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  РРееккооммееннддоовваанноо  ддлляя  ооззннааййооммллеенннняя  ссттууддееннттаамм  11--22ггоо  ккууррссіівв  РРааддооюю  

зз  ооррггааннііззааццііййнноо--ввииххооввннооїї  ррооббооттии  ТТааввррііййссььккооггоо  ддеерржжааввннооггоо  

ааггррооттееххннооллооггііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..  

  

  ЗЗааггааллььннаа  ррееддааккццііяя,,  ззмміісстт,,  ммааккеетт,,  ккооммпп’’ююттееррннаа  ввееррссттккаа::  

ГГррииццааєєннккоо  ІІ..ММ..  ––  ппооммііччнниикк  ррееккттоорраа  зз  ооррггааннііззааццііййнниихх  ппииттаанньь,,  

ввииххооввннооїї  ррооббооттии  ттаа  ссттууддееннттссььккиихх  ссппрраавв  ТТДДААТТУУ..  
  

  

  

  

  ВВ  ііннффооррммааццііййннооммуу  ввииддаанннніі  ооккррееммииммии  ббллооккааммии  ввииссввііттллеенноо  

ссттррууккттууррнніі  ссккллааддооввіі,,  щщоо  ффооррммууююттьь  ззааггааллььннуу  ссххееммуу  ссттууддееннттссььккооггоо  

ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  ТТДДААТТУУ..  
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ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ТДАТУ) 
(коротко) 

 

В університеті активно діє студентське самоврядування. Ідея 

створення органів студентського самоврядування знаходить значну 

підтримку серед студентства. Створюючи органи студентського 

самоврядування, ректорат університету виходив з того, що саме у 
студентському віці усвідомлення своєї участі у вирішенні 
важливих справ громадського життя є основою подальшої 
активної позиції в дорослому житті. 

Студентське самоврядування – це така діяльність, за допомогою 

якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності 

людини, формуються моральні якості, підвищується ініціатива 

кожного. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів у 

залученні молоді до процесу управління справами навчального 

закладу. 

Мета і завдання органів студентського самоврядування (ОССВ) 

ТДАТУ полягає у забезпеченні виконання студентами своїх 

обов’язків та захисту їх прав, що сприяє гармонійному розвитку 

особистості студента, формує у нього навички майбутнього 

організатора, керівника. 

Діяльність ОССВ ТДАТУ спрямована на удосконалення 

навчально-виховного процесу, покращення фахової підготовки 

студентів університету, виховання духовності і культури студентів, 

зростання у студентської молоді соціальної активності та 
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відповідальності за доручену справу. 

Заходи ОССВ ТДАТУ відповідно до нового Закону України 
«Про вищу освіту» включають: 

- участь у вирішенні питань щодо подальшого поліпшення 

навчально-виховного процесу, покращення фахової підготовки, 

зміцнення дисципліни і порядку в університеті; 

- планування й організацію позанавчальних, виховних заходів, 

науково-практичних студентських конференцій; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності 

студентів, профорієнтаційній роботі, підвищенню іміджу 

університету; 

- захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних 

закладів освіти і молодіжними організаціями (зарубіжними в тому 

числі); 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і 

відпочинку студентів; 

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної 

допомоги студентам; 

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від 

навчання час; 

- залучення студентів до художньої самодіяльності, фізичної 

культури, пропаганди здорового способу життя; 

- проведення студентських тематичних заходів, конкурсів та 

багато іншого. 
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У структуру ОССВ ТДАТУ входять: 

1) Колегія студентів ТДАТУ (як основна структура ОССВ 
ТДАТУ); 

2) Наукова асоціація студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект» 

(в складі ради молодих вчених університету ТДАТУ); 

3) Студентська ДНД ТДАТУ; 

4) Старостат; 

5) Студентський профспілковий актив ТДАТУ. 

 

Колегія студентів ТДАТУ діє з 1999 року, у 2019 році буде вже 

20 років її діяльності. Колегія студентів університету, як базова 

структура ОССВ включає: СТУДЕНТСЬКІ РАДИ ГУРТОЖИТКІВ, 

СТУДЕНТСЬКІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ, СТУДЕНТСЬКУ РАДУ 

УНІВЕРСИТЕТУ. Кожен з цих органів забезпечує зв'язок 

студентської громадськості з підрозділами та адміністрацією 

університету і сприяє волевиявленню студентів на відповідних 

рівнях. Студенти стають членами КОЛЕГІЇ СТУДЕНТІВ ТДАТУ 
з моменту зарахування їх до університету. 

