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ШАНОВНІ ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗАПРОШЕНІ!
Студентське самоврядування Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка є невід’ємною і вагомою складовою
громадського життя університету, міста та регіону.
Студентське самоврядування – це право і можливість студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а
також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Усі студенти,
які навчаються у нашому навчальному закладі, мають рівні права та можуть
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи
студентського самоврядування. Студентське самоврядування діє відповідно
до закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, «Положення
про студентське самоврядування Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка». У нас працюють органи студентського
самоврядування на рівні академічних груп, факультетів, гуртожитків,
університету.
Органи студентського самоврядування у К-ПНУ імені Івана Огієнка
діють на принципах: добровільності, колегіальності, відкритості, виборності
та звітності органів студентського самоврядування, рівності права студентів
на участь у студентському самоврядуванні.
Важливим досягненням для нас було те, що студентський сенат
виступав, і, переконаний, буде виступати і надалі у ролі своєрідних
посередників між адміністрацією університету і студентською громадою,
забезпечуючи їм ефективне спілкування, адже лише співпраця є запорукою
ефективної діяльності.
Мене було обрано спікером шляхом прямих таємних виборів.
Очоливши студентське самоврядування нашого вишу, я розпочав втілювати
пункти програми, з якими йшов на вибори і переміг.
Одними із перших моїх кроків було налагодження тісного зв’язку
роботи

усередині

сенату

та

структурних

підрозділів

студентського

самоврядування. За рік ми провели 15 засідань студентського сенату, на яких

вирішували питання, що стосувалися безпосередньо студентів, студентського
самоврядування, розробок та проведення різноманітних заходів тощо.
Надзвичайно великого значення для підняття авторитету та активізації
роботи мало отримання кабінету студентського сенату у ЦК, оргтехніки,
меблів, диванчиків. Окремо слід виділити обрання емблеми студентського
самоврядування та прийняття Кошторису.
Протягом звітного періоду ми завжди намагалися, у міру наших сил,
боротися із неправомірними вигодами у стінах вузу, забезпечувати
представництво студентів на: Ректоратах, Вчених Радах, Конференціях
трудового

колективу;

учасниками

круглих

зустрічах
столів,
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України,
на

матчі

американського футболу, КВН, конкурсах краси, відкритті легкоатлетичних
змагань,

мітингах-реквіях

до

Річниці

Революції

Гідності,

Дня

Чорнобильської катастрофи, зустрічах із мером, представниками «Ліги
інтернів» тощо.
Ми намагалися завжди відстоювати честь вишу не лише у реальному
світі, а також у соціальних мережах. Так, під час голосування за найкращий
виш міста Кам’янця-Подільського, завдяки нам, К-ПНУ імені Івана Огієнка
здобув перше місце, за 14 днів набрав 473 голосів, або 56,6 %. (див.
Додаток В).
Будь-яка робота потребує надійних засобів комунікацій. Саме тому,
нами було модернізовано групу у соціальній мережі ВК. Зараз група
«СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ К-ПНУ ім. І. ОГІЄНКА» нараховує
більше тисячі учасників, 21 фотоальбом, 32-а відео записи, 570 записів на
стіні (це майже 2 записи у день протягом року). У соціальній мережі Фейсбук
була створенна група «K-PNU STUDENTS SELF-GOVERNMENT», у якій, на
сьогодні, є 113 учасників. Також був створений власний сайт «Студентського
самоврядування»,

де

розміщена

уся

інформація

щодо

діяльності

студентського самоврядування, канал на Ютубі, електронна пошта (див.
Додаток А, А1, А2).

