СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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демократичних традицій нашого народу. Одною із складових частин демократії є
самоврядування. Саме через нього наша молодь повинна навчатися демократії,
вмінню приймати активну участь в житті, долі власного народу. Завдання
самоврядування – дати можливість кожному студенту відчути, що саме він може
приймати рішення, значущі для власного колективу, саме від його позиції
залежить багато в житті академічної групи, колективу всього навчального
закладу. Студентське самоврядування - це забезпечення реалізації і захисту прав
та законних інтересів студентів, здійснення ними своїх обов'язків, сприяння
розвитку науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурноосвітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності студентів, а також аналіз
студентського середовища, вивчення запитів студентів, створення різноманітних
студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами та співробітництво з
іншими молодіжними організаціями, налагодження міжнародних зв'язків.
Практика і досвід нашого університету переконливо доводять, що студентське
середовище, самоврядування в ньому є унікальним молодіжним соціумом, у
якому зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія,
прагнення до самоутвердження та самореалізації особистості.
Подільський державний аграрно-технічний університет – сучасний навчальний
заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховна робота, виробнича і
наукова діяльність. Самоврядування є важливою складовою частиною у всіх
напрямках діяльності студентів нашого закладу.
Студентський Парламент ПДАТУ було створено у 2005 р. і він активно
співпрацює із профспілковою організацією співробітників та студентів ПДАТУ.
Першим Президентом Студентського Парламенту восени 2005 року було обрано
студентку 1 курсу інституту агротехнологій ПДАТУ – Штогрін Іванну, яка
очолювала його по липень 2009 року. У вересні 2009 року, на загальній Раді
студентів, Президентом студентського Парламенту було обрано Каніцького

Дмитра, студента 1-го курсу інституту механізації та електрифікації с/г який
очолював його до липня 2013 року. Після Дмитра, восени 2013 року, новим
Президентом було обрано Володимира Кушніра, студента інституту бізнесу та
фінансів ПДАТУ. А 17 вересня 2014 року, на зборах Студентського Парламенту,
було обрано нового Президента – Гурому Степана, студента 3-го курсу
факультету ветеринарної медицини.
Студентський Парламент діє на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;
3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
Основними завданнями Студентського Парламенту є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів
освіти та молодіжними організаціями;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
- координація діяльності старостату, академічних груп;
- залучення студентів до художньої самодіяльності, допомога у проведення
культурно-масових та спортивних заходів.
- організація (спільно з відповідними службами, комендантом, вихователями)
належного побуту та дозвілля студентів у гуртожитку;
- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень та ін..
Під керівництвом Президента є три Палати:
 Палата з виховної роботи.
 Палата з організаційно-масової роботи.

 Палата з навчально-наукової роботи.
Склад Палат та студкомів факультетів підбирається і затверджується
загальною Радою Студентського Парламенту згідно із Положенням з числа
активістів. Чисельний склад Палат та студкомів визначається Парламентом
залежно від об'єму роботи, кількості студентів, але не менше 5—7 чоловік від
факультету.
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Палати працюють під керівництвом Президента по затвердженому їм плану.
Засідання Палат проводяться не рідше одного разу на місяць в неучбовий час.
ЗМІСТ РОБОТИ ПАЛАТ
Палата з організаційно-масової роботи - проводить серед студентів
роботу по роз'ясненню і захисту прав та інтересів студентів, забезпечення
виконання студентами своїх обов’язків. За дорученням Парламенту веде
підготовку загальних зборів студентів ПДАТУ, розробляє і вносить на

затвердження Парламенту заходи щодо виконання прийнятих рішень, пропозицій
і критичних зауважень студентів, здійснює контроль виконання цих рішень, бере
участь в підготовці перспективних і поточних планів роботи Парламенту, надає
практичну допомогу старостатам, а також академгрупам в плануванні і організації
їх роботи.
Палата з виховної роботи – приймає участь у створенні необхідних умов
для проживання та відпочинку студентів у гуртожитках університету. Разом із
студентським профкомом організовує належний побут та дозвілля студентів у
гуртожитку. Приймає участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні
збереження і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого
майна навчального закладу. Допомагає в організації роботи студентського клубу
дозвілля, туристичного клубу та гуртків художньої самодіяльності.
Палата з навчально-наукової роботи - бере участь в розробці пропозицій
по вдосконаленню організації учбового процесу у ВУЗі та на факультетах.
Допомагає створювати студентам необхідні умови для успішного оволодіння
знаннями, раціонального використання учбового і вільного часу. Проводить
роботу, направлену на створення в студентських групах обстановки товариської
взаємодопомоги, принциповості і особистої відповідальності кожного студента за
виконання учбових обов'язків, систематичне і глибоке оволодіння знаннями і
практичними навичками, виконання всіх завдань, передбачених учбовими
планами і програмами, за дотриманням учбової і трудової дисципліни.
Також є студентська Рада гуртожитку - це орган самоврядування, який
допомагає адміністрації, кураторам груп, деканам та їх заступникам в організації
виховної роботи, побуту та дозвілля студентів у гуртожитку. Рада гуртожитку
складається з таких секцій: навчальної, інформаційної, дисципліни і порядку,
санітарно-побутової, культурно-масової. Організовують роботу секцій члени
студради.