 

Студентська рада гуртожитку турбується про забезпечення прав 

мешканців гуртожитку, зазначених нормативними документами, 

задовольняє їх соціально-побутові і культурні потреби. 

 

Студентська рада факультету є вищим керівним і виконавчим 

органом студентського самоврядування на факультеті, представляє 

інтереси студентів факультету. Організаційна структура 
студентських рад факультетів включає 9 секторів. 
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Сектори та основні напрямки їх діяльності наступні:. 
 
Навчально-виховний сектор: сприяння в покращенні 

організації освітнього процесу, покращенні змістовної складової 

навчання; покращення фахової підготовки студентів; взаємодія зі 

старостатом факультетів; створення і робота навчально-виховних 

комісій факультетів; представлення та участь студентства в 

предметних олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, 

республіканського рівня; організація зустрічей із представниками 

виробництва; участь у представленні до заохочення та багато іншого. 

 
Науковий сектор: взаємодія із структурним підрозділом 

студентського самоврядування університету – НАСА «Інтелект» у 

питаннях залучення студентів на добровільних засадах до самостійної 

й колективної науково-дослідної роботи, розвиток, популяризація та 

підтримка наукової діяльності; організація та проведення щорічних 

наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених 

університету; профорієнтаційна робота з обдарованими 

випускниками шкіл регіону; організація «наукових екскурсій» для 

студентів та аспірантів (бібліотеки та університети України); участь у 

виданні збірника доповідей щорічної науково-практичної конференції 

студентів і аспірантів факультетів університету; робота щодо 

оновлення довідника «Науковці університету» і електронної база 

даних щодо НДРС на кафедрах, основна мета яких інформувати 

студентів початкових курсів про існуючі в університеті напрямки 

науково-дослідної роботи студентів; впровадження на кафедрах 

журналу обліку роботи студентських наукових гуртків та інше. 
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Організаційний сектор: планування роботи студентської ради 
факультету; організація участі в конференціях, семінарах різного 

рівня щодо студентського самоврядування та молодіжного руху; 

зовнішнє представництво ради, студентства факультету; взаємодія із 

структурними підрозділами студентського самоврядування міста, 

області, різноманітними молодіжними організаціями; представлення 

та участь студентства факультету в громадських конкурсах 

університетського, обласного, республіканського рівня; організація 

заохочення студентів; участь в ротаційному формуванню складу ДНД 

факультету, груп охорони громадського порядку в гуртожитку як 

підрозділу ДНД факультету та багато іншого. 

 
Соціальний сектор: взаємодія із студентським профспілковим 

активом; різноманітна волонтерська діяльність; робота з дитячими 

будинками, інтернатами та т.п.; проведення соціального захисту через 

матеріальну допомогу; організація тимчасової зайнятості (бюро 

тимчасового працевлаштування), створення студентських тимчасових 

трудових загонів; взаємодія з АГЧ щодо покращення побутових умов 

в гуртожитках; участь у господарських роботах з благоустрою кафедр 

факультетів, гуртожитку, території університету. 

 
Інформаційний сектор: створення та інформаційне наповнення 

інформаційних стендів студентської ради факультету; створення 

студентських факультетських газет; функціонування студентського 

телебачення та радіо факультету; участь у проведенні соціологічних 

досліджень та таке інше. 
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Студентський «Web-центр»: спрямований на створення 
власного Інтернет–ресурсу, робота в соціальних мережах, що 

забезпечує необхідною інформацією студентів, абітурієнтів та іншу 

молодь з наступних питань: можливостей студентів університету 

щодо використання інновацій у навчанні, НДРС, практичній 

підготовці (зарубіжних практик в т.ч.), спорті, художній 

самодіяльності. 

Студентський «Web-центр» формує факультетську базу даних 

«ВИПУСКНИК ТДАТУ» у вигляді резюме-рекомендацій на кращих 

студентів старших курсів та багато іншого. 

