
Студентський Парламент у Подільському  державному університеті: 

історія, мета, здобутки 

 

Одним із найважливіших завдань сучасної України є відновлення 

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.  

Значення студентського самоврядування не обмежується лише організацією 

студентського життя. Воно розширюється до формування нової свідомості, нової 

суспільної культури кожного здобувача вищої освіти.  Кінцевим результатом 

активної участі здобувачів у самоврядуванні, самоорганізації повинна стати 

особистість, здатна з найбільшою ефективністю для власної долі та з найбільшою 

віддачею - для суспільства.  

Заклад вищої освіти «Подільський державний 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 є консультативно-дорадчим органом, що утворений 

з метою більш повного врахування пропозицій студентської молоді. 

Студентський Парламент є добровільною організацією і не залежить від 

релігійних об’єднань чи політичних партій та рухів. У своїй діяльності 

Студентський Парламент керується Конституцією України, Законом України 

«Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян» та іншими нормативними 

документами Кабінету Міністрів України, Статутом Університету, положеннями 

Міністерства освіти і науки України, даним Положенням та іншими положеннями 

Університету, затвердженими в установленому порядку. 

Студентський Парламент діє на принципах: 

✓ добровільності, колегіальності, відкритості; 

✓ виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

✓ рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

✓ незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

Студентський Парламент ЗВО «ПДУ» було створено у 2004 р. в цілях 

широкого залучення студентів до активної  культурно-масової, соціальної та 

наукової роботи у закладі вищої освіти та задля забезпечення і захисту прав та 

інтересів здобувачів вищої освіти. Президентом Студентського Парламенту 

восени 2004 року було обрано студентку 1 курсу інституту агро технологій 



ПДАТУ – Штогрін Іванну Василівну, яка очолювала його по липень 2009 року. У 

вересні 2009 року, на загальних зборах студентів, Президентом студентського 

Парламенту було обрано Каніцького Дмитра Володимировича, 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. А 17 вересня 2014 

року, на зборах Студентського Парламенту, було обрано нового Президента – 

Гурому Степана, студента 3-го курсу факультету ветеринарної медицини, Згодом, 

у 2016 році, президентом стала Вікторія Лужняк - студенткаа інституту бізнесу та 

фінансів ПДАТУ. З липня 2018 по червень 2020 року її на посаді змінив Олексій 

Тарабузан- студент 2-го курсу факультету ветеринарної медицини. А з липня 2020 

року по вересень 2021 року виконувала обов’язки Президента студентка 3-го 

курсу економічного факультету Марія Кобилецька, після неї, студент 3-го курсу 

факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві Іван Курочка . 

Наразі, 25 жовтня 2022 року було обрано нового Президента - студентку 2-го 

курсу  спеціальності «Економіка» ННІ бізнесу і фінансів ЗВО «ПДУ» Роксолану 

Білявську. 

Студентський парламент сприяє рішенню головної задачі закладу вищої 

освіти — підготовці висококваліфікованих фахівців для народного господарства, 

науки і культури, що володіють глибокими теоретичними знаннями і 

практичними навиками за фахом, мобілізує студентів на підвищення якості знань, 

зміцнення учбової дисципліни. Студентський парламент працює у тісній 

співпраці з адміністрацією університету, Центром виховної роботи і соціально-

культурного розвитку університету, профспілковим комітетом співробітників та 

студентів ЗВО «ПДУ» та всіма структурними підрозділами.  

Вищим органом Студентського Парламенту в Університеті є загальні збори 

здобувачів вищої освіти ЗВО «ПДУ», які: 

− затверджують положення про студентське самоврядування Закладу вищої 

освіти  «Подільський державний університет», визначають структуру, 

повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких 

та виконавчих органів студентського самоврядування; 

− заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів Студентського Парламенту та дають їм відповідну оцінку; 

− затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

Студентського Парламенту та здійснюють підтримку ініціатив здобувачів вищої 

освіти на конкурсних засадах; 

− затверджують річний кошторис витрат (бюджет) Студентського 

Парламенту, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його 

виконання; 

− обирають представників до складу Студентського Парламенту; 



− обирають представників на вибори керівника Університету з числа 

здобувачів вищої освіти, шляхом прямих таємних виборів. 

