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Всі політично активні громадяни різного віку і різної професії колись 
були студентами, всі згадують ці чудові миті свого студентського життя, але 
чому так мало із них зважає на проблеми студентів.  

Розглянемо студентську політику на деяких студентських проектів, як 
вони через політику добивались своїх прав. 

Для початку згадаємо прийняття змін до закону «Про вищу освіту» з 
питань про студентське самоврядування. Дані зміни де студентське 
самоврядування має входити в всі університетські засідання починаючи радою 
трудового колективу, без дозволу студентського самоврядування не мають 
права відраховувати студентів і найголовніше Студентське самоврядування 
отримало кошти (близько 5 вишів). Але як він був прийнятий, для цього навіть 
була створена за 4 дні Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів 
України і на установчій конференції було представлено більш як 170 голів 
студентських рад. Яка як політичний проект добилась змін в даний 
законопроект, і як біль непотрібний політичний проект проіснувала 6 місяців. І 
це була перша перемога в політиці. 

Антитабачна компанія, яка була з великою кількість репресій проти 
студентів, проти того лише, щоб не було в міністрах людини, якій не довіряють, 
і не хочуть в її руки повністю віддавати навчальний контроль була провалена. І 
тут студентів спіткала перша невдача. 

Постанова, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», була 
виграна студентами. Щоб цього добитися відбулися акції протесту в більшості 
міст України, відбувались круглі столи в Міністерстві освіти та науки (до 
реорганізації), в областях і під тиском студентів дана постанова була частково 
знята. Плата за пропускання пар в державних вишах була відмінені. (Близько в 
десятка вишах вона була незаконно прийнята). 

Вдивляючись в проблеми студентів то вони боряться за свої політичні 
права в державі, студенти хочуть, щобїм наступникам жилося краще. Чому ж 
тоді влада не думає про своїх наступників, і сворює їм все нові і нові бар’єри. 


