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Молодіжний рух – це форма вияву соціальної активності молодого 

покоління, що є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь з 

суспільством. В рамках молодіжного руху молода людина не лише 

проходить соціалізацію, здобуває необхідний досвід, але і 

самореалізується. Ці рухи є осередком формування локальних 

молодіжних культур та стилів життя, що пізніше, зазнавши певних 

модифікацій, поширять свій вплив на культуру та спосіб життя 

суспільства в цілому. Молодіжні рухи виникають у процесі соціально-
економічного та соціально-політичного розвитку суспільства і їх зміст та 

форма діяльності значною мірою відбивають соціокультурну, історичну, 

демографічну, політичну та інші специфіки кожної окремої країни, 

кожної окремої ситуації. Окрім організуючої ролі в процесі взаємодії 

молоді зі старшими поколіннями, молодіжні рухи є і практичними 

засобами, що відкривають канали комунікації всередині одного 

покоління, виявляючи та репрезентуючи його інтереси перед 
суспільством в цілому. Вони є не просто найбільш ефективним засобом 

привернути увагу “дорослого” суспільства до потреб молоді – вони є 

інструментом пристосування суспільства до цих потреб. 

Аналіз літератури з проблеми дослідження засвідчує той факт, що 

сьогодні в Україні існує ряд досліджень із питань участі молоді в 

діяльності громадських організацій, проте вони мають, як правило, 

політологічний, історичний або ж соціологічний характер. Комплексним  



 
вивченням молодіжного середовища займається Державний інститут 

проблем сім’ї та молоді, який щорічно готує доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України “Про 

становище молоді в Україні”. Проблеми виховання молоді в молодіжних 
організаціях розглядалися на світових конгресах українських молодіжних 

організацій, що засвідчено в їхніх матеріалах. Сучасні українські 

педагоги досліджують виховання дітей засобами фізичної культури в 

різних молодіжних організаціях (П.М. Мартин), вивчають діяльність 

скаутингу як виховної системи (Ю.Й. Поліщук) тощо. 

Станом на теперішній день одним з найпоширеніших напрямків 

молодіжних рухів є соціально спрямований рух. Соціально спрямований 

рух найчастіше проявляються у студентському самоврядуванні. 
Студентське самоврядування як явище і процес зародилося водночас з 

появою перших університетів середньовічної Європи. Як поняття 

“студентське самоврядування” з’явилося пізніше, але спершу цей 

феномен оформився інституційно. 

Метою даного дослідження є висвітлення та узагальнення 

особливостей впливу на формування особистості системи студентського 

самоврядування у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності (ЛДУ БЖД). 

Курсантське та студентське самоврядування у вищому навчальному 

закладі – невід’ємна частина громадського самоврядування, що 

забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним 

закладом. 

Також його можна тлумачити як самостійну громадську діяльність 

курсантів та студентів з реалізації функцій управління вищим 
навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), 

деканатами (відділеннями) та здійснюється курсантами та студентами 

згідно з метою й завданнями, які стоять перед курсантськими та 

студентськими колективами, функціонує з метою забезпечення 

виконання курсантами та студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав 

й сприяє гармонійному розвитку особистості курсанта та студента, 

формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

У курсантському та студентському самоврядуванні беруть участь 
особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі такі особи 

мають рівне право на участь у курсантському та студентському 

самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі: 

 безпосередньо; 

 через органи курсантського та студентського самоврядування, що 

обираються шляхом таємного голосування. 
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До 10 лютого 2010 р. було дозволено у вищих навчальних закладах 

створювати органи курсантського та студентського самоврядування, що 
вирішують питання, які належать до їх компетенції, а перелік таких 

питань погоджувався з керівником вищого навчального закладу. 

Органи курсантського та студентського самоврядування (за чинним 

законодавством): 

 приймають акти, що регламентують їхню організацію та 

діяльність; 

 проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі й інші заходи; 
 сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в вузі; 

 розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на 

їхньому балансі та банківських рахунках; 

 виконують інші функції. 

За походженням з органом курсантського та студентського 

самоврядування приймається рішення про: 

 відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, 

та їх поновлення на навчання; 
 переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі 

за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок 

коштів фізичних і юридичних осіб; 

 переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі 

за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на 

навчання за державним замовленням; 

 призначення заступника декана, проректора, які відповідають за 
роботу із студентами; 

 поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в 

гуртожиток і виселення з нього; 

 затвердження рішень з питань студентських містечок і 

гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі. 

Рішення органів курсантського та студентського самоврядування 

мали до 10 лютого 2010 р., відповідно до тогочасного чинного 

законодавства, 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 

знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального 

закладу. 

Органи курсантського та студентського самоврядування вищого 
навчального закладу мають користуватися всебічною підтримкою і 

допомогою власника або уповноваженого ним органу в вирішенні питань 

забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за  
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погодженням із керівником закладу. Зокрема, керівник вузу має всебічно 

сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського 

самоврядування щодо: 

 надання приміщення, меблів, оргтехніки; 

 забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі 
Інтернет; 

 відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо. 

