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Вступ. Постановка проблеми. Проблема студентського самоврядування 

сьогодні набуває найбільшого значення, адже в умовах побудови 
демократичної держави першорядну роль відіграє молодь, що є виборцями 
та завтрашніми політичними лідерами. Формування політичної культури 



молоді залежить від того, як в умовах вищої школи реалізуються права 
студентів, наскільки молоді люди розуміють поняття власних прав і свобод та 
межі їх реалізації, як молодь володіє мистецтвом бути керівником та 
підлеглим.  

Важливе місце при розгляді проблеми студентського самоврядування 
належить аналізу збірників науково-практичних конференцій та матеріалів 
науково-методичних семінарів, адже дані видання відображують результати 
наукової, методичної та виховної роботи професорсько-викладацького 
складу й працівників академічних установ у напрямі навчання і виховання 
студентської молоді, зокрема студентського самоврядування. 

Аналіз літератури. Увагою було охоплено видання «Вісника Львівського 
університету» з 1969 по 2010 рр.; матеріали науково-методичного семінару 
«Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка з 1998 по 2007 рр.; збірники 
наукових праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України та благодійного фонду імені А.С.Макаренка «Педагогічний процес: 
теорія і практика» з 2002 по 2010 рр. А також збірники конференцій студентів і 
молодих вчених: «Студентське самоврядування в Україні» та «Студентське 
самоврядування в контексті болонського процесу».  

Мета статті. Метою статті є аналіз стану дослідження проблеми 
студентського самоврядування в українськихнауково-методичних виданнях. 

Виклад основного матеріалу. Наведемо результати здійсненого аналізу. 
Вивчення матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, 
пошуки, тенденції» Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т.Г.Шевченка засвідчило, що у даному виданні висвітлено проблеми 
викладання історичних дисциплін (історії, соціології та політології). Проте 
значна увага надається вивченню загальних освітніх тенденцій у вищих 
навчальних закладах України, прикладом чого є публікації В.М.Половця. У 
статті В.М.Половця «Гуманізація і гуманітаризація освіти» [7] розглядаються 
питання гуманізації та демократизації на концептуальних засадах. Автор 
тлумачить названі феномени у вузькому та широкому значенні, й розглядає 
поняття фундаменталізації, діяльнісного спрямування, національного 
характеру освіти; висвітлює аспекти діяльнісного підходу у реалізації даних 
процесів. Матеріали В.М.Половця характеризують основні засади 
функціонування освіти в Україні й опосередковано допомагають при вивченні 
феномена студентського самоврядування. 

Особливий інтерес представляють статті, присвячені студентській 
молоді: В.М.Половець «Сучасний навчальний процес у вузі та взаємодія 
викладача і студента» [8], О.Ф.Редько «Штрихи до соціального портрета 
студентської молоді» [9]. 

Так, у статті  В.М.Половця розглядається навчальний процес у вищому 
навчальному закладі, де автор приділяє велику увагу питанню 



самоуправління, коли «студент у період навчання має, як правило, власну 
мету, відбирає засоби для її досягнення, виконує певний обсяг роботи та знає 
її результати. В основі його самоуправління лежить так звана модель 
зовнішнього світу, яка знаходиться у процесі постійної самоорганізації» [8, 
87]. Поняття самоуправління у навчальній діяльності близьке до поняття 
самоврядування у виховній роботі, адже включає елементи свідомого ціле 
покладання, здатність до самоорганізації, що є обов’язковими 
характеристиками лідера. 

У статті О.Ф.Редька «Штрихи до соціального портрета студентської 
молоді» [9] молодь розглядається як «сила, яка має величезний потенційний 
ресурс, що розвивається, і за певних соціальних обставин стрімко 
перетворюється в активну дієву силу соціально-економічних, політичних і 
культурних трансформацій, ціннісних зрушень, поведінкових змін» [9, 31]. 
Таке тлумачення поняття «молодь» відповідає завданням нашого 
дослідження, де вивчається саме активний прошарок студентської молоді, що 
беруть участь у організації студентського самоврядування. 

