
Органи студентського самоврядування-
важлива складова

навчально-виховного процесу  
КВНЗ обласної ради 

“Житомирський інститут 
медсестринства”



,

СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ



СТРУКТУРА  ОРГАНІЗАЦІЇ  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ 

Рада студентського 
самоврядування

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання та міжнародного 

співробітництва



Студентська рада в КВНЗ 
“Житомирський інститут медсестринства”

представляє собою самостійну 
діяльність окремої команди студентів, 

яка відображає інтереси і бажання 
всього студентства навчального 

закладу, керуючись
“Положенням про студентське 

самоврядування.”







Оновлена  структура роботи



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

� забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема

стосовно організації навчального процесу;

�забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

�сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності

студентів;

�сприяння створенню відповідних умов для проживання і

відпочинку студентів;

�сприяння діяльності студентських гуртків, товариств,

об'єднань, клубів за інтересами;

�організація співробітництва зі студентами інших вищих

навчальних закладів і молодіжними організаціями;

�сприяння працевлаштуванню випускників;

�участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

�сприяння проведенню серед студентів соціологічних

досліджень



ОРГАНИ  СТУДЕНТСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ 

(за чинним законодавством):

приймають акти, що

регламентують їхню організацію

та діяльність;

розпоряджаються коштами й

іншим майном, що знаходяться

на їхньому балансі та

банківських рахунках



ЗА ПОГОДЖЕННЯМ  З  ОРГАНОМ  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;

� поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі,

в гуртожиток і виселення з нього



Горай 
Ольга Віцентіївна

ПРОРЕКТОР 
З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ 

ОСВІТИ, ВИХОВАННЯ та 
МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри природничих 

та соціально-гуманітарних 
дисциплін, 

голова молодіжної ради 
медичних працівників області

МИ – ЄДИНА КОМАНДА !



Участь органів студентського самоврядування у 
реалізації спільних проектів



«МИ – УКРАЇНЦІ»

ФЛЕШМОБ







ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Фінансовою основою студентського

самоврядування є кошти, визначені Вченою
радою вузу в розмірі не менше 0,5% коштів

спеціального фонду вищого навчального

закладу.

Кошти органу студентського

самоврядування спрямовуються на виконання

поставлених завдань і повноважень, зокрема,

не менш як 30 % коштів мають витрачатися

на підтримку наукової діяльності осіб, які

навчаються у вищому навчальному закладі.





Турнір з міні-футболу “gold storm”



Інститутський конкурс “Королева краси”



ЗДАЙ 1 ГРІВНЮ В 
МІСЯЦЬ – ДОПОМОЖИ 
ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ!

Збір коштів в профкомі 
студентів!

Дякуємо за вашу 
небайдужість!

Акція 
“ ЗОЛОТА ГРИВНЯ ”





Закупівля  спортивного 
інвентарю для 
студентів, які 
проживають в 

гуртожитку



За останні 8 місяців 
було організовано 

більше 
10 молодіжних 

вечірок 





Участь в обласних та міських 
акціях милосердя

� Рух «Разом до життя».
Підтримка та допомога пацієнтам 

дитячого відділення 
онкогематології Житомирської 
обласної лікарні;

� Акція «Від серця до серця»;
� Акція «Не залишайся байдужим».
� Підтримка дітей, які знаходяться в 

лікарнях та дітей-сиріт.



- проведення акції щодо інформування людей, про надання

першої невідкладної медичної допомоги, що проходила під час

святкування Дня міста;

- загальноінститутська акція зі збору коштів та канцелярських

товарів для дітей, що знаходяться в міському притулку для

неповнолітніх з нагоди новорічних свят;

- участь у міському благодійному марафоні «Разом до життя»,

зі збору коштів для онкохворих дітей м.Житомира;

- акція зі здачі крові для дітей, що хворіють на фенілкетонорію.

