Звіт про діяльність Ради студентського самоврядування
ДВНЗ «ДонНТУ» за 2016 рік
Студентське самоврядування, яке працює в університеті, прагне
залучати до роботи якомога більше студентів. Інформативність студентів
щодо заходів, що проводяться як в університеті, так і за його межами, є
можливою завдяки мережі Інтернет, яка діє в усіх гуртожитках (оголошення
та розсилки в соціальних мережах), завдяки чіткій системі „куратор-старостагрупа” та інформаційним стендам, які є на кожному факультеті та у
гуртожитках, а також завдяки університетській газеті «Донецькій політехнік»
(паперова та електронна версія на сайті університету) та рідкокристалічній
панелі в холі корпусу.
В листопаді 2016 року студенти отримали можливість слідкувати за
новинами ще й з радіо-оголошень – в корпусах ДонНТУ запрацювало
система радіомовлення ДонНТУ, причому авторами програм,
кореспондентами та ведучими виступають самі студенти. Сам проект
«Молодіжне радіо» втілено в життя завдяки зусиллям волонтерської команди фестивалю «З країни в Україну», до складу якої увійшли студенти та
викладачі нашого університету, а допомагають його реалізувати активісти
громадської реалізації «Медіа-Погляд», Покровського педагогічного
училища за підтримки міськради.
Саме в 2016 році студентство ДонНТУ стало більш активно приймати
участь не тільки в заходах місцевого значення, а в обласних, всеукраїнських
та міжнародних проектах.
Протягом року члени студентського самоврядування організували
багато заходів як культурно- та спортивно-масового спрямування, так і
патріотично-виховного: Дні факультетів та Дні кафедр, концерти для
першокурсників, фестиваль талантів «Дебют першокурсника», заходи до Дня
Перемоги, свято «Посвята в студенти», організація урочистого вручення
дипломів спеціалістам та магістрам, спортивні змагання у рамках Спортивної

ліги ДонНТУ з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів,
особистий залік у жимі лежачи, тижнева акція пам'яті Героїв Небесної сотні
(яка завершилась видовищним флешмобом – сотні білих шарів, що
здійнялися у небо), зйомка патріотичного відео на підтримку захисників
України та організація зі збору коштів для бійців АТО.
Разом з тими заходами, що є традиційними для нашого університету,
студенти активно започатковують нові – наприклад, проведення змагань з
кіберспорту та святкування Хеллоуїну.
Дуже плідною є співпраця між студентським самоврядуванням
ДонНТУ та ІІ - започатковано декілька спільних команд КВК, що
грають у нещодавно створеній Покровській Лізі КВК, проводяться спільні
культурні заходи.
Починаючи з цього року, студентство стало більш активно приймати
участь і в заходах, що організує місцева влада (відділ з культури, відділ
у справах сім'ї та молоді) та місцеві молодіжні організації - відділ по роботі з
молоддю ПАО ш/у «Покровське», платформа ініціатив «Лампова»,
громадські організації - святкування Масляної, масштабні заходи до Дня
Європи, волонтерська допомога в організації мандрівного фестивалю «З
країни в Україну», автопробіг до Дня Незалежності України, заходи до
Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, кінофестивалі «ДокуФест».
Без сумніву, участь наших студентів у обласних заходах, таких як
регіональний форум молодіжних лідерів студентського самоврядування
«Студентська веселка» та «Універсіада Донеччини», Кубок НКМЗ з КВК в
Краматорську було дуже цікавим і корисним, і річ не тільки в зайнятих ними
призових місцях, а й у можливості відпочити та поспілкуватися з
однолітками.
Дуже надихає, що наші політехніки завдяки своїй активній життєвій
позиції беруть участь у різноманітних проектах, таких як програма обміну
«Схід і Захід - Єдність у різноманітті», програма Британської ради «Активні
громадяни», конференціях та форумах для лідерів молодіжних громадських

організацій, освітніх програмах (наприклад, Зимова освітня школа з
економіки та Літня школа з лідерства, громадської активності, соціального
підприємництва, публічного спілкування та ділової англійської мови), воркшопах з проектного менеджменту – це дозволяє їм підтримувати дружні
зв'язки з молоддю з різних вишів та відчувати себе частиною студентства
країни.
Осінь 2016 року запам’ятається нашим студентам завдяки участі у двох
культурно-просвітницьких проектах - пізнавальному таборі
«Рожнятівщина об'єднує Схід і Захід разом» та Волонтерський Агітаційний
потяг «Труханівська Січ». Ці два масштабних проекти дозволили
політехнікам краще дізнатися про історію нашої країни, побачити визначні
пам’ятки Західної України, познайомитися та поспілкуватися з молоддю з
інших областей, а може, й зруйнувати деякі стереотипи, що існують у
суспільстві.
Усі ці студентські заходи та активності незмінно привертають до себе
увагу та освітлюються як у нашій газеті «Донецький політехнік», так і у
місцевих ЗМІ.