Імпонує позиція автора стосовно того, «що у вищому навчальному 
закладі має бути звернена увага не тільки на фахову підготовку, а і на 
прищеплення цінностей культури, гуманізму, демократії» [9, 36]. А отже 
«важливе значення у формуванні особистості молодої людини має 
прищеплення важливих громадянських якостей, оскільки це торкається тієї 
соціальної групи, яка є потенціалом розвитку суспільства» [9, 36]. Результати 
дослідження О.Ф.Редька свідчать, що серед студентської молоді відбувається 
падіння престижу цінностей патріотизму, національної гідності. Науковий 
інтерес викликає порівняльний аналіз соціальних рис молоді у 2000-2001, 2001-
2002, 2005-2006 навчальних роках. Статистичний матеріал, поданий у статті, 
становить цінність для дослідження. 

Аналіз матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: 
проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т.Г.Шевченка призводить до висновку, що науковий пошук 
авторів здебільшого спрямовано на вивчення політичних і соціально-
економічних проблем суспільства, з методичним спрямування на їх вивчення 
у системі вищої освіти. Окрему увагу автори приділяють питанням 
реформування вищої освіти, входження України до європейського освітнього 
простору та проблемам життєдіяльності студентської молоді. І хоча за 
досліджуваний період зустрічаються лише дві статті, що порушують проблеми 
студентської молоді, матеріали науково-методичного семінару 
представляють цінність для нашого дослідження. 

До видань, охоплених аналізом, було включено збірник наукових праць 
Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України та 
благодійного фонду імені А.С.Макаренка «Педагогічний процес: теорія і 
практика» з 2002 по 2010 рр. 



Аналіз публікацій, вміщених у даному виданні, засвідчує, що основний 
масив статей присвячено  проблемам організації навчального процесу та 
оптимізації методів викладання у вищому навчальному закладі. Увага авторів 
приділяється й проблемам духовності: матеріали протоієрея Анатолія 
Затовського «Духовність та її саморозуміння дорослою людиною», 
С.О.Соломахи  «Духовність особистості як педагогічна проблема»; та 
питанням морального виховання: О.М.Власенко «Формування моральних 
цінностей майбутніх учителів», Н.І.Богданець-Білоскаленко «Особистість як 
соціал

». 
Проте моральне виховання особистості, зокрема, формування її духовності, 
не є метою нашого дослідження. 

Науковий інтерес викликає стаття О.П.Кондратюка «Соціальний 
розвиток особистості як важливе завдання виховної роботи профтехучилищ» 
[5].  Автор звертається до відомостей щодо роботи Всеукраїнських 
молодіжних і дитячих організацій і комітетів, досліджує цілі (інтереси, за 
автором) їх роботи: «економічні, фінансові фонди підтримки молоді - 48%; 
юридичну, правову підтримку - 38%; інтерес и дозвілля - 31% ; економічні 
інтереси - 17%; молодіжні профспілки - 14%; молодіжні організації на зразок 
Комсомолу - 7%; політичні організації молоді- 6%» [5, 70]. Проте автором не 
приділяється належної уваги питанням самоврядування, як важливої 
складової виховної роботи. 

С.О.Нікітчина у статті «Коріння української демократії в освіті», 
висвітлює етапи розвитку вітчизняної освітньо-виховної системи, починаючи з 
дохристиянського періоду до наших днів. Матеріали мають швидше описовий 
характер і питання самоврядування не порушують, хоча й у козацьких 
школах, і у Києво-Могилянській академії, діяли органи самоврядування на 
демократичних засадах. 

 Матеріали В.Г.Кременя «Формування особистості професіонала в 
контексті вимог ХХІ століття», Н.Ю.Лізньової «Проблеми професійного 
становлення особистості керівника навчального закладу», А.В.Свєтлорусової 
«Професійна підготовка керівників вищих навчальних закладів до мистецтва 
бути управлінцями»  привертають увагу тим, що заявлена авторами наукова 
проблема могла б включати питання демократизації вищого навчального 
закладу, в тому числі й проблему студентського самоврядування. Проте 
дослідники зосереджують науковий пошук на професійних характеристиках, 
не приділяють належну увагу аспектам студентського самоврядування. 