 
Культурно-масовий сектор організує та забезпечує: участь 

студентства факультету у різноманітних творчих конкурсах різних 

рівнів за номінаціями; проведення заходів до знаменних та 

історичних дат та інще. 

 
Спортивно-масовий сектор організує та забезпечує: участь у 

спартакіадах за видами спорту; представлення студентства 

факультету у спортивних конкурсах різних рівнів; проведення 

зустрічей із знаменитими спортсменами та інше. 

 

Сектор з профорієнтаційної роботи – один з найголовніших 

секторів діяльності ОССВ сьогодення. Зараз проводиться робота 

щодо активізації цього напрямку діяльності в структурі студентських 

рад факультетів та університету. 

 

 



9 

Студентська рада університету є вищим керівним і виконавчим 

органом студентського самоврядування в університеті, представляє 

інтереси студентської громадськості, визначає основні напрямки 

діяльності КОЛЕГІЇ СТУДЕНТІВ ТДАТУ, погоджує їх з 

керівництвом університету. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 
УНІВЕРСИТЕТУ – АНАЛОГІЧНА ФАКУЛЬТЕТСЬКІЙ І 
ВКЛЮЧАЄ 9 НАПРЯМКІВ – СЕКТОРІВ. 

 
Популярним у студентів ТДАТУ є волонтерський рух. 

Традиційними стали виїзди студентів-волонтерів з метою надання 

гуманітарної допомоги та проведення концертно-розважальних 

програм у дитячі будинки міста Мелітополя. Волонтерський загін 

колегії студентів ТДАТУ «Таврія» (діє на основі Положення про 

волонтерську службу студентської ради університету з 2013 року) 

бере активну участь у благодійницькій та волонтерській роботі в 

університеті, в Запорізькій області, в місті Мелітополі та 

Мелітопольському районі. Він проводить акції спільно з міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та радою 

ветеранів війни та праці університету. 

 
Студентські ради охоплюють усі сторони студентського 

життя, забезпечують зовнішнє представництво студентства 
університету на рівнях міста, області, держави; беруть участь у 
проведенні різноманітних конкурсів, спортивних змагань, 
спартакіад, семінарів, круглих столів, туристичних зльотів, 
благочинних акцій та багато ін. 
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Сьогодні набуває нового, більш змістовного значення 

студентська науково-дослідна робота. В університеті за ініціативи 

студентів була створена Наукова асоціація студентів й аспірантів 
«Інтелект» ТДАТУ, головною ціллю діяльності якої стало залучення 

студентів на добровільних засадах до самостійної й колективної 

науково-дослідної й організаційної роботи з залученням до співпраці 

професорсько-викладацького складу університету. Метою діяльності 

роботи асоціації є інформаційна і організаційна підтримка студентів і 

аспірантів при здійсненні науково-дослідницької роботи. Членом 

Асоціації може бути студент (магістрант, аспірант), що активно 

займається науково-дослідною діяльністю. 

 

До органів студентського самоврядування належить 

Студентська добровільна народна дружина (ДНД) ТДАТУ. 

Створені в університеті осередки ДНД беруть участь в охороні 

громадського порядку на території університету, а також під час 

проведення університетських різних масових заходів; беруть участь в 

підтриманні громадського порядку в гуртожитках університету. 

СТУДЕНТСЬКА ДНД УТВОРЮЄТЬСЯ ЯК СУКУПНІСТЬ 

ОСЕРЕДКІВ СТУДЕНТСЬКИХ ДНД ФАКУЛЬТЕТІВ І ГРУП 

ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СТУДЕНТСЬКИХ 

ГУРТОЖИТКАХ, ЯК ПІДРОЗДІЛІВ ДНД ФАКУЛЬТЕТІВ. 

 

На факультетах університету діє Старостат, в який входять 
старости академічних груп, курсів, потоків. Старостат – активний 

помічник деканатів у організації навчального процесу на 

факультетах. 
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Студентський профком університету – складова профкому 

ТДАТУ. Важливим питанням у роботі профкому є облік та опіка 

соціально незахищених верств студентства. 