Основними напрямками діяльності Студентського парламенту є здійснення 

соціального та правового захисту здобувачів вищої освіти, організація його 

оздоровлення, організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді, 

представлення інтересів студентського колективу у Вченій раді і ректораті ЗВО 

«ПДУ», а також, сумісно з ректоратом,  організовує виховну роботу серед 

студентів, бере участь в здійсненні заходів щодо поліпшення умов навчання, 

праці, побуту і відпочинку здобувачів вищої освіти, захищає їх у соціальному 

аспекті. 

За узгодженням із ректоратом ЗВО «ПДУ» та, відповідно до основної мети 

діяльності, для виконання статутних завдань Студентський парламент забезпечує: 

✓ здійснює соціальний та правовий захист всіх категорій здобувачів вищої 

освіти; 

✓ надає правову та інформаційно-методичну допомогу студентству; 

✓ систематично проводить навчання студентського активу, готує його 

інформаційно-методичне забезпечення; 

✓ ініціює здійснення морального та матеріального заохочення здобувачів 

вищої освіти, які відзначились вагомими досягненнями у  навчанні, науковій, 

громадській, культурно-масовій, спортивній роботі; 

✓ здійснює контроль за наданням окремим категоріям студентів належних їм 

пільг та соціальних  виплат; 

✓ заохочує здобувачів вищої освіти за успіхи в учбовій, науковій і суспільній 

роботі; 

✓ затверджує правила внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти в 

частині, що відноситься до студентів; 

✓ забезпечує інформаційно-молодіжну, правову, психологічну, фінансову 

допомогу здобувачам  вищої освіти (спільно з відповідними службами); 

✓ залучає студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно 

із адміністрацією); 

✓ бере участь у розподілі засобів, що виділяються по державному бюджету на 

організацію і проведення культурно-виховної і спортивно-масової роботи; 

✓ бере участь у рішенні питань про відрахування та поновлення здобувачів 

вищої освіти з закладу вищої освіти;  

✓ бере участь у поселенні та виселенні здобувачів вищої освіти до 

гуртожитків. 

При Студентському Парламенті функціонують такі палати: 

− Палата з виховної роботи; 

− Палата з організаційно-масової та спортивної роботи; 

− Палата з навчально-наукової роботи. 



Кожну палату очолює голова, який в обов’язковому порядку бере участь у 

зборах Студентського Парламенту та періодично звітує про проведену роботу. 

Палати працюють під керівництвом Президента по затвердженому їм плану. 

Кожна з Палат здійснює свою діяльність в тісному контакті і взаємодії із іншими 

Палатами Парламенту. Палати звітують про виконану роботу перед загальними 

зборами здобувачів вищої освіти Університету, Парламентом та профкомом ЗВО 

«ПДУ», а на факультетах/інститутах — перед старостатами факультетів та 

інститутів. 

Палата з виховної роботи – приймає участь у створенні необхідних умов 

для проживання та відпочинку здобувачів вищої освіти у гуртожитках 

університету. Разом із  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. 

Також є студентська Рада гуртожитку - це основний орган самоврядування, 

який допомагає адміністрації та кураторам в організації виховної роботи, побуту 

та дозвілля здобувачів вищої освіти у гуртожитку. Рада гуртожитку складається з 

таких секцій: навчальної, інформаційної, дисципліни і порядку, санітарно-

побутової, культурно-масової. При цьому проводиться вивчення житлових умов 

пільгових категорій студентів. Періодично збираться засідання Студентської Ради 

гуртожитку, де розглядаються проблеми та скарги проживаючих, проходить 

ознайомлення із сімейним станом студентів. На своїх засіданнях і загальних 

зборах мешканців заслуховуються повідомлення директора студмістечка і 

кураторів про їх роботу, а також звіти членів ради, старост, у разі потреби 

ставляться перед адміністрацією університету питання про поліпшення житлово-

побутових умов і культурного обслуговування проживаючих в гуртожитку.  