 У статті Н.В.Назаренко «Активність студентів як показник
» приділено увагу психологічному феномену активності 

студентів, що досліджується й у ході реалізації ідей студентського 
самоврядування, проте освітня галузь його застосування звужує коло 



дослідницьких завдань. Натоміст

навчальному закладі» становить значну цінність для дослідження.  
І.М.Дарманська наводить узагальнення досвіду діяльності студентського 
самоврядування у  Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті. 
Основою ефективної діяльності студентського самоврядування автор вважає 
розподіл обов’язків між студентами та принцип змінності у самоврядних 
органах. Головною структурною ланкою самоврядування в наведеному 
дослідженні є академічна група. Стаття має прикладний характер, містить 
відомості про документацію студентського самоврядування, діяльність 
секторів на рівні академічної групи. 

Аналіз статей збірника наукових праць Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України та благодійного фонду імені А.С.Макаренка 
«Педагогічний процес: теорія і практика» засвідчив, що авторами 
розглядаються проблеми педагогічної майстерності викладача вищого 
навчального закладу, питання підготовки майбутніх учителів, обґрунтування 
особистісно-орієнтованої парадигми організації навчально-виховного процесу 
в освітніх закладах; проблеми порівняльної педагогіки, освіти дорослих 
(мистецької, економічної, медичної), вивчення історико-педагогічної 
спадщини видатних освітніх діячів. Питання виховання знаходять менше 
відображення. Серед розглянутих матеріалів лише одна стаття присвячена 
проблемам студентського самоврядування.  

При аналізі обраних нами збірників, найбільший науковий інтерес 
становить «Вісник Львівського університету», адже дане видання має тривалу 
історію та багатий матеріал для історико-педагогічного аналізу. Оскільки до 
розгляду було взято публікації радянського періоду та часів незалежності, 
вважаємо за доцільне дати аналіз даних матеріалів за двома хронологічними 
групами.  

Вивчення змісту серії «Питання педагогіки вищої школи» дозволило 
визначити наступні напрями педагогічного пошуку українських науковців 
радянського періоду в галузі виховання: вища школа як об’єкт конкретно-
соціальних досліджень (Д.Д.Низовий); виховний вплив традицій університету 
(Є.І.Приступа); патріотичне та інтернаціональне виховання (Л.Г.Баїк, 
Г.Г.Бикова, Ж.Л.Патрушева); громадянське виховання (В.Г.Лобачова,  
А.М.Кухта, К.П.Ятлук); естетичне виховання (Д.А.Брагінець); моральне 
виховання (Л.Г.Баїк, О.Л.Баїк, П.Й.Гранат, Н.М.Дідух, А.М.Кухта, 
Г.Є.Литвинова, М.М.Ненчук, О.В.Неровня, В.К.Савинець); формування 
гуманних поглядів (Б.І.Тимохін); громадські організації у вищому навчальному 
закладі (К.К.Кондратюк). Аналіз статей засвідчує: більшість матеріалів 
присвячені моральному вихованню студентів (десять публікацій). 

Науковий інтерес для нашого дослідження становлять публікації, 
присвячені дослідженню діяльності громадських організацій вищих 



навчальних закладів. Так, у статті К.К.Кондратюка «Роль громадських 
організацій вузу у комуністичному вихованні студентів» [5] здійснено аналіз 
функціонування комсомольської організації Львівського університету, як 
центральної ланки виховної роботи зі студентами, що характерно для періоду 
початку 20-х – кінця 80-х рр. ХХ століття. Визначено основні форми виховної 
роботи зі студентами: тематичні вечори, книжкові виставки, бібліографічні 
огляди, читацькі конференції, тижні інтернаціональної дружби, зустрічі з 
відомими особистостями. Автором відстежено діяльність студентських 
наукових об’єднань; суспільно-політичного клубу революційних, бойових, 
трудових традицій як складової військово-патріотичного виховання студентів 
університету; клубу інтернаціональної дружби «Меридіан». У статті 
відображено й рух студентських будівельних загонів та загонів безоплатної 
праці, кошти від діяльності яких передавалися на будівництво шкіл і дитячих 
садків, спорудження пам’ятників та до фонду солідарності з народами, що 
борються за свою свободу. 

