
Студентське самоврядування Білгород-Дністровського морського 

рибопромислового технікуму 

 

В період становлення української суверенної, незалежної, соціальної, правової 

держави відбувається активне утвердження демократичних засад в усіх сферах 

життєдіяльності українського суспільства. Процес демократизації торкнувся всіх верств 

населення та всіх сфер діяльності громадян України, в тому числі сфери освіти. 

 

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів, крім 

курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. 

 

Студентське самоврядування передбачає вплив на свідомість студентів, формування 

особистості з активною громадською позицією, здатною приймати участь в управлінні 

студентським колективом, реалізовувати свої лідерські якості. Колективізм, 

згуртованість, спільність інтересів, дружба, спілкування – таким є далеко не повний 

перелік позитивних рис студентського самоврядування. Це можливість не тільки 

самостійно вирішувати важливі для студентства питання, але й питання, які стосуються 

життя студентів при організації навчання, побуту, дозвілля; форма студентської 

демократії з відповідними правами, можливостями та відповідальністю, засіб 

самореалізації та розвитку ініціативи. 

 

Студентське самоврядування технікуму здійснюється на рівні академічної групи, 

відділення, технікуму, гуртожитку. Вищим представницьким органом студентського 

самоврядування є Конференція студентів технікуму, на якій розглядають найважливіші 

питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів 

студентського самоврядування, а також затверджується Положення про студентське 

самоврядування технікуму. 

 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення 

навчально-виховного процесу, зростання у студентської молоді соціальної активності та 

відповідальності за доручену справу, виявлення і реалізацію творчих здібностей 

студентів, підвищення їх ініціативи, формування моральних якостей.  

 

 Студентське самоврядування здійснюється безпосередньо студентами і через 

органи студентського самоврядування, які обираються  шляхом таємного голосування 

студентів. 

 

Нашим органом студентського самоврядування в період 2015/2016 навчального року 

були проведені наступні заходи: 

 

- святкова лінійка до Дня знань, з нагородженням грамотами та грошовою премією 

студентів технікуму, які приймали активну участь в його життєдіяльності; 

- до  Дня працівника освіти був проведений святковий концерт та випущені 

стіннівки академічними групами, серед яких були виявленні конкурсною комісією 

найкращі; 

- проводилась акція «Милосердя» до Дня похилого віку, на зібрані гроші були 

куплені подарунки ветеранам праці та ветеранам Другої світової війни; 



- до Дня студента був проведений святковий концерт та  конкурс на «Кращу 

кімнату» в гуртожитку; 

- кожен місяць проходить адміністративна перевірка гуртожитку на санітарний стан, 

після якої надається наказ, де відзначаються кімнати з належним санітарним станом і  

надаються догани студентам, кімнати яких знаходились в антисанітарному стані; 

- один раз на місяць проходить засідання студентської ради технікуму на якому 

розбираються персональні справи студентів, вирішується питання виселення та 

поселення студентів гуртожитку, а також відрахування студентів з технікуму чи їх 

поновлення, переведення з контрактної форми навчання на бюджетну та інші; 

- студенти технікуму приймають участь в профорієнтаційній роботі, в спортивних 

змаганнях, в роботі гуртків та спортивних секціях; 

- студенти технікуму приймали участь в проведені акції: « Зробимо Україну чистою 

2015р.»; 

- члени  студентської ради технікуму відвідують класні години та роблять їх аналіз; 

- 19 березня 2016 року проводився День відкритих дверей з учнями шкіл Одеської 

області; 

- 23 березня 2016 року проводилась показова виховна година на тему «Україні 

потрібен мир» - присвячена учасникам АТО. 

- до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні готуємо святковий концерт 

з запрошенням ветеранів війни, академічні групи технікуму готують газети до Дня 

перемоги; 

- 28 квітня 2016 року проводиться конкурс на «Кращу кімнату» гуртожитку; 

- приймаємо участь у фотоконкурсі на тему «Україна – очима молодих». 

 

Студентське самоврядування сприяє гармонійному розвитку особистості, формує 

навички майбутнього організатора, керівника, є невід’ємною складовою кожного ВНЗ. 

Досвід здобутий студентами під час студентського самоврядування створює можливості 

для участі молоді в майбутніх державотворчих процесах нашої країни. 


