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Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого 

охарактеризовано нормативно-правове забезпечення, види, функції і напрями 

роботи студентського самоврядування у Канаді та на основі порівняльного 

аналізу розроблено практичні рекомендації щодо використання 

конструктивного канадського досвіду в Україні. 

У дисертації вперше запропоновано періодизацію розвитку 

студентського самоврядування в Канаді у другій половині ХХ – на початку 

ХХІ століття; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення, функції, 

напрями функціонування студентського самоврядування в Канаді; розкрито 

роль студентського самоврядування у партнерстві університету та громади; 

на основні анкетування проведено порівняльний аналіз громадської 

активності студентів та залучення студентського самоврядування до 

управління ЗВО в університетах Канади й України; укладено рекомендації 

щодо використання в Україні канадського досвіду організації студентського 

самоврядування; обґрунтовано визначення універсальних та специфічних 

понять дисертаційної роботи; проаналізовано джерельну базу дослідження про 

стан розробленості проблеми. Уведено до наукового обігу маловідомі та 

невідомі документи, що дають можливість розширити знання про 

функціонування студентського самоврядування в Канаді. 

За допомогою використання ретроспективного методу та методу 

періодизації досліджено історичні події, що визначили особливості 

становлення і розвитку студентського самоврядування в університетах 

Канади, при цьому виділено найхарактерніші риси й тенденції для кожного 



періоду розвитку та визначено його закономірності. Встановлено, що, 

починаючи з середини ХХ століття, можна виокремити чотири періоди 

становлення і розвитку студентського самоврядування в університетах 

Канади: прагматичний (1946–1955 рр.), для якого характерна спрямованість 

студентського руху на задоволення потреб та інтересів студентства у 

соціальний спосіб; автономний (1955–1981 рр.), якому притаманна 

спрямованість на автономність студентського самоврядування в окремих 

студентських провінціях, нарощення впливу студентських організацій на 

управління університетом та антивоєнний рух; об’єднувальний (1981–

1995 рр.), якому властива орієнтованість на об’єднання розрізнених 

студентських організацій у Федерації канадських студентів; цілісний (1995 – 

дотепер), специфіка якого зумовлена скоординованістю діяльності, тісною 

співпрацею студентських організацій та розширенням спектру напрямів 

їхньої діяльності. 

Зазначено, що у канадських університетах функціонують міжнародні, 

національні та університетські студентські організації. На основі 

структурнофункціонального аналізу охарактеризовано студентські 

організації університетів Канади, їхні види, функції і напрями роботи. 

Виявлено, що міжнародні студентські організації переважно спрямовані на 

цілі глобального розвитку, а саме: скорочення нерівності, подолання 

бідності, голоду, зміцнення здоров’я, здобуття гідної праці та економічне 

зростання, мир та справедливість. На основі аналізу студентських організацій 

п’яти університетів з різних регіонів Канади виокремлено такі напрями їх 

діяльності: академічно-професійний, етнокультурний, самоврядний, 

спортивно-розважальний, культурно-розважальний, оздоровчо-

інформативний, релігійний, волонтерський, суспільно-політичний і 

екологічний. Встановлено, що, незважаючи на те, що інтереси студентів 

варіюються залежно від регіону, найбільшу перевагу студенти надають 

об’єднанням академічно-професійного спрямування. Відмінним є ставлення 

студентів Університету Квебеку, які надають значної ваги організаціям 



етнокультурного спрямування. Визначено основні функції студентського 

самоврядування в університетах Канади, серед яких: репрезентаційна, 

економічна, суспільно-політична, соціалізаційна, партнерська, 

комунікативна, волонтерська, академічна, організаційна, розважальна і 

правозахисна. 

Також за допомогою структурно-функціонального аналізу розкрито 

засоби і форми діяльності студентського самоврядування у партнерстві 

університету та громади. Виявлено, що засобами встановлення і підтримки 

партнерства є: стипендії за громадську активність; гранти громадського 

залучення; Документ про поза навчальну діяльність; Координаційний центр 

партнерських зв’язків університету з громадою; працевлаштування студентів 

у кампусі; онлайн-база даних про поза навчальну діяльність студентів; 

Асоціація випускників університету. Встановлено, що формами діяльності 

студентського самоврядування у партнерстві університету та громади є: 

спільні з громадою дослідження або навчальні проєкти; громадські проєкти 

та програми; вивчення студентами академічної дисципліни «навчання 

громадської діяльності»; програми співпраці зі школою; День громади; День 

громадської кухні; сесії зворотного зв’язку; міжнародні та національні 

конференції й семінари щодо партнерства між громадою та університетом; 

ярмарки вакансій; дні орієнтації щодо волонтерської роботи і позанавчальної 

діяльності; мітинги та демонстрації. Продемонстровано, як засоби і форми 

позанавчальної діяльності студентського самоврядування у співпраці з 

громадою сприяють підготовці студентів до майбутнього входження на 

ринок праці. 