Примітним є те, що автор відзначає автономію та самодостатність 
профспілкової організації відносно ВЛКСМУ: «профспілкова організація не 
повторює форм і методів ідеологічної роботи партійної і комсомольської 
організацій, а використовує такі з них, які відповідають її завданням в умовах 
вузу [5, 8]. До юрисдикції профспілкової організації Львівського університету, 
за словами автора, входила і художня самодіяльність, що передбачала 
діяльність хорових, вокально-інструментальних, драматичних, танцювальних 
колективів. 

Таким чином, аналіз статті К.К.Кондратюка, на прикладі Львівського 
університету, дозволяє отримати досить розгорнуту інформацію про 
позааудиторну самоврядну активність студентів, яка хоч і мала досить чітку 
аргументацію з боку ВЛКСМУ, проте розкривала можливості для 
самореалізації студента у царині морального, розумового, трудового, 
фізичного та естетичного виховання. 

Аналіз доробку праць педагогічної серії Вісника Львівського 
університету періоду незалежності дозволяє визначити наступні напрями 
наукового пошуку авторів у галузі виховання: національне виховання 
(Б.С.Непорадний, Н.Я.Кобрин); моральне виховання (Л.О.Бобко, 
Г.П.Васянович, С.П.Гнатенко, Т.К.Завгородня, А.І.Калініченко, А.Д.Коньков, 
Ю.Миронович, Л.Ф.Пашко, М.В.Роганова, Ю.В.Ситнікова, Н.О.Ткачова, 
С.Б.Цюра); гуманна педагогіка (Л.О.Бобко, С.М.Вдович, А.І.Ушаков, 
О.С.Хорошайло); самовиховання (А.І.Калініченко, Т.Г.Тюріна); діяльність 
українських молодіжних організацій (О.В.Лісовець, І.Я.Міщішин); виховний 
вплив студентського середовища (Р.Г.Новгородський, С.Б.Цюра); дозвіллєва 
діяльність студентства (І.М.Шевчук); виховна система вищого навчального 
закладу (Х.П.Мазепа, М.С.Швед); студентське самоврядування та виховання 
лідерства (О.А.Гніздилова, Н.Ю.Лізньова, І.С.Миськів). 



Названі напрямки якісно відрізняються від вектору наукових пошуків 
радянського періоду. Як показав аналіз, значно зростає науковий інтерес до 
позааудиторної діяльності студентів, виховання лідерських умінь у мережі 
самоврядних організацій університету та громадських і молодіжних 
організацій на рівні міста та країни. Позитивною є тенденція вивчення 
гуманістичних аспектів виховання на національних засадах (Л.О.Бобко, 
С.М.Вдович, Б.С.Непорадний, Н.Я.Кобрин,А.І.Ушаков, О.С.Хорошайло). 

З масиву статей періоду незалежності особливий інтерес становить 
праця Н.Ю.Лізньової «Пріоритетні напрями розвитку студентського 
самоврядування» [6]. Дослідниця акцентує увагу на потребі визначення 
головних напрямів розвитку студентського самоврядування в контексті 
Болонського процесу й велику увагу приділяє визначенню вихідних принципів 
підготовки майбутніх спеціалістів, серед яких визначає «раціоналізм та 
прагматизм; високий рівень професіоналізму; активність; діловитість, 
мобільність; почуття відповідальності; вміння працювати; вміння швидко 
орієнтуватися в ситуації, прийнятті рішення; потреба підвищувати рівень 
знань; наявність культури ділової етики і спілкування» [6, 183]. Принципи 
підготовки спеціалістів, за Н.Ю.Лізньовою, відповідають вимогам часу, 
мінливості ринку праці та необхідності прилаштовуватись до динаміки 
розвитку суспільства молодій людині. Принципи є загальними, що стосуються 
підготовки молодого фахівця, проте стаття виграла б, якби автор визначила 
більш предметно принципи роботи студентського самоврядування, що 
повинні регулювати взаємодію лідера і команди. 