Захист прав студентів - один із головних напрямків нашої діяльності.
Було забезпечено право студентів економічного факультету на навчання у
власному начальному корпусі (нагадаю, була пропозиція перевести навчання
студентів на зимовий період у другу зміну на фіз.-мат. факультет); проведено
зустріч представників гуртожитку №1 із адміністрацією щодо питання про
матеріальне забезпечення гуртожитку; відправлено лист-звернення Міському
комісару

Кам’янець-Подільського

об’єднаного

міського

військового

комісаріату - підполковнику Володимиру Возному про надання офіційного
роз’яснення щодо ситуації із викликами наших студентів денної форми
навчання до військомату; організовано обхід гуртожитків; зроблено запит на
роз’яснення щодо наказу №108 від 08.06.2015 р. «Про встановлення вартості
проживання в гуртожитках у 2015-2016 н. р.» щодо гуртожитку №1

з

приводу нарахування оплати за гаряче водопостачання та водовідведення, що
перевищує, на наш погляд, реальну використану кількість гарячої води.
Організація студентського дозвілля у нашому виші є найкращим у
регіоні. Не останню роль у цьому відіграє студентське самоврядування. Ми
сприяли проведенню та брали активну участь в організації таких заходів:
«Посвята у студенти», «КВН», «Шкільна ліга КВН», «Чий куратор кращий»,
конкурсів краси «Міс факультету», «Краса університету»

концертів,

розважального щоу «Хто зверху», брейн-рингів, матчу американського
футболу, виступів черлідерів, подорожей на катері та інших заходів. Провели
також конкурс «I ❤K-PNU», Чемпіонат між гуртожитками з футболу та
інше.
У сьогоднішній важкий час волонтерська робота є надзвичайно
важливою. У міру своїх сил, ми провели в університеті акцію «Збір кришечок
на допомогу воїнам АТО», реагували на запити допомоги від наших
студентів та допомагали усім, чим могли; на різноманітних заходах ставили
скриньки допомоги - усі зібранні кошти були використані за призначенням.
В умовах імплементації Нового закону 23 лютого 2016 року
студентський сенат нашого університету було зареєстровано у Мінюсті

України як громадську організацію зі статусом юридичної особи. Таким
чином, ми першими серед студентських органів самоврядування вишів
Хмельниччини зробили цей важливий крок. Статус юридичної особи дасть
нам змогу діяти більш автономно, а саме – відкрити особистий рахунок у
банку, самостійно брати участь у здобутті міжнародних грандів, активно
впливати на життя академічної громади університету, міста, області, держави
тощо.
Чинник

успішності

сьогодні

визначається

рівнем

співпраці.

Студентське самоврядування завжди співпрацювало і продовжує надалі
активно співпрацювати із адміністрацією, керівником відділу виховної
роботи та гуманітарної освіти - Анатолієм Заводовським (куратором
студентського самоврядування), профкомом САД - Миколою Моштаком та
іншими відділами університету.
Ми не обмежуємося лише внутрішньою співпрацею, а й активно
налагоджуємо відносини із іншими ВНЗ: двоє представників студентського
сенату взяло участь у студентському форумі «Школа лідерства ХХІ ст.», що
проводився у Хмельницькому національному університеті, також було
відновлено дружні відносини із Чернівецьким національним університетом
імені Ю. Федьковича (вже відбулася 2 зустріч з нагоди обміну досвідом із
головою

студентського

парламенту

-

Євгеном

Лезуном).

Плідно

співпрацюємо із усіма рівнями міської влади, управлінням поліції (відбулося
2 зустрічі у Головному Управлінні Національної Поліції у Хмельницькій
області з нагоди співпраці із студентським клубом «Сапсан»; завжди, по мірі
можливостей, ми присутні також на міських заходах).
Незважаючи на значні здобутки, варто відзначити і певні негативні
фактори, що були присутні під час роботи студентського самоврядування, а
саме: велика пасивність студентів, а у певних випадках - безвідповідальність
голів студентських рад, саме тому не всі задуми вдалося реалізувати.
Негативного відтінку завдавало панування у студентських колах стереотипів,
таких як: «студентським самоврядуванням керує адміністрація», «не можна

