких він розумів би, що ви йому можете 

дати, як правило, це реклама у доступному для СС вигляді. Головне у відношеннях зі спонсором, аби 

він відчув, що ви переймаєтесь не тільки своїми інтересами, а й спонсорськими.  

Істотною проблемою залишається пасивність представників адміністрацій вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) та подекуди органів державного управління. Попри те, що в останні роки в середовищі 

функціонерів системи вищої школи приділяється певна увага питанням розвитку студентського 

самоврядування, частина з них схильні бачити в органах цього самоврядування не повноправних 

партнерів, а своїх суперників. 

В той же час, зарубіжний досвід переконливо доводить: ефективне функціонування студентського 

самоврядування як організаційної структури справляє суттєвий позитивний вплив не тільки на якість 

освітніх послуг і управління вищим навчальним закладом, а й має організаційно-педагогічний ефект, 

коли студенти у реальному партнерстві з адміністрацією ВНЗ в межах прав, наданих їм законом, 

значною мірою несуть і солідарну відповідальність за те, що відбувається в навчальному закладі. 

Таким чином, студентське самоврядування сприяє прямій зацікавленості студентів у високій якості 

освітніх послуг, зростанні рейтингу та авторитету ВНЗ, а отже – позитивно впливає на академічну 

успішність та оптимізацію навчального процесу у вищій школі в цілому.  

Висновок: Отже, студентське самоврядування важлива частина життя ВНЗ, тому до неї потрібно 

активно дослуховуватися і не залишати осторонь організаційних питань. Студентство в свою чергу 

має не забувати про те, що фундаментом всієї структури СС лежить виключно на їх плечах. 

Заснування, розвиток та зростання та публічній арені потрібно здобувати поступово, та аби 

пришвидшити цей шлях потрібна постійна підтримка зав’язків з ГО (громадські організації), СС 

інших вузів та, власне, адміністрацією ВНЗ. Таким чином прогрес не змусить себе довго чекати! 
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