Безперечну цінність поданого матеріалу визначає тісний зв’язок 
наведених теоретичних узагальнень з практичними проблемами у галузі 
реалізації ідей студентського самоврядування на прикладі Переяслав-
Хмельницького університету ім. Григорія Сковороди. Автор визначає такі 
напрямки розвитку студентського самоврядування: утвердження 
студентського самоврядування та підвищення ефективності взаємодії з 
адміністрацією; надання консультативної та матеріальної підтримки 
університетській самоорганізації; поширення студентського самоврядування 
на міжнародний рівень [6, 187]. Визначення напрямів розвитку надає 
можливості для здійснення подальшого наукового пошуку в галузі 
студентського самоврядування. 

Вивчення змісту статей педагогічної серії «Питання педагогіки вищої 
школи» Вісника Львівського університету дозволяє зробити наступні 
висновки. За радянських часів у збірнику розглядались проблеми конкретно-
соціальних досліджень у галузі вищої освіти, питання виховного впливу 
традицій університету, проблеми патріотичного та інтернаціональне 
виховання, громадянського виховання, естетичного виховання, формування 
гуманних поглядів, висвітлення діяльності громадських організацій у вищому 
навчальному закладі. Проте більшість матеріалів присвячені моральному 



вихованню студентів. За часів незалежності зростає частота виходу збірників 
та їх обсяг. У цей період розглядаються питання позааудиторної діяльності 
студентів, вивчення гуманістичних аспектів виховання на національних 
засадах. І хоча у невеликій кількості, проте з’являються публікації, присвячені 
вихованню лідерських умінь у мережі самоврядних організацій університету 
та громадських і молодіжних організацій на рівні міста та країни. 

Науковий інтерес при вивченні проблеми становлення студентського 
самоврядування становлять і збірники конференцій студентів і молодих 
вчених, присвячені даному питанню. Вважаємо за доцільне визначити серед 
таких видань збірник статей «Студентське самоврядування в Україні» [11] та 
Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих вчених і студентів 
«Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» [10].  

Збірник статей «Студентське самоврядування в Україні» [11] видано 
позапартійною неприбутковою організацією «Молодіжна альтернатива», що 
функціонує з 1994 року. Мета даної організації: реалізація освітніх програм із 
залучення молоді до участі в політичному житті країни. У рамках проекту 
«Студенти для парламенту»  фінансованого Національним фондом підтримки 
демократії (NED), з 1996 року проходять стажування студенти та аспіранти 
київських вищих навчальних закладів, працюють помічниками-
консультантами народних депутатів та беруть участь у роботі аналітичних 
груп при Верховній раді України. До збірника вміщено статті учасників даного 
проекту. 

Наведемо аналіз деяких статей, що вирізняються з-поміж інших за 
змістом. У статті Уляни Ванькович «Український досвід студентського 
самоврядування: тенденції, проблеми» аналізується діяльність Всеукраїнської 
студентської ради, визначено недоліки її роботи: «ні неодмінної для 
демократії виборності персонального складу, ні наявності альтернативних 
кандидатур; не передбачено указом і необхідності представлення в цьому 
органі найпотужніших студентських організацій, студентських профспілок, 
органів студентського самоврядування» [2, 14]. Автор іронічно називає органи  
студентського самоврядування  «органами студентського самоврятування» 
[2, 14] та пропонує реформування галузі за допомогою внесення змін до 
закону України «Про вищу освіту», запропонованих В.Кириленком.  

Стаття Т.Казаненка «Студентське самоврядування – інструмент 
удосконалення навчально-виховного процесу» [3] примітна глибинним 
аналізом структури органів студентського самоврядування, окрема 
зосередженням уваги на завданнях і напрямах діяльності наукового 
товариства, організації дозвілля студентів. Автор також звертає увагу на 
проблеми комерційних вищих навчальних закладів, де на його думку, права 
студентів обстоюються неналежним чином і наводить приклади 
демократичного устрою студентського самоврядування у Києво-



Могилянській академії, університеті імені Т.Шевченка, Київському 
національному університеті культури і мистецтв. 

 Аналіз публікацій засвідчив, - для всіх матеріалів характерні наступні 
особливості: висвітлення студентського самоврядування із визначенням 
сутності даного феномена, прав та обов’язків органів студентського 
самоврядування, законодавчої бази; виділення проблем і недоліків у роботі  
студентського самоврядування: дуалізм студентського самоврядування та 
студентської профспілки, формалізована структура, недостатнє фінансування; 
визначення шляхів оптимізації діяльності органів студентського 
самоврядування, згідно з проектом внесенням змін до закону України «Про 
вищу освіту», запропонованим В.Кириленком: «надання органам 
студентського самоврядування ознак юридичної особи, фінансування органів 
студентського самоврядування шляхом надання не менше 1% коштів, які ВНЗ 
отримав за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, і плюс 10% 
стипендіального фонду ВНЗ; надання студентам та аспірантам не менш як 15% 
квоти в складі вченої ради університету, інституту чи факультету, надання всім 
студентам ВНЗ рівних прав на участь у самоврядуванні» та участь органів 
студентського самоврядування в розгляді питань про відрахування студентів 
або аспірантів, підвищення плати за навчання, поселення або виселення з 
гуртожитків» [2, 17]. 

Аналіз статей збірника «Студентське самоврядування в Україні» 
дозволяє зробити висновок про те, що студентство більше зацікавлене у 
висвітленні змісту, проблем і заходів реформування студентського 
самоврядування, адже академічних видань, за участю науковців із науковими 
званнями і вченими званнями, присвячених студентському самоврядуванню, 
за досліджуваний період не зустрічаємо.  

Доказом молодіжної активності у сфері студентського самоврядування 
є і збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції молодих вчених і 
студентів «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» 
[8], яка була організована Донецьким інститутом Міжрегіональної академії 
управління персоналом. У конференції заявлено шістдесят доповідей 
студентів та молодих науковців за напрямами: нормативно-правова база 
студентського самоврядування, міжнародні та вітчизняні студентські 
організації, пріоритетні форми та методи діяльності студентського 
самоврядування.  

Аналіз засвідчив, що частина матеріалів присвячена проблемам 
модернізації вищої освіти України в контексті болонського процесу, проте 
проблеми студентського самоврядування у них не порушуються. У тридцяти 
п’яти статтях розглядаються питання студентського самоврядування. 
Особливий інтерес представляють матеріали, присвячені аналізу вітчизняного 
досвіду діяльності органів студентського самоврядування (С.Д.Акименко, 
А.С.Гуценко, Д.Д.Дмітрієв, Є.С.Жигулін, Н.І.Ключанцева, Т.М.Ковальова, 



М.О.Трифонова, Т.Є.Фоміна, С.С.Шрамко, В.М.Юрченко). Більшість із названих 
публікацій мають приклади функціонування дієвих структур студентського 
самоврядування конкретних вищих навчальних закладів. Викликає цікавість 
неоднозначна оцінка роботи студентської профспілкової організації: від 
критики даного формування як негативного надбання радянських часів 
(Д.Д.Дмітрієв, А.С.Гуценко) до схвалення роботи профспілки студентів 
(С.Д.Акименко, М.О.Трифонова, С.С.Шрамко) і цілковите позитивне ставлення 
до традицій закладених у радянський період (С.Д.Акименко, М.О.Трифонова).  

При аналізі публікацій зустрічаємо і термінологічні розходження у 
визначенні поняття «студентське самоврядування». Більшість авторів 
акцентує увагу на бажаності зростання самостійності студентів при вирішенні 
питань молодіжного життя. Проте окрема група авторів зосереджує увагу на 
необхідності управління самоврядними процесами з боку ректорату, 
деканатів (М.М.Шкляр, В.М.Юрченко). 

