
Звіт голови студентської ради за 2018 – 2019 рр 

 Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні  Рівненської  Медичної Академії та її 

структурними підрозділами. 

До с   кладу вченої ради академії та конференції трудового колективу 

входить  10 % студентів. Рада студентського самоврядування академії спільно з 

адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в 

гуртожитках, представники органів студентського самоврядування є членами 

стипендіальних комісій та комісії з поселення до гуртожитків. Діяльність 

органів студентського самоврядування спрямовується на вдосконалення 

навчально-виховного процесу в академії, сприяння науковій та творчій 

діяльності студентів.  

У 2018- 2019 роках згідно з Положенням  про студентське самоврядування в 

Рівненській  Медичній Академії  студентська рада утворила 4 сектори, кожен з 

яких організовує роботу з основних напрямків її діяльності а саме: 

сектор №1 - «Навчально – просвітницька робота»; 

сектор №2 - «Організація дозвілля»; 

сектор №3 - «Соціальних досліджень, зв'язок з іншими навчальними 

закладами та морально – етичне виховання»; 

сектор №4 - «Гуртожитку та студентської сім’ї». 

У 2018 р  до складу студентського самоврядування ходили 23 особи, а у 

2019 р  кількість зросла до 43 осіб. 

Підсумки діяльності Студентського самоврядування КЗВО «Рівненська 

медична академія» РОР:                                                

Розподіл обов’язків 

 Голова студентського самоврядування; 

 заступник голови студентського самоврядування; 

 секретар студентського самоврядування; 

 голова сектору – « Навчально - просвітницька робота»; 

 голова сектору – «Організація дозвілля»; 

 голова сектору – « Соціальне дослідження, зв’язок з іншими 

навчальними закладами та морально - етичне виховання». 

 голова сектору – «Гуртожитку та студентської сім’ї». 

 



Голова студентського самоврядування – виконує рішення Конференції 

студентів Академії та є підвладним Положенню  про студентське 

самоврядування Рівненської медичної академії: 

 виконує рішення студентського самоврядування; 

 пропонує актуальні проблеми студентів для обговорення; 

 здійснює організаційне керівництво академії; 

 розподіляє обов’язки між членами студентського самоврядування; 

 делегує сої повноваження заступнику в разі своєї відсутності; 

У роки перебування на посаді  голови  студентського самоврядування 

діяльність була спрямована на створення умов для самореалізації особистості 

Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результат своєї праці. 

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на 

удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення 

виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності. 

Діяльність: 

 є членом Вченої ради Академії; 

 співрозробник анонімного анкетування, щодо професійної 

діяльності викладачів, а також  анкетного опитування серед студентів 

навчального закладу «Що б ви хотіли змінити у нашому навчальному 

закладі? з метою  покращення внутрішнього освітнього процесу 

академії»; 

 є представником від студентського самоврядування у складі 

стипендіальної комісії академії; 

 була капітаном команди у студентському КВК «Рівненської 

медичної академії, а також членом команди від Рівненської медичної 

академії у                  « Student`s Battle 2019»м. Рівного. 

заступник голови студентського самоврядування – здійснює 

повноваження голови студентського самоврядування за її відсутності, здійснює 

інші обов’язки, визначені Конференцією студентів Академії та студентського 

самоврядування, в межах діючого законодавства. 

секретар студентського самоврядування; – веде протоколи засідань, 

облік виконання рішень, разом з головою студентської ради відповідає за 

збереження документації студентської ради. 

сектор «Навчально- просвітницька робота»: 

 проведено низку заходів, спрямованих на вирішення, попередження 

такої проблеми, як – «Булінг», акція мала назву "Світ без насильства! 

4 - 5 грудня 2019 р в КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської 

обласної ради відбувся профілактичний виховний захід на тему «Булінг- прояв 



насильства у підлітків» для студентів І курсу, який провели члени 

студентського самоврядування КЗВО «Рівненської медичної академії, а також 

заступник директора з виховної роботи к.п.н. Бухальська С.Є., соціальний 

педагог Мельничук Н.М., практичний психолог Басюк Л.М, для студентів 

відділення « Фармація» група І фарм «В» (9), та «Фізична реабілітація - 

бакалавр».  