Курсантське та студентське самоврядування здійснюється на рівні 

курсантського взводу, курсу, студентської групи, факультету, гуртожитку, 

вищого навчального закладу. Залежно від контингенту курсантів та 

студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське 

самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, 

студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального 
закладу. 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) курсантів та студентів вищого навчального закладу, які: 

 ухвалюють (затверджують) Положення про студентське 

самоврядування; 

 обирають виконавчі органи студентського самоврядування; 

 визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін 
повноважень виконавчих органів студентського самоврядування; 

 заслуховують звіт виконавчих органів студентського 

самоврядування. 

Виконавчий орган курсантського та студентського самоврядування 

структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на 

загальних зборах (конференції) курсантів та студентів цього підрозділу. 

Органи курсантського та студентського самоврядування можуть 

мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська 
навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо). 

Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено 

укладення договору між керівництвом вищого навчального закладу, 

студентською профспілкою та органами студентського самоврядування. 

Для огляду органу курсантського та студентського самоврядування 

візьмемо Раду курсантського та студентського самоврядування 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 
Головною метою Ради курсантського та студентського 

самоврядування, як важливого елемента удосконалення навчально-

виховної роботи є інтенсифікація процесів зростання соціальної 

активності у курсантському, студентському та слухацькому середовищі, 

ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння 

гармонійному розвитку особистості курсантів, студентів та слухачів, 

набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника, 

зразкового офіцера. З метою забезпечення активної участі курсантів та  
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студентів у процесах вдосконалення навчально-виховного процесу, 

забезпечення належної якості навчання, виховання духовності і 

культури, зростання соціальної активності, підвищення відповідальності 

за доручену справу, реалізації творчих здібностей молоді, органи  

курсантського та студентського самоврядування реалізують наступні 
основні завдання: 

 проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

 приймають акти, що регламентують їхню організацію та 

діяльність; 

 сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на 
їхньому балансі та банківських рахунок; 

 сприяють формуванню у курсантів та студентів університету 

патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, 

а також почуттів національної свідомості, та власної гідності; 

 забезпечує захист прав та інтересів курсантів та студентів, 

сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, 

оздоровлення, відпочинку тощо; 
 сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів, 

студентів; 

 сприяють створенню необхідних умов для проживання та 

відпочинку курсантів, студентів; 

 організовують співробітництво з курсантами, студентами інших 

навчальних закладів та молодіжними неполітичними організаціями; 

 сприяють участі курсантів та студентів у міжнародних, 

загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, 
конкурсах, конференціях, олімпіадах; 

 забезпечують, разом з відповідними службами університету, 

інформаційну, правову, психологічну допомогу курсантам, студентам; 

 пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню 

курсантами та студентами порушень, а також вживанню ними 

алкоголю, наркотиків, тютюну тощо; 

 здійснюють інформаційну та видавничу діяльності; 
 співпрацюють та координують роботу з викладачами, кураторами 

навчальних груп; 

 можуть виступати засновником благодійних фондів. 

 приймають акти, що регламентують їхню організацію та 

діяльність; 

 проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 



 
 сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на 

їхньому балансі та банківських рахунках; 

Рада курсантського та студентського самоврядування діє за 7-ма 

основними напрямами: 

 культурно-масовий напрямок (завдання напрямку: виховання 
духовності і культури, реалізація творчих здібностей молоді, організація 

культурно-масової роботи університету); 

 спортивно-масовий напрямок (завдання напрямку: виховання 
спортивного духу, організація спортивно-масових заходів); 

 навчальний напрямок (завдання напрямку: забезпечення науково-
дослідницької роботи, участь у олімпіадах); 

 ынформаційний напрямок (завдання напрямку: забезпечення 

висвітлення діяльності РК та СС в ЗМІ та Інтернеті, контроль за 

стіндруком); 

 напрямок зв’язків з громадськістю (завдання напрямку: 

забезпечення співпраці РКтаСС з іншими ВНЗ України та організаціями); 

 фінансово-діловодчий напрямок (завдання напрямку: облік та 
контроль, фінансування, контроль за документацією та діяльністю 

РКтаСС); 

 дисциплінарний напрямок (завдання: займатися моніторингом 
виховного процесу в Університеті, проводити виховні бесіди та заняття з 

курсантами та студентами, співпрацювати з начальницьким складом). 

Також важливим моментом виховання є участь Ради курсантського 

та студентського самоврядування ЛДУБЖД у Студентській раді Львова, 

Українській асоціації студентського самоврядування (яка є 
повноправним членом European student’s union). 

Висновки. Отже курсантське та студентське самоврядування є 

важливим та невід’ємним чинником формування особистості. Воно 

допомагає виробити в людини лідерські якості, почуття відповідальності, 

командної роботи. Дає можливість впливати на процес керування 

Університетом, відстоювати права курсантів та студентів, організовувати 

культурно-видовищні та спортивно-масові заходи, пропагувати 

патріотизм та здоровий спосіб життя, бути активним та почутим, мати 
можливість співпрацювати з курсантами та студентами України та світу, 

вносити свій внесок в законотворення законів що стосуються курсантів та 

студентів у ВНЗ України.   
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