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26 вересня 2017 року відбулися таємні вибори в органи студентського 

самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ». Були організовані відповідні виборчі 

дільниці (згідно «Положенню про Студентське самоврядування в ДонНТУ»). 

Виборам передував процес висування кандидатів – вони мали можливість 

подати анкету-заявку в електронній формі на сайті ДонНТУ у визначені 

терміни та оприлюднити там же свою передвиборчу програму. 

Значно обновився склад рад на факультетах та в університеті. Головою 

Ради студентського самоврядування була обрана студентка гірничого 

факультету Еліна Пенар, яка добре зарекомендувала себе минулого року в 

якості тимчасово виконуючої обов’язки голови Ради – за неї було віддано 

більшість голосів (86,35 %). Тож, обновлені команди студентських активістів 

приступили до роботи в 2017-18 навчальному році. 

Головною задачею студентського самоврядування стало максимальне 

залучення до співпраці якомога більше студентів. 

Протягом 2017 року значно збільшилась кількість студентів, які беруть 

участь в індивідуальних та групових проектах різної спрямованості – як 

проектах соціальної дії, різноманітних навчальних та обмінних культурних 

візитах, так і в проектах, що пов’язані з отримуванням стипендій та грантів – 

для кожного з них необхідно було подати особисту заявку та надати 

мотиваційний лист. 

Так, протягом року студенти  неодноразово приймали участь у обласних 

та всеукраїнських семінарах та форумах студентського самоврядування (м. 

Бахмут, Суми, Дніпро, Київ), міжнародному семінарі на тему «Тандем-

партнерство Німеччина-Україна – академічне самоврядування» (м. Дніпро), 

програмі Британської ради «Активні громадяни. Медіа для молодіжних 

центрів» (м. Київ), культурно-освітніх візитах до міст Львів та Чернівці,  

міжнародній зустрічі Trans Europe Halles Camp Meeting (м. Київ), Зимовій 

освітній школи з економіки та Літній школі з лідерства (м. Київ).  

Окремим рядком можна відзначити успішну участь наших студентів у 

Всеукраїнському освітньому конкурсі «Авіатор» (А. Бардаков, ФКНТ), що 

дозволило йому увійти в сотню переможців та відвідати Францію (Париж та 

авіасалон Лє-Бурже) та міжнародному конкурсі від компанії Хуавей «Насіння 

для майбутнього» (М. Лебединський, ФКІТАЕР), який увійшов до десятки 

найкращих студентів країни, а в якості заохочення слугувала двотижнева 

поїздка до Китаю для ознайомлення із найсучаснішими трендами в сфері 

телекомунікацій та багатою історичною та культурною спадщиною. 

Все це стало можливим завдяки підвищенню інформованості студентів, 

проведенню різноманітних тренінгів, зустрічам з успішними людьми, які своїм 
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прикладом мотивують молодь повірити в свої сили та брати участь у 

різноманітних конкурсах та відборах. 

Ще одною яскравою подією для студентства стало відкриття 

Молодіжного Хабу на Міжнародний день космонавтики дванадцятого квітня 

цього року. Неодноразово студенти звертались до адміністрації з проханням 

виділити їм простір для творчості та самореалізації, самопідготовки. І ця 

ініціатива була підтримана та розвинута проректором В.Я. Воропаєвою та 

старшим викладачем кафедри АТ Г.В. Ступаком. Завдяки виграному гранту від 

організації USAID вдалося побудувати та обладнати сучасними меблями та 

технікою коворкінг для реалізації ідей, праці, творчості та відпочинку. Зараз 

Хаб використовується майже щодня для проведення круглих столів, зібрань, 

тренінгів, кінопоказів, репетицій, занять, відеоконференцій, роботи студентів 

над науковими проектами. Також на базі Хабу діє академічний бізнес-інкубатор 

YEP, метою якого є розвиток підприємницьких навичок у студентів. Студенти 

ДонНТУ є членами операційної команди (після проходження відповідного 

навчального курсу), та авторами декількох стартапів, які були створені та 

проходили опрацювання саме в стінах Хабу.  

На базі Молодіжного Хабу розвивається ще одна студентська ініціатива – 

Молодіжне радіо ДонНТУ. Щодня на кожній перерві юні ведучі (представники 

як ДонНТУ, так і Індустріального інституту) виходять в ефір з актуальними 

оголошеннями, новинами та музикою. 

Першого вересня в ДонНТУ було відкрито новий спортивний майданчик, 

що надало можливість студентам займатися спортом у вільний від навчання 

час. Так, організований викладачами з фізвиховання на цьому майданчику 

турнір зі стріт ворк-ауту до Дня захисника Вітчизни був дуже популярним 

серед студентів обох вишів – близько двадцяти п’яти хлопців мірялись силами 

між собою. Також студенти радо долучалися і до Всеукраїнських спортивних 

флешмобів – 22 Push-up Challenge та флеш-моб зі згинання-розгинання рук. 

Студентські команди брали участь в змаганнях Чемпіонату Донецької області з 

футзалу, баскетболу та футболу серед студентів ВНЗ (футзал – перше місце, 

баскетбол – четверте місце, футбол – третє місце). 

Дуже великою популярністю користуються фанатські поїздки студентів 

на домашні матчі хокейного клубу «Донбас» на Льодову арену «Альтаїр» у 

Костянтинівку. 

Попри участь в різноманітних міжнародних та місцевих проектах, 

самоврядування продовжує протягом року організовувати та проводити заходи, 

що вже стали улюбленими та традиційними для студентської молоді та 

викладачів: фестиваль талантів «Дебют першокурсника», заходи до Дня 

Перемоги, свято «Посвята в студенти», організація урочистого вручення 
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дипломів магістрам, Дні факультетів та Дні кафедр, концерт у військовому 

шпиталі, спортивні змагання у рамках Спортивної ліги ДонНТУ з баскетболу, 

волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів, особистий залік у жимі лежачи.  

Студенти виступали ініціаторами та організаторами нових заходів – 

майстер-класу з сучасних танців (хіп-хопу, джаз-фанку), перегляду 

документального фільму, квесту на Хеллоуїн та перегляду фільму жаху. Також 

студенти – незмінні учасники та помічники «Днів відкритих дверей» та 

агітаційних поїздок по школам міста та області.  

Кожен рік студентська команда із нетерпінням чекає осені, часу, коли в 

Святогірськ з'їджається молодь для участі в регіональному форумