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На сучасному  етапі  все  більш  актуальнішим  стає  питання  ви-
ховання молодих кадрів. Формування нової людини,  як спеціаліста, 
яке  включає  в себе гармонійне поєднання духовних цінностей,  прин-
ципів моралі з  розвитком професійних якостей – це необхідна умова 
сучасного здорового суспільства. 

Сучасний рівень психології і педагогіки викликав необхідність 
систематичного дослідження проблеми студентського середовища, 
щоб наблизитися до її об'єктивного рішення, забезпечити роль методів 
в досягненні всього різноманіття цілей навчання, обґрунтувати моніс-
тичний підхід до рішення проблеми, що враховує різні аспекти методів 
виховання повноцінної української еліти.    

 Студентське   самоврядування  є  важливим  фактором  розвитку  
суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок  
управлінської та організаторської роботи з колективом, формування 
майбутньої еліти нації. 

В період активного утвердження демократичних засад в усіх сфе-
рах життєдіяльності українського суспільства актуальною залишається 
гармонізація нашої системи освіти з європейською. Україна прагне 
стати повноправним учасником Болонського процесу. Тому організа-
ція і зміст освіти у рідних alma-mater повинні відповідати світовим 
вимогам, однією з яких є функціонування сильного самоврядування як 
"конструктивного партнера у створенні Європейського простору вищої 
освіти". 

Вагома складова університетського самоврядування є студентсь-
ка, яка теж має стати партнером в умовах запровадження університет-
ської автономії. Саме це спонукає студентське самоврядування до по-
дальшого розвитку і збагачення новітніми демократичними ідеями. Від 
ефективності його діяльності значною мірою залежить формування 
національно-свідомого громадянина, адже основне завдання вищих 
навчальних закладів не лише навчати людину якоїсь професії, а твори-
ти громадянина, виховувати активних, свідомих громадян, патріотів 
України. І саме залучення студентів до органів студентського самовря-
дування повинно сприяти їх громадянському становленню. 

Молодь в усі часи була найменш консервативною за своїми цінні-
сними орієнтаціями, найбільш чутливо реагувала на соціальні зміни; їй 



притаманне негативне ставлення до порушення демократичних норм, 
законів, моральних принципів, тому можна з повним правом розгляда-
ти молодь, а особливо – студентство, своєрідним барометром соціаль-
но-економічного та політичного стану суспільства. 

Не залишалося осторонь процесів, які відбувалися, студентство 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. В універ-
ситеті студенти завжди займали активну життєву позицію. Вони ство-
рювали молодіжні товариства на тлі багатонаціонального краю (украї-
нські, німецькі, польські, румунські, єврейські та ін.). І сьогодні вивча-
ється досвід діяльності зазначених товариств з метою виховання толе-
рантності і взаєморозуміння серед студентської молоді. 

Практична реалізація напрямів роботи студентського самовря-
дування розкривається у його повсякденній діяльності. 

На факультеті відпрацьована чітка система взаємодії між ректора-
том, деканатами, громадськими організаціями та студентським само-
врядуванням. 

Ініціатива студентства розглядається, підтримується і розвиваєть-
ся. Діяльність органів самоврядування постійно висвітлюється в уні-
верситетській пресі та  на студентському сайті. 

 
 


