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На сьогоднішній день на Україні майже у кожному вищому навчальному закладі існує студентська рада самоврядування, розглядаючи діяльність з реалізації завдань якої можна побачити, що саме вона є
джерелом української демократичної еліти, адже студентська молодь
нерідко є рушійною силою соціальних або політичних перетворень.
Звичайно на формування ось такого джерела впливає державна політика стосовно молоді та її безпосередніх потреб. Також впливає теперішній стан речей у суспільстві, зокрема, соціально-економічний та
політичний, що зв’язує між собою учасників певних утворюваних
угруповань через спільні інтереси у суспільному житті.
Студентське самоврядування є важливим елементом у навчальновиховній роботі, адже воно сприяє налагодженню стосунків та співпраці студентів з адміністрацією та викладачами, що є необхідним для
раціональної діяльності навчального закладу. Становлення і розвиток
студентського самоврядування відбувається таким чином, що дозволяє
забезпечувати органічний зв’язок суспільно-корисної діяльності студентів з їх моральним вихованням, розвиток творчого потенціалу, стимулювання активності студентів, підвищення їх культурного рівня,
створювання сприятливої соціально-психологічної атмосфери та належних матеріально-технічних умов, а також удосконалювання якості
навчання шляхом відстоювання своїх прав та інтересів.
Чи варто казати, що ефективність роботи, вирішення низки питань та задач стосовно студентського життя будуть відбуватися за
умов тісної співпраці викладачів разом із студентським самоврядуванням? Авжеж, ні. Адже для того, щоб уникнути різного виду проблем у
раціональній діяльності навчально-виховного процесу, не повинно
виникати певних труднощів з викладачами, які можуть побачити у
діяльності студентського самоврядування перешкоду для розповсюдження своєї влади або навпаки побачити у ній можливість звільнитися від своїх прямих зобов’язань. Унаслідок взаємодії студентської ради
самоврядування з викладачами та адміністрацією буде здійснюватися
ефективний вплив на самовдосконалення та самовиховання студентів.
Еліта – обов’язкова складова будь-якої організованої спільноти, з
якої вона завжди і формується. Крім того, погляди, цінності та культура еліти можуть служити для певного рівню розвитку самого суспільс-

тва, так як під елітою розуміють найкращу, вибрану або панівну верству суспільства або нації. У студентському самоврядуванні беруть
участь студенти, що мають активну позицію як в житті свого навчального закладу, так і в своєму особистому житті, про що свідчать їхні
бажання щодо самостійного вирішення студентських проблем або з
допомогою адміністрації. Учасники рад самоврядування – майбутні
керівники, лідери, політики. Ці студенти входять до органів студентського самоврядування не тільки через власний інтерес, а й через те, що
більшість з них розуміє, які ж насправді їм дає можливості «школа»
громадської роботи – студентське самоврядування. По-перше, це можливість для розвитку певних позитивних якостей або рис характеру.
По-друге, це спосіб самореалізації та здобуття поваги, авторитету серед інших студентів. По-третє, це спосіб набуття досвіду або певних
навичок для майбутньої праці. Розвивання та збагачування засвоєного
досвіду старших відбувається завдяки зацікавленості викладачів у його
передачі. Отже, робота в органах студентського самоврядування є
якісною підготовкою майбутніх фахівців, що формує вміння приймати
самостійні рішення, брати на себе відповідальність за результати роботи, що, в свою чергу, забезпечує реальну підготовку до майбутнього
життя; в подальшому сприяє ефективному розвитку професійної
кар’єри, формуванню активності громадянської позиції та позитивних
особистих якостей.
Висновок можна зробити один: представники студентських рад
самоврядування – саме та майбутня еліта української нації, яка гідна
своєї назви.