Палата з організаційно-масової та спортивної роботи - проводить серед 

здобувачів вищої освіти роботу по роз'ясненню і захисту прав та інтересів 

студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків. Згідно Плану 

роботи Парламенту організовуєть та проводять виховні, культурно-масові та 

спортивні заходи. За дорученням Парламенту веде підготовку загальних зборів 

здобувачів вищої освіти ЗВО «ПДУ», сприяє роботі Студентських гуртків та 

формувань, формує пропозицій і критичних зауваження студентів, здійснює 

контроль за виконанням 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 навчально-наукової роботи - бере участь в розробці пропозицій 

по вдосконаленню організації учбового процесу у ЗВО «ПДУ», на факультетах та 



інститутах. Допомагає створювати здобувачам вищої освіти 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.  

 

Структура студентського самоврядування ЗВО «ПДУ» 

 

 
 

Активну участь приймає Студентський парламент в роботі «Школи молодого 

лідера», проводяться систематичні навчання активістів для новообраних лідерів, 

як на базі університету, так і за межами закладу вищої освіти. Так, на весні 2021 

року, за ініціативи профкому співробітників та студентів та студентського 

Парламенту на базі нашого університету, було організовано та проведено обласну 

школу-семінар для молодих студентів-активістів.  

Кожного року студенти-відмінники університету стають учасниками Зльоту 

студентських лідерів аграрної освіти (травень-червень). Зокрема XVIII зліт (2016 
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р.) відбувався на базі університету й гостинно прийняв понад 300 учасників. Саме 

у рамках проведення Зльоту відбувається ІІ тур агродебатів на яких двічі 

перемагали студенти ЗВО «ПДУ»: ІІ місце - Погребняк Сергій (студент ІТФ, 2017 

р., м. Київ), І місце – Бугера Артем – (студент ІТФ, 2019 р., м. Харків). Здобувши 

призове місце Бугера А., за сприянням німецько-українського агрополітичного 

діалогу, проходив практику в Німеччині (15-18 січня 2020р., Берлін, Потсдам). 

Участь студентів у культурно-масовій роботі не зводиться лише до 

"споживання" духовних цінностей, а відкриває великі можливості для прояву їх 

ініціативи як в організаційному плані, так і в творчому, що може знайти 

вираження у різних видах студентської самодіяльності. Згідно з планами виховної 

роботи ЗВО «ПДУ», планом роботи профкому співробітників та студентів 

університету та планом роботи студентського Парламенту, студентський актив 

постійно бере активну участь у різноманітних заходах, що проходять в 

університеті та за його межами. Постійно проводиться організація зустрічей 

студентів з відомими громадськими та суспільними діячами міста та країни.  

 Реалізація різноманітних форм та методів культурно-просвітницької роботи 

здійснюється безпосередньо через творчі об'єднання та колективи художньої 

самодіяльності, які відіграють значну роль у культурному розвитку здобувачів 

вищої освіти: Народний аматорський ансамбль танцю «Подільський колос» - 

керівник Віра Чернишева (заснований у 1959 році); Зразковий ансамбль танцю 

«Колосок» - керівник Віра Чернишева; літературно-мистецький гурток «Ольвія» - 

керівник доцент Ольга Прокопова (заснований у 2016 році); жіночий вокальний 

ансамбль «Рутенія» - керівник Руслан Вознюк (заснований у 2016 році); вокальна 

студія «Перевесло» - керівник Руслан Вознюк (заснований у 2019 році); студія 

сучасного та спортивного бального танцю «МАХІ» - керівник Катерина 

Мильнікова (заснований у 2004 році); фотостудія «Позитив» - керівник Ігор 

Ткачук (заснований у 2016 році); студентський театр студії «Лінк» - керівник 

Валерій Свереда (заснований у 2010 році); секція Українського рукопашу «Спас» 

- тренер Андрій Гадай, президент Хмельницької Обласної Федерації «Спас», 

студент факультету агротехнологій і природокористування ЗВО «ПДУ» 

(заснований у 2019 році); вокально-інструментальний ансамбль «Мікс Бенд» - 

керівник Володимир Сірант, здобувач інженерно-технічного факультету 

(заснований у 2019 році); творче об`єднання працівників підрозділу з виховної 

роботи Формація «АртГрадація» - керівник Микола Томайчук (заснований у 2018 

році). 

У цих колективах обов'язково беруть участь студенти університету. 

Традиційно щорічно наші колективи художньої самодіяльності проводять творчі 

звітні концерти колективу перед студентами університету та громадськістю міста. 