змінити систему», «студентський сенат – провладний орган» та ін.. Можу із
впевненістю сказати, що це усе лише фантазії самих студентів. На деяких
факультетах та у гуртожитках наявна свого роду «підпорядкованість»
місцевій адміністрації, із якою також прийшлося боротися.
Завжди був і буду переконаний, що студентське самоврядування
повинно бути незалежним, самоврядним органом, який захищає права
студентів і водночас слідкує, щоб студенти дотримувалися своїх обов’язків.
Вважаю, що річна робота нашої команди – студентського сенату складу
2015-2016 рр. була на задовільному рівні. На моє переконання, ми зуміли
закласти фундамент для подальших поколінь активних студентів, а найбільш
головним досягненням є те, що ми стали однією командою.
Висловлюю

сподівання,

що

новий

керівник

студентського

самоврядування зуміє продовжити початий нами поступ та перевершить наші
досягнення, а також, що активність самих студентів значно збільшиться.
В сучасних умовах роль і значення студентського самоврядування
надзвичайно
студентського

велика,

що

вимагає

самоврядування

від

активних

постійного

учасників

самовдосконалення.

органів
Слід

підкреслити, що в умовах імплементації Нового Закону «Про вищу освіту»
студентське самоврядування отримало ряд можливостей, частину з яких ми
вже почали використовувати.
Безмежна радий, що ви висловили довіру нам, і хочу вірити, що ми
виправдали хоча б частину ваших очікувань. Цей рік приніс нам, усьому
сенатові, масу емоцій, знайомств, яскравих подій тощо. Сподіваюся, що
запам’ятається він, не лише мені, а й усім вам.
У соціальних мережах було проведено голосування: Як Вам робота
студентського самоврядування університету за 2015-2016 рр.?. Результати
говорять самі за себе: 1) задовільно (5 і 4) – 85,9 %, 2) незадовільно (3) –
11,3 %, 3) я зможу краще працювати, тому на наступний рік буду активно
брати участь у ОСС – 2,8 % (див. Додаток Б)

Глибоко переконаний, що усього цього б не було, якби не особистості,
яким я дуже вдячний. Цього року у студентського сенату була хороша
команда, яку мені випала честь очолювати. Тому, найперше хочу подякувати
саме їм - своїм сенаторам та заступникам. Шановні, Ви - моя найкраща
опора. Щиро дякую Вам за усе!
Також хочу висловити вдячність ректору нашого університету – Сергію
Анатолійовичу Копилову, який спряв покращенню нашої діяльності. Щиро
дякую Вам за усе!
Життя вимагає, щоб ми постійно навчалися. Нам усім неймовірно
пощастило, що у нас є вчитель, друг і куратор студентського самоврядування
– Анатолій Анатолійович Заводовський. У кожному нашому кроці є ваша
допомога, порада, підтримка. Безмежна подяка Вам за усе!
Далі висловлюю слова подяки за співпрацю, яка приносить користь
усьому студентству, та за мудрі поради голові профкому САД - Миколі
Володимировичі Моштаку. Щиро дякую Вам за усе!
Справжні уроки креативності та самовідданості роботі ми отримали
від директора Студентського клубу – Тетяни Олегівни Левицької. Щиро
дякую Вам за усе!
Хочу також подякувати екс-спікеру студентського сенату Володимиру
Слідзюку за його підтримку та переданий нам досвід.
На завершення дякую усім, хто долучався до роботи студентського
самоврядування, сприяв його розвитку, цікавився його роботою. Щиро дякую
Вам за усе!
Спасибі за увагу.

Олександр Марчук,
спікер студентського сенату

___________________

Додаток А

Група у ВК

Графік динаміки зміни учасників з вересня 2015 р. до травня 2016 р.

Додаток А1

Географія учасників групи

Вікові параметри учасників

Додаток А2

Сайт студентського сенату

Група у Facebook

Додаток Б

Відкрите голосування щодо оцінку роботи діяльності
студентського самоврядування університету
за 2015-2016 н. рр.
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