Науковий інтерес представляють матеріали присвячені аналізу 
зарубіжного досвіду впровадження ідей студентського самоврядування у 
порівнянні з вітчизняними вищими навчальними закладами (Є.А.Близнюк, 
А.С.Гуценко, А.Б.Литвиненко, М.М.Шкляр). Значне місце у згаданих статтях 
відводиться формуванню лідерських умінь і навичок через учать у лідерських 
програмах. Так, Є.А.Близнюк [1], при аналізі досвіду розвитку студентського 
самоврядування у Сполучених Штатах Америки, зазначає, що лідерські уміння 
виробляються у ході вправляння навички керувати та виконувати накази 
через волонтерську роботу в наступних сферах: «навколишнє середовище 
(тварини, організація відпочинку, допомога при катастрофах), здоров’я 
(донорство, інваліди, допомога при шпиталях, виховання/освіта (позашкільна 
програма, коледж, освіта дорослих), безпритульні та голодуючі 
(забезпечення та організація харчування, збір харчування, робота у 
притулках), діти й родини (критичні ситуації), кампус (прикраси, гласність), 
фандрайзинг, навчання комп’ютерним технологіям тощо» [1, 23]. Автор навіть 
згадує педагогічний термін, що мав активний обіг у 80-х роках ХХ ст. у 
вітчизняній педагогіці , - «активна життєва позиція» та застосовує його до 
американської системи студентського самоврядування.  

Проблема формування лідерських навичок знаходить розгляд також у 
статтях Н.І.Ключанцевої та Н.Д.Яценко. Матеріал Н.Д.Яценко привертає увагу 
запропонованою системою рейтингової оцінки самоврядної активності 
студентів протягом їх навчання в університеті. 

Аналіз матеріалів міжвузівської наукової конференції молодих вчених і 
студентів «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» 
засвідчив, що більшість статей присвячена проблемам студентського 
самоврядування; частина матеріалів містять загальний аналіз проблем 
вітчизняної та зарубіжної вищої школи. Мають місце аналіз процесу 



формування лідерських умінь студентів, зіставлення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду функціонування студентського самоврядування. 

 На відміну від згаданої вище групи науково-методичних збірників, 
видання збірників статей «Студентське самоврядування в Україні» та 
конференції молодих вчених і студентів «Студентське самоврядування в 
контексті болонського процесу» мали разовий, тематичний характер. Проте в 
цьому є й переваги, адже усі статті спрямовані на проблему, що 
безпосередньо стосується нашого дослідження. 

Названі збірники розширюють уявлення про сучасні характеристики 
студентського самоврядування в університетах України, містять аналіз 
основних проблем, що стоять перед молоддю на шляху до демократичних 
перетворень та пропозиції щодо оптимізації даних процесів.  

Висновки. Здійснений аналіз матеріалів науково-методичного семінару 
«Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка; збірників статей педагогічної 
серії «Питання педагогіки вищої школи» Вісника Львівського університету; 
збірників науково-практичних конференцій «Студентське самоврядування в 
Україні» та «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» 
дозволяє зробити висновки, що в радянський період увагою науковців були 
охоплені питання  морально-патріотичного, інтернаціонального, 
громадянського, естетичного виховання; формування гуманних поглядів; 
висвітлення діяльності громадських організацій університетів. За часів 
незалежності науковий розгляд знаходять питання національного виховання; 
вивчення позааудиторної діяльності студентів; дослідження зарубіжного 
досвіду у сфері виховання, входження України до європейського освітнього 
простору на засадах болонського процесу.  

За результатами здійсненого аналізу у виданнях матеріалів науково-
методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції» 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, 
збірників статей педагогічної серії «Питання педагогіки вищої школи» Вісника 
Львівського університету кількість статей присвячених питанням формування 
лідерських умінь студентів та діяльності органів студентського 
самоврядування незначна. Натомість у збірниках науково-практичних 
конференцій студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в 
Україні» та «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» 
розглядаються зміст, форми, правові засади функціонування студентського 
самоврядування; досліджується досвід роботи студентського 
самоврядування у таких країнах як Сполучені Штати Америки, Польша, 
Германія; визначено проблеми вітчизняного самоврядування та 
запропоновано шляхи їх подолання. А отже молодіжна активність у сфері 
вивчення проблем студентського самоврядування в Україні значно вища від 
активності дипломованих науковців. І збірники статей студентів і молодих 



науковців хоча й не вирізняються академічністю викладу, проте мають живий 
фактичний матеріал, корисний для прикладного аналізу проблеми розвитку 
студентського самоврядування на теренах незалежної української держави. 
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