
Загальна інформація 

 

У вищих навчальних закладах створюються органи студентського 

самоврядування. Під студентським самоврядуванням розуміють право 

студентської громади (усі студенти денної форми навчання вищого 

навчального закладу) самостійно вирішувати питання громадського життя 

студентів у межах чинного законодавства та Статуту навчального закладу. 

Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у 

прийнятті рішень на всіх рівнях у системі вищої освіти. В Україні створено 

Всеукраїнську студентську раду для розгляду актуальних проблем 

студентського життя. Головними її завданнями є: 

– сприяння розвитку студентського руху в Україні, у т. ч. розвитку у вищих 

навчальних закладах України студентського самоврядування; 

– забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між Міністерством освіти і 

науки України і органами студентського самоврядування вищих навчальних 

закладів; 

– аналіз суспільних процесів у сфері освіти, культури, праці, соціального 

становлення та розвитку студентської молоді, молодих спеціалістів і 

громадян, які вступають до вищих навчальних закладів, розроблення та 

внесення за результатами такого аналізу пропозицій Міністерству освіти і 

науки України та органам місцевого самоврядування всіх рівнів; 

– участь у підготовці та розробленні пропозицій до нормативно-правових 

актів, програм із найважливіших питань суспільного становища, правового і 

соціального захисту студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, 

які вступають до вищих навчальних закладів України; 

– сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного 

співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та 

розвитку молоді; 

– участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання 

соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем 

студентської молоді, молодих спеціалістів; 

– стимулювання утвердження правового громадянського суспільства в 

Україні, духовного та фізичного розвитку студентів, виховання у них 

патріотизму; 

– сприяння формуванню громадянської свідомості студентів, що ґрунтується 

на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях. 

Міністерство освіти і науки України на основі угоди співпрацює з 

Українською асоціацією студентського самоврядування (УАСС), яка на 

добровільних засадах об'єднує у своєму складі представницькі органи 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів усіх регіонів 

України. Ця співпраця передбачає проведення взаємних консультацій, 

залучення представників УАСС до підготовки нормативних актів із питань 

вищої освіти та соціального забезпечення студентів, спільне проведення 

конференцій та семінарів, надання необхідної УАСС інформації. Часткові 

зміни до Закону України "Про вищу освіту" передбачають зміцнення 



правового становища студентських і представницьких органів, наділення їх 

ширшими та краще юридично захищеними правами, а також підвищення 

кількісного представництва студентів в усіх органах управління вищих 

навчальних закладів та в процесі їх акредитації. 

 Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному 

розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього 

організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають 

дорадчий характер 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу 

виконавчої влади, в підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний 

заклад, Статутом вищого навчального закладу. 

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх 

обов'язків; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, 

створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; 

стимулювання діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів 

за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших вищих 

навчальних закладів і молодіжними організаціями; допомога у 

працевлаштуванні випускників; участь у вирішенні питань міжнародного 

обміну студентами; залучення студентів до реалізації державної молодіжної 

політики; забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, 

фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 

репрезентація у керівництві вищих навчальних закладів; залучення студентів 

до трудової діяльності у вільний від роботи час (спільно з деканатами); 

координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, 

студентського профкому; контроль за навчальною і трудовою дисципліною 

студентів, оперативне реагування на її порушення; участь у розподілі 

стипендіального фонду; участь у поселенні студентів у гуртожитки та 

виселенні їх; організація деканатами, відділом навчально-виховної роботи, 

господарською службою вищого навчального закладу, директором 

студентського містечка, завідувачами гуртожитків, вихователями побуту, 

відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках; участь в організації ремонту 

кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в належному стані приміщень, 

обладнання та іншого майна навчального закладу; координація роботи з 

викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, 

деканатами факультетів; організація чергування студентів і сприяння 

налагодженню пропускного режиму в гуртожитках; активна участь у роботі з 

організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економію 

електроенергії та ін.; створення умов для самостійної підготовки (навчання) 

студентів; разом із завідувачами гуртожитків, директором студмістечка, 

вихователями пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню 



студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню 

тощо. 

 

Діяльність ОСС «Студентська Рада»  

КЗВО «Рівненська медична академія» 

 

Студентське самоврядування КЗВО «Рівненська медична академія» – 

це самостійна громадська діяльність щодо реалізації функцій управління 

коледжем, відділенням, гуртожитком, які визначаються директором, 

завідуючими відділень і здійснюється студентами академії.  

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування академії, важливим елементом вдосконалення освітнього 

процесу. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання 

соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та 

відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному 

розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, 

організатора, керівника. 

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів академії 

незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак. 

Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків та захист їх прав та інтересів, зокрема, стосовно 

організації освітнього процесу, а також надання їм можливості гармонійного 

творчого та інтелектуального розвитку. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, 

які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні 

академії. 

Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, 

демократичності, законності та гласності. Студентське самоврядування є 

незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу 

освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, 

статутом КЗВО «Рівненська медична академія». 

Органи студентського самоврядування користуються допомогою і 

підтримкою адміністрації та його всебічним сприянням щодо створення 

належних умов для своєї діяльності (надання приміщення, меблів, 

оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним  доступом до 

мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів 

тощо). 



Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, 

курсів, відділень, гуртожитків та академії в цілому. 

 