- загальноміська акція «Від серця до серця»;

- загальноміська акція зі збору коштів та м’яких іграшок

«Не будь байдужим» з нагоди Всесвітнього Дня захисту дітей.



Співпраця з навчальними закладами:
-Житомирський державний університет

ім.І.Франка;

- Житомирський Національний

агроекологічний університет;

- Житомирський фармацевтичний коледж;

- Житомирський Державний технологічний

університет

- Жешувський університет(Польща)

- Вища школа агробізнесу( Польща)

- Академія освіти та медицини (Польща)



СПІВПРАЦЯ З ОБЛАСНИМИ ТА 
ВСЕУКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ:

- Федерація профспілок України;

- Асоціація правозахисних організаторів

студентів України;

- Житомирська міська благодійна організація

«АСЕТ»;

- Міська благодійна організація

- «Разом до життя»; 

- “Червоний Хрест”



Проведення загальноінститутських заходів:
- Конкурс квіткових композицій до Дня працівника 

освіти;

- Проведення студентського конкурсу «Дебют 

першокурсника».

- Проведення новорічного балу для студентів.

- Святковий захід до Дня закоханих.

- Конкурс краси «Королева інституту медсестринства».

- Проведення урочистостей з нагоди випуску студентів 

інституту.

- Участь у підготовці свята Дня медичного працівника.

- Оздоровчий відпочинок влітку та взимку

- Організація краєзнавчих екскурсій



«Новорічна казка» для дітей співробітників силами 

студентської ради та профкому студентів



Участь у встановленні “Рекорду Доброти”



Зустріч з вихованцями  дитячого будинку 
“Сонячний дім”



Участь у благодійних акціях:
Житомирський міський притулок





Спільний захід з організацією 
«Червоний Хрест» 

до 
ДНЯ ПАМ’ЯТІ



ВІДВІДУВАННЯ  ЖИТОМИРСЬКОГО  БУДИНКУ  ГЕРІАТРІЇ



Фрагмент зустрічі членів студентської ради з Чернишенко Т.І., 

представником МОЗ України,  та Губенко І.Я., директором Черкаського 

медичного коледжу



Зустріч із заступником міністра охорони здоров’я 
України , доктором медичних наук Іликом Р.Р. 



Профорієнтаційна робота з використанням 
сучасних соціальних мереж



Створено сайт, де кожен студент абсолютно 
анонімно може написати будь-яку ідею, 

бажання, скаргу чи пропозицію



Розроблено власну 
символіку, 

яка  буде нанесена на 
спеціалізований одяг для 

представників всієї 
команди



План роботи на листопад-грудень 2016 року

Найближчі перспективи

�Встановлення WI-FI зони;
відновлення функцій
читальної зали;
�закупівля проектора для
студентів, що проживають в
гуртожитку



�Розвиток спорту: 
проведення змагань з настільного тенісу та армреслінгу, які вже 

заплановані на 12-17 грудня

�Проведення анонімного анкетування серед студентів 
перших курсів



�Організований збір макулатури .
Всі виручені кошти плануємо використати на

закупівлю побутового оснащення для нашого

закладу.





За ініціативи студентської ради

створено та функціонує 

«Клуб англійської мови» 
із залученням  волонтера 

благодійної організації «Місія в 

Україну» Ріком Шультцом (США) 



Участь у щорічному міському конкурсі
« КОРОЛЕВА СТУДЕНТСТВА - 2016»



ГОЛОВНА МЕТА :
створення сильної, діючої 
СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 
Всеукраїнського рівня, 

підвищення її авторитету серед 
викладачів та студентів шляхом 
повного виконання своїх прямих 
обов’язків та активізації функції 

«творчого центру» закладу.



Відпочинок у смт.Лазурне.
Літо - 2016 . 



ШКОЛА   ЛІДЕРСТВА -

ШКОЛА   РЕАЛЬНИХ  МОЖЛИВОСТЕЙ