На основі порівняльного аналізу виявлено подібні і відмінні риси у 

нормативно-правовому забезпеченні студентського самоврядування, 

громадянської активності студентів, залученні студентів до управління 

закладами вищої освіти в Україні і Канаді. Встановлено, що подібними у 

нормативно-правовому забезпеченні студентського самоврядування в обох 

країнах є визначені законодавством цілі студентського самоврядування. 



Основні відмінності пов’язані з відсутністю контролю та допомоги з боку 

українського університету у процесі проведення голосування при створенні 

студентських самоврядних організацій; обов’язковою участю студентів у 

організаціях у Канаді; відсутністю в українському законодавстві моделі, що 

допомогла б студентам офіційно працевлаштуватися у самоврядних 

студентських організаціях, займати посади, що оплачуються, а також 

здобувати офіційний досвід роботи; в Україні є непрозорою система 

стягування членських внесків зі студентів (якщо це є добровільною справою) 

і фінансова залежність студентського самоврядування від власних 

надходжень університету. 

При порівняльному дослідженні громадянської активності виявлено, 

що для обох країн спільними є: позитивне ставлення до демократичного 

устрою; низькі показники залучення студентів до політичної діяльності; 

погляди на основні риси ідеального уряду (справедливість, компетентність, 

відповідальність, патріотизм, чесність); значний відсоток студентів, котрі 

мають нейтральне ставлення до політичної ситуації у своїй країні та уряду; 

усвідомлення важливості політичної діяльності. Основні відмінності 

пов’язані з: більшим відсотком українських студентів, що негативно 

ставляться до уряду країни; активнішою участю українських студентів у 

голосуванні; більшою схильністю українських студентів до обговорення 

політики у соціальних мережах; більшою обізнаністю українських студентів 

з політичним життям країни; активнішою участю канадських студентів у 

волонтерських програмах, бойкотах, протестах. 

Виявлено, що українські й канадські студенти залучені до управління 

ЗВО переважно через участь у вченій раді університету. Відмінності 

пов’язані з: меншим відсотком українських студентів у вченій раді; нижчим 

рівнем автономності українського студентського самоврядування у розподілі 

фінансів. 

На основі методів аналізу, синтезу та наукової екстраполяції укладено 

рекомендації щодо використання в Україні канадського досвіду організації 



студентського самоврядування щодо нормативно-правового забезпечення; 

залучення студентів до громадської, громадянської активності та 

волонтерської діяльності; участі в управлінні ЗВО; функцій органів 

студентського самоврядування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати науковою 

основою для розроблення нормативних документів щодо студентського 

самоврядування. Систематизовані й узагальнені положення, фактологічний 

матеріал, джерельна база мають цінність для подальших наукових розвідок з 

порівняльної педагогіки, для укладення енциклопедичних і довідкових 

видань. 

Ключові слова: студентське самоврядування, студентські організації, 

університети Канади, громадянське залучення, управління ЗВО, партнерство 

університету та громади. 
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ABSTRACT 

 

Pidhaietska A. V. Student self-government at Canadian Universities. – The 

qualifying research work on the rights of the manuscript. 

The thesis for Ph.D. in Philosophy degree, specialty 011 “Educational, 

pedagogical sciences” – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 2020. 

The dissertation is a comprehensive study that describes the legal 

framework, types, functions, and areas of work of student self-government in 

Canada. Based on comparative analysis practical recommendations have been 

made for the use of constructive Canadian experience in Ukraine. The 

periodization of the development of student self-government in Canada in the 

second half of the 22nd century – at the beginning of the 21st century has been 

proposed in the thesis for the first time. Legal regulations, functions, and range of 

activities of student self-government in Canada have been characterized. It has 

been revealed the role of Canadian students’self-government in partnership 

between university and community. Comparative analysis of Canadian and 

Ukrainian students’ civic activity and participation in university governance has 

been done based on the completed questionnaire. The recommendations have been 

made for the use of Canadian student self-government organization gained 

experience in Ukraine. Definitions of universal and specific terms of the thesis 

have been given. The source of the research has been analyzed. Little-known and 

unknown documents have been introduced into scientific parlance that allows us to 

expand knowledge about student self-governing functioning in Canada. By using 

retrospective and periodization methods, historical events have been analyzed 

which determined the peculiarities of students’ self-government at Canadian 

universities formation and development. The most characteristic features and 

trends of each period have been distinguished while defining its patterns. It is 

stated that starting from the second half of the 20th century, four periods of 

students` self-government at Canadian universities formation and development can 

be defined and divided into the pragmatic period (1946–1955), which is 



characterized by students’ movement orientation to meet the needs and interests of 

youths socially; autonomous period (1955–1981), with the focus on the autonomy 

of student self-government in certain provinces and the increase of influence of 

student organizations on university governance, anti-war movement; unifying 

period (1981–1995), which is oriented toward the unification of separate student 

organizations into Canadian Federation of Students; holistic period (1995 – to the 

present), arising from the specifiс coherent activity, close cooperation of student 

organizations and the expansion of the range of their activities. 