Колективи постійно беруть участь в концертах, присвячених різним датам міста, 

району, області, Всеукраїнських фестивалях самодіяльних художніх колективів 

профспілок, є неодноразовими призерами і дипломантами різних конкурсів 



(“Софіївські зорі”, «Співоче поле»). Вони стають справжнім святом народного 

танцю в місті, засобом естетичного виховання глядачів та пропаганди мистецтва 

танцю. Вони пропагують українську народну культуру на міжнародних 

фестивалях. Ці ансамблі побували більш ніж в 20 країнах Європи та Америки, 

були учасниками п‘яти міжнародних фестивалів фольклору.  

Наші студенти-активні учасники художньої самодіяльності і деякі з них 

досягають певних висот у своїй художній майстерності. Так гордістю нашого 

університету є Іван Чупрун (студент інституту бізнесу та фінансів), 

неперевершений віртуоз з гри на саксофоні, володар Гран - прі Всеукраїнського 

фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних закладів 

Міністерства аграрної політики та продовольства України “Софіївські зорі”, наші 

неперевершені вокалісти - Люлько Анна, Коняхіна Наталія,  Цвинтарна Віра – теж 

неодноразово ставали лауреатами фестивалю “Софіївські зорі” .А Єднак Ірина, 

Серебрянська Катерина, Щербань Карина, Шевчук Ірина – у 2019 році стали 

лауреатами регіонального етапу фестивалю “Софіївські зорі” у м.Львові. Співочі 

перемоги та таланти наших студентів надихають і голів самоврядування .Так, 

перший голова профкому студентів Мирослав Тиш – відомий в Україні та за її 

межами вокаліст, лауреат міських, обласних та міжнародних пісенних конкурсів, 

володар титулу ”Кращий голос України”. Нинішня голова профкому студентів 

Світлана Ліщук – лауреат міських та обласних пісенних конкурсів, володарка 

Гран-прі пісенного конкурсу „Зірки серед нас”(м.Хмельницький). Президент 

студентського Парламенту Дмитро Каніцький – був учасником народного 

ансамблю танцю  «Подільський колос», в складі якого неодноразово ставав 

призером всеукраїнських та закордонних фестивалів. 

За допомогою та при безпосередній участі профкому студентів в університеті 

було також створено «Студентську лігу сміху Подільського державного 

університету». Як наслідок, збірна команда Ліги сміху ПДУ  «Всё пучком» (Склад 

команди: Світлана Світлічкіна, Ірина Блажієвська, Катерина Спірідонова, Лілія 

Боднар, Сергій Деркач, Микола Смірнов та капітан команди – Валерій Свереда) 

неодноразово ставала чемпіоном Ліги Сміху м.Кам’янець-Подільського та 

нагороджувалася цінними подарунками, а у 2017 році приймала участь в 

Всеукраїнському кубку аграрних ВНЗ при Мінагрополітики України, що 

проходив у м.Миколаєві і здобула почесне ІІІ місце.  

Студентський Парламент та кафедрою фізичного виховання забезпечують 

пропагування здорового способу життя, сприяють якнайбільшому заохоченню 

здобувачів вищої освіти у спортивні секції.  

Як наслідок цієї роботи, в нашому закладі вищої освіти навчались та  

навчаються студенти, про яких можна з гордістю з гордістю сказати – «Це - наші 

чемпіони!». Щорічно в університеті проводяться: спартакіади серед збірних 

команд факультетів, спартакіада «Здоров'я», «Козацькі забави» серед науково-

педагогічних працівників та співробітників університету. Гордістю університету, 



а саме нашими чемпіонами є студенти: МС міжнародного класу Андрущенко 

Андрій - чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу; МС України з легкої атлетики 

Рибак Віталій - чемпіон Всеукраїнських студентських спортивних ігор 

Мінагрополітики України серед ЗВО з бігу на довгі дистанції та багаторазовий 

чемпіон України з марафонського бігу; Данильчук Наталія - чемпіонкА України 

серед студентів ВНЗ, посівши 3-є місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. 