 на засіданні органу студентського самоврядування «Студентська 

Рада» КЗВО «Рівненська медична академія «РОР, рекомендовано студентів 

на отримання стипендії міського голови; 

сектор «Організація  дозвілля»: 

 13.11.19 в Рівненській медичній академії в рамках святкування “Дня 

студента” членами студентської ради було проведено гру КВК (клуб веселих 

та кмітливих), в якій брало участь 4 команди з усіх відділень навчального 

закладу. Гра проходила під девізом «Сміх - це сонце: воно проганяє зиму з 

людського обличчя..». Оцінювали гумор конкурсантів суддівська комісія. 

 У фіналі гри відбулася довгоочікувана церемонія нагородження. За 

оцінками суддівської комісії переможцем стала команда - “H2-ВО”. 

 26 листопада в Міському палаці культури відбулася масштабна 

подія, яка об’єднала 25 організацій та підприємств з студентськими 

самоврядуваннями “Вечірка - батл“ між університетами і коледжами 

Рівного, де були представлені конкурсні номери та відбулися змагання за 

титул “Найкращий ЗВО Рівного”( за версією молодіжної ради Рівного). За 

результатами трьох конкурсів перемогу здобула команда Рівненського 

державного гуманітарного університету. Друге та третє місце розділили 

команди Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП та Рівненська 

медична академія. 

сектор « Соціальне дослідження, зв’язок з іншими навчальними 

закладами та морально - етичне виховання»: 

 здійснено анкетування студентів, яке визначило досить високий 

рівень професіоналізму викладацького складу академії; 

 з метою  покращення внутрішнього освітнього процесу академії 

проведено анкетне опитування серед студентів навчального закладу «Що б 

ви хотіли змінити у нашому навчальному закладі?; 

 щороку у третій четвер травня працівники та студенти КЗВО 

“Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради долучається до 

всеукраїнського свята — День вишиванки і тому: 



16 05. 2019 р за ініціативи Студентської ради медичної академії 

студентам, які родом зі сходу та півдня України, подарували вишиванки. Під 

час зустрічі було зауважено, що одягання вишиванки має глибокий контекст, 

адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, 

культурної освіченості та духовної свідомості. 

 зустріч з директором соціального будинку для безхатченків в 

Рівному, та з метою допомоги, у закупівлі теплих речі на зиму; 

07.11.2019 року з волонтерською допомогою представники студентського 

самоврядування «Студентська Рада» КЗВО «Рівненської медичної академії» 

відвідали КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг». 

Метою зустрічі було: виховати у молодого покоління бажання творити добро, 

готовність прийти на допомогу нужденному; розвивати в студентів 

особистісних рис доброти, людяності, толерантності, співчуття; сприяти 

формуванню у підлітків та молоді вміння та бажання відчувати чужий біль, не 

бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки; 

сектор «Гуртожитку та студентської сім’ї»: 

 впродовж 2018-2019 р  студенти, які проживають в гуртожитках 

академії активно брали участь у волонтерському зібранні коштів  та речей 

для будинку безхатченків, який знаходиться у Рівному; 

 участь студентів  в гуртках по  виготовленню декоративних виробів 

із кави; 

 студенти , які проживають в гуртожитках «Рівненської медичної 

академії» РОР, брали активну участь у виховних заходах, які проводили 

вихователі гуртожитків. 

Таким чином, студентське самоврядування академії бере активну участь у 

громадському житті академії, тісно співпрацює з органами студентського 

самоврядування в інших вузах. В цілому робота спрямована на покращення 

умов навчання та проживання студентів академії, їх національно-патріотичне, 

морально - етичне виховання та підняття рейтингу нашого навчального закладу. 

 

 

Голова студентського самоврядування                                                   Жигайло К.І. 