It is noted that there are student organizations at Canadian universities 

operating at different levels – international, national, and university level. Based on 

the structural and functional analysis, the student organizations of the universities 

of Canada, their types, functions, and areas of work have been characterized. It is 

discovered that International student organizations are mainly focused on the 

Sustainable Development Goals, such as reduced inequalities, overcoming poverty 

and hunger, promoting good health and well-being, decent work and economic 

growth, peace, and justice. 

Based on the analysis of student organizations of five universities from 

different Canadian provinces, the following areas of student associations activities 

are distinguished: academic, ethnocultural, self-governing, voluntary, religious, 

sports and recreation, cultural and entertaining, health and informational, socio-

political, environmental. Even though students’ interests vary by region, it is 

established that the greatest preference is given to academic student organizations. 

Except for Quebec University students who give considerable priority to 

ethnocultural oriented students` societies. The main functions of student self-

government at Canadian universities have been identified, they are as follows: 

representative, socio-political, economic, social, communicative, partnership, 

academic, voluntary, organizational, entertaining, and human rights. 

Using structural and functional analysis, it has been revealed the forms and 

means of Canadian students’ self-government activities in university-community 

partnership. It is found out that the means of formation and developing partnership 



are as follows: community-engaged initiatives grants, community-engaged 

scholarships, co-curricular record, University’s Community Partnership 

Coordination Center, online database on extra-curricular students activity, job 

placement on student campuses, University`s Alumni Association. It is established 

that forms of students’ self-government activities in a university-community 

partnership are: community-university partnership research or educational projects, 

community action projects and programs, studying academic discipline 

“community-engaged learning” by students, schools outreach programs, Kitchen 

and Community Days, student reflection sessions, holding international and 

national conferences and seminars on community-university partnerships, 

orientation days, volunteer opportunities orientation, society and volunteer expo, 

rallies and demonstrations. It is demonstrated how the forms and means of 

Canadian students’ self-government activities in university-community 

partnerships contribute to students’ entry into the labor market in the future. 

Based on comparative analysis, similar and distinctive features of the student 

self-government legal framework in Canada and Ukraine, Ukrainian and Canadian 

students’ civic activity and their involvement in university governance have been 

identified. Similar features of the student self-government legal framework in 

Canada and Ukraine are aims of student government defined by law in both 

countries. The main differences are due to the lack of control and assistance at 

Ukrainian universities, particularly in the process of creation of student self-

governing organizations and holding elections; compulsory membership in student 

organizations in Canada, the absence of any model in Ukrainian legislation that 

will help students to be officially employed in student self-governing 

organizations, occupy paid positions; gain official work experience; the system of 

paying membership fees is not clear in Ukraine (if it is voluntary) and student self-

government financial dependence on the university’s revenues remain confusing. 

The comparative study of Canadian and Ukrainian students civic activity has 

discovered that common for students of both countries features, they are low rates 

of student engagement in political activity, positive attitude to democracy, 



students’ views on ideal government (such as justice, honesty, competence, 

responsibility, patriotism); a significant percentage of students who have a neutral 

attitude towards the political situation in their country and government; students’ 

awareness of political activity importance. The main differences are related to the 

high percentage of Ukrainian students who have negative attitude towards to the 

government, more active participation of Ukrainian students in voting; more active 

participation of Ukrainian students in voting; Ukrainian students’ greater 

propensity for discussing politics on social networks; greater awareness of 

Ukrainian students of the political life of their country; more active participation of 

Canadian students in volunteer programs, boycotts, protests. 

It has been found out that Ukrainian and Canadian students are involved in 

university governance mainly through academic council participation. The 

differences of student participation in university governance are connected with a 

smaller percentage of Ukrainian students on the academic council; Ukrainian 

students’ self-government lower level of autonomy in the allocation of funds. 

As a result of using the methods of analysis, synthesis, and scientific 

extrapolation, recommendations have been made for Canadian experience of 

student self-government organization usage in Ukraine. They are made concerning 

legal framework; student active involvement in civic, civil, and voluntary activity; 

participation in university governance; functions of student self-government 

bodies. 

The practical significance of the obtained results lies in key concepts of the 

dissertation that can provide a scientific basis for the improvement of Ukrainian 

students’ self-government legal regulations. Systematic and generalized concepts, 

factual material, source base have importance for further scientific research in 

comparative pedagogy, may be also used in the preparation of encyclopedic and 

reference publications. 

Key words: student self-government, student organizations, Canadian 

universities, civic participation, university governance, university-community 

partnership. 
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