


Студентське самоврядування  - надзвичайно ефективним засобом 

формування традицій та культури, прищеплення навичок відстоювати і 

захищати свої інтереси та інтереси студентів. 

 

 



 Налагодити співпрацю між Студентським самоврядуванням факультетів.  

 Вдосконалити систему інформування студентів про поточні заходи. 
  Створити он-лайн календар подій, який буде знаходитися  у вільному доступі і 

буде відкритим для внесення пропозицій щодо проектів; 
  Налагодити роботу сайту (постійне оновлення інформації). 

   Проводити міжфакультетські масові заходи, що сприятимуть  формуванню та 
підтримці командного духу серед студентства. 

  Створити Асоціацію випускників нашого факультету з метою ознайомлення 
студентів з ними та отримання корисної інформації від них.(робити круглі столи 
для випускники ділитися досвідом). 

 Сприяння навчальній, науковій, практичній та творчій діяльності студентів. 

 Сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку студентів. 

 Участь у розподілі стипендіального фонду шляхом безпосередньої участі у 
засіданні Вченої ради, як голови студентського самоврядування. 

 Проведення культурно-масових заходів та активного відпочинку студентів. 

 Проведення соціологічних досліджень та опитувань з метою вивчення думки 
студентів, про ведення навчального процесу та роботи студентської організації. 

 Сприяння у створенні копі-центру. 

 



Мета напряму - підвищення культурного рівня студентів з метою формування в 

них моральних, духовних, культурних цінностей і потреб, етичних норм поведінки в 

суспільстві, а так само створення умов для творчої самореалізації студентів через 

художню самодіяльність і культурно-масову роботу. 



За цим напрямком найцікавішими заходами є 
такі конкурси: «Краса», «Голосіївська 

весна», «8 березня», «День студента», «День 
вчителя», «День вишиванки», «День 

університету», «День Збройних сил  України». 
 

Ще одне з цікавих заходів - «День 
Валентина», воно присвячене 
Всесвітньому дню закоханих і 

складатиметься з двох частин: «Любовний 
аукціон» і «Пошта закоханих».  

 

Продовження 



На базі відділу хочу,щоб 

розвивався тренінговий проект 

«Школа лідеров», основною 

метою якого є залучення 

студентів до соціально-

корисної діяльності, проводити 

турнір Клуб інтелектуальних 

ігор, тематичні квести, 

конкурси творчих робіт, 

присвячені знаменним датам 

історії університету.  





 Зустріч студентів з суддями різних 

інстанцій; 

 Інтелектуальний конкурс “Студент НУБіП 

України”; 

 Проведення Міжнародних науково-

практичних конференцій і т.д. 
 

 

Продовження 



Мета юридичної клініки — надання 

безоплатної юридичної допомоги та правової 

інформації малозабезпеченним верствам населення. 

Юридична клініка дозволяє цим особам, що дуже часто 

не знають про свої права, отримати доступ до правових 

послуг. 

Навчальна мета — працюючи у юридичній клініці, 

студент має можливість застосувати отримані 

теоретичні знання на практиці без відриву від навчання. 



Вимоги до організації роботи 
юридичної клініки: 

 створювати та забезпечувати належні умови для функціонування юридичної 

клініки; 

 інформація про роботу юридичної клініки та Положення про юридичну 

клініку вищого навчального закладу оприлюднюються у місцевих засобах 

масової інформації, а також розміщуються у приміщенні, у якому 

розташована юридична клініка, у місцях, зручних для вільного огляду 

громадян; 

 юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді 

звернення. 

 

Продовження 



Студент-консультант має право: 
 

Продовження 

- одержувати знання та практичні навики для застосування на практиці і 

використання у майбутній професії; 

- одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде 

юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренні; 

- бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються інші студенти; 

- користуватися бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки; 

- брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, 

організованих юридичною клінікою; 

- проходити на базі юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах 

навчального плану; 

- брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності юридичної клініки та 

надавати пропозиції керівництву  юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи. 

 

 

Приймання студентів до юридичної клініки 

здійснюється на основі конкурсного 

відбору.  
 



Хотілося б зауважити, що Університет – це не окремі 

організації, це все студентство загалом. Тож я впевнена, що 

студенти в Університеті мають безліч ідей та проектів,а 

сособливо на нашому факультеті. І усі разом ми зможемо 

зробити набагато більше, щоб  досягнути бажаної мети, адже 

бажання 1 особи – можливість, а бажання більшості – закон!  
 