На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів інваспорту МС 

України Токарєв Сергій посів І місце у метанні диску і метанні спису та ІІ місце у 

штовханні ядра; Трушев Віталій та Антонюк Володимир стали чемпіонами ХШ 

Параолімпійських ігор (м. Пекін, Китай, 2011 р.); Роман Головатюк – МС України 

міжнародного класу з кікбоксингу, Чемпіон Європи WAKO К-1 (2016 р.); Роман 

Гаврищук – МС України, чемпіон України, срібний призер чемпіонатів Європи і 

світу з бодібілдінгу, Клепацький Сергій – МС з важкої атлетики чемпіон України 

серед молоді, срібний призер Кубка України, Котюк Андрій – МС України, 

бронзовий призер Всеукраїнських студентських спортивних ігор, Антоніна 

Осецька – МС України міжнародного класу з кікбоксингу, Бойко Михайло МС 

України з важкої атлетики, Сеник Віктор кандидат у МС з пауерліфтингу, 

Остапюк Андрій – МС з важкої атлетики. Чоловіча команда з волейболу – 

багаторазові чемпіони міста. Крім цього, Чемпіони Подільської ліги (2018р.), 

Чемпіони кубка Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(2016р). 

Крім того,за сприяння ректорату,  при Палаті з організаційно-масової та 

спортивної роботи створений відділ з питань туризму та екскурсій. Так, в рамках 

всеукраїнської  туристичної акції „Пізнай свою країну”, постійно  проведяться 

екскурсійні поїздки до м. Києва, Харкова, Умані, Вінниці, Львова, Ужгорода, 

Почаєва,  Хотина, Чернівців, у Карпати (с.Ворохта та смт.Вижниця). 

Наші студенти – активні учасники волонтерського руху. Так, у 2019 

навчальному році було взято шефство над дитячим садочком, який розташований, 

неподалік від університету. Також студентська агітбригада побувала у школах 

району з програмою «Скажемо наркотикам – ні!», «СНІД – проблема людства», 

«В здоровому тілі – здоровий дух». Учасники студентського Парламенту є також 

учасниками загону сприяння поліції «Охоронець» та у святкові дні, разом із 

загоном поліції,  патрулюють вулиці нашого міста під час проведення святкових 

мироприємств. 

У рамках реалізації волонтерської діяльності студенти університету 

реалізують наступні акції: 

✓ «Від серця до серця» – збір коштів для хворих на діабет; 

✓ Весняна толока; 

✓ #яДонор – благодійна здача крові; 

✓ «Подаруй дитині радість» – подарунки до дня Святого Миколая для 

дітей-сиріт в дитячому будинку в с. Оринин; 



✓ допомога сім'ям малозабезпечених та інвалідів; 

✓ озеленення території університету. 

Практика і досвід студентського самоврядування нашого університету 

переконливо доводять, що студентське середовище є унікальним молодіжним 

соціумом, у якому зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, 

енергія, прагнення до самоутвердження та самореалізації особистості. 

 

 

КОРОТКИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ЗА 2021-2022 Н.Р 

Згідно із планом роботи Студентського парламенту закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет», упродовж звітного періоду проводилися 

заходи щодо вдосконалення системи самоврядування в закладі вищої освіти. 

Студентське самоврядування в ЗВО «ПДУ» представлено студентськими радами 

та профспілковими бюро, які діють на рівні факультетів/інститутів і університету 

та у гуртожитках. Усього до роботи в органах студентського самоврядування 

залучено більш ніж 200 студентів. Найбільш ефективними напрямами були 

культурно-масовий і спортивно-фізкультурний. В цілому робота була спрямована 

на покращення умов навчання та проживання студентів університету, їх 

національно-патріотичне виховання та підняття рейтингу нашого навчального 

закладу. Протягом звітного періоду проведено 10 засіданнь парламенту, на яких 

розглянуто питання організації діяльності студентського самоврядування. Був 

проведений правопросвітницький семінар для профоргів та студентського 

активу  самоврядування та Школу профспілкового активіста та волонтерів нашого 

університету. Члени Студентського парламенту, у тісній співпраці із центром 

виховної роботи і соціально-культурного розвитку ЗВО «ПДУ» та профкомом 

університету приймали активну участь у проведенні загальноуніверситетських 

свят: свято посвяти першкурсника, день Здоров’я, День працівників освіти, День 

захисника України, День працівників сільського господарства, Міжнародний день 

студента.  