 

ТАКОЖ В УНІВЕРСИТЕТІ ДІЄ ПРЕЗИДІЯ (ВИЩА 
СТУДЕНТСЬКА РАДА) ОССВ ТДАТУ З ДОРАДЧИМИ 

ФУНКЦІЯМИ, ДО ЯКОЇ ЗА ПОСАДАМИ ВХОДЯТЬ УСІ 

КЕРІВНИКИ СТРУКТУРИ ОССВ ТДАТУ. 
 

На VІІІ Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання 

аграрних ВНЗ «Лідери АПК ХХІ сторіччя» (2006 р.) за ініціативи 

ТДАТУ було прийнято рішення про створення Всеукраїнської 

об’єднаної студентської ради з дорадчим голосом при 
Міністерстві аграрної політики України. 

Восени 2006 року була створена Всеукраїнська студентська 
рада при Міністерстві освіти і науки України. 

На рівні області діють: Студентська рада при Голові 
Запорізької обласної державної адміністрації (створена у 2007 р.); 

при Запорізькій обласні раді діє Молодіжний парламент області 
(створений у 2009 р.). 

У 2011 році започатковано створення Молодіжного 
парламенту при Мелітопольських міській та районній радах. 

КРАЩІ СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ІНТЕРЕСИ 
ТДАТУ У ЦИХ РАДАХ. 

 

З минулого року членами студентської ради ТДАТУ було 

ініційовано створення Громадсько-молодіжної організації «Союз 
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ділової аграрної молоді України» та при цій організації 

Всеукраїнського благодійного фонду аграрної молоді стосовно 
розвитку соціально-навчальних інфраструктур та покращення 
конкурентоздатності аграрної молоді на ринку праці «Фонд 
ділової аграрної молоді України». 

Організаційна робота в цьому перспективному цікавому питанні 

триває.  

 

 

У минулі періоди представники студентського самоврядування 

університету і коледжів університету взяли участь у роботі ряду 

заходів всеукраїнського і регіонального рівнів. 

Основні з них: 

- міжвузівська щорічна наукова конференція «Перспективи 

розвитку студентського самоврядування в Україні»; 

- Всеукраїнський Зліт іменних стипендіатів та відмінників 

навчання «Лідери АПК ХХІ століття»; 

- Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Кращий студент 

року» серед аграрних ВНЗ; 

- Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект 

України»; 

- стипендіальні програми «Зробимо Україну енергоощадною», 

«Завтра.UA»; 

- конкурси Інституту стратегічних оцінок при Президентському 

фонді Леоніда Кучми «Україна 3000»; 

- Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт із 

природничих, технічних та гуманітарних наук; 
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- освітні семінари «Агроперспектива» на базі господарства 

«Мрія Агрохолдинг»; 

- Всеукраїнський Чемпіонат команд Клубу веселих і кмітливих 

(КВК) серед аграрних ВНЗ МОН України; 

- Всеукраїнська акція «Зелений паросток майбутнього»; 

- обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки; 

- обласний фестиваль «Обласна студентська Січ»; 

- обласний конкурс «Державна служба – моя служба»; 

- обласний щорічний конкурс «Студент року» за номінаціями, в 

2016 році номінацій було 11; 

- обласний щорічний конкурс «Бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді»; 

- міська свічкова хода до Дня боротьби зі СНІДом; 

- міські заходи до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині 

радість» з відвідуванням інтернатів та дитячих будинків міста; 

- міські заходи до Дня Перемоги у роки Другої Світової війни; 

- міські заходи до Дня Тетяни – покровительки студентів; 

- міська акція «Зроби своє місто кращим» та багато багато 

інших. 
 

Студентське самоврядування посідає важливе місце у 
системі навчально-виховної роботи університету, створює для 
студентів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на 
досягнення соціально корисної мети, залучає до 
реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує 
захист прав студентів, відвертає їх увагу від асоціальних форм 
поведінки. 
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Ця форма освітнього народовладдя потребує свого 
подальшого удосконалення, перетворення її в ефективний 
механізм різнопланової дії, учасника реформування вищої освіти 
держави в цілому. 
 
Відповідальна особа: 

помічник ректора з організаційних питань, виховної роботи та студентських справ 

Ігор Миколайович ГРИЦАЄНКО 

 

 

ДЛЯ ЗАМІТОК 
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