За участі членів студентського самоврядування були підготовлені та 

проведені заходи: чотири флешмоба у соцмережі Instagram, «16 днів проти 

насильства», волонтерські заходи із покладанням квітів до пам’ятників, 

оформлення інформаційних стендів та тематичних виставок.  

1 вересня 2021 р. у Подільському державному університеті урочисте дійство 

відбулось лише для першокурсників. У зв'язку з карантинними заходами, 

спричиненими поширенням коронавірусної інфекції COVID–19, захід проводився 

з обмеженою кількістю людей із дотриманням усіх протиепідемічних правил. В 

урочистостях взяли участь адміністрація університету, декани факультетів, 

директори навчально-наукових інститутів, представники профспілки та 



студентського парламенту, делеговані здобувачі-відмінники старших курсів. 

Факультетами/інститутами були представлені фото-локації, які презентували 

професійну спрямованість, а також створена загальна фотозона, що представляла 

навчальний заклад.  

Здобувачі перших курсів мали змогу ознайомитись із навчальними 

корпусами університету, побувати в сучасних навчальних аудиторіях, наукових 

лабораторіях, відвідати Музей хліба та Музей гречки, завітати до Ботанічного 

саду.  

11 вересня 2021 року за підтримки ректора університету та кафедри фізичної 

культури відбулася благодійна акція-забіг на підтримку онкохворих дітей «dobro 

RUN». В акції взяли участь близько 50 учасників та зібрано 12500 грн.  

8 жовтня 2021 р. відбулася урочиста посвята в першокурсники «Ніч 

першокурсників у Старій Фортеці» – одна із перших подій у житті кожного 

студента. Даний захід сприяв згуртуванню нового колективу, допоміг оригінально 

привітати першокурсників із початком цікавого студентського життя. Саме у 

серці Старого міста, в Старій фортеці, відбувалися урочистості - театралізована 

посвята у студенти ЗВО «ПДУ».  

17 грудня 2021 р. відбулось відкриття новорічної локації «Різдвяний 

Дивосвіт» у ЗВО «ПДУ», в облаштуванні якої взяли участь викладачі та здобувачі 

факультетів та інститутів. 

 27 січня 2022 р. здобувачі ЗВО «ПДУ» взяли участь в засіданні об'єднаної 

Ради Студентського самоврядування аграрних закладів освіти на платформі 

ZOOM.  

6 квітня 2022 р. здобувачі ЗВО «ПДУ», зокрема студентки факультету 

агротехнологій і природокористування САВЕЛЬЄВА Анна і БОЛДАРЄВА 

Владислава реалізували благодійну акцію «Подаруй посмішку», запропонувавши 

студентам Східноукраїнського державного університету 108 імені В. ДАЛЯ взяти 

участь у благодійному заході та намалювати «смайлики» різнокольоровою 

глазур’ю на звичайному печиві, яке ми споживаємо щодня і подарувати своїм 

знайомим таке печиво-смайлик. Зрозуміло, що найпопулярнішими кольорами в 

справжніх українців стали синій і жовтий!  

7 квітня 2022 р. здобувачі та науково-педагогічні працівники університету 

взяли участь у благодійній акції RUN AGAINST WAR. Метою даного заходу було 

збір коштів для придбання продуктів харчування для тимчасово переміщених 

осіб. До пробігу долучилися не лише працівники університету, а також простий 

пересічний житель, здобувачі та працівники Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира ДАЛЯ, які тимчасово проживають в гуртожитку 

ЗВО «ПДУ». У заході взяли участь понад 100 учасників та зібрано близько 16470 

грн.  

8 травня 2022 р. здобувачі ЗВО «ПДУ» взяли участь у привітаннях до Дня 

Матері.  



З 16 по 19 травня 2022 р. за ініціативи кафедри землеробства, ґрунтознавства 

та захисту рослин факультету агротехнологій і природокористування у Закладі 

вищої освіти «Подільський державний 109 університет» відбулась фотовиставка 

«Нашого цвіту по всьому світу – Великдень-2022», присвячена особливостям 

святкування українцями Великодня в реаліях 2022 року. Всього зібрано 85 світлин 

із 17 країн світу та із різних військових частин.  

Наразі, розпочалася підготовка до заходів, які Студентський парламент 

запланував на зимовий період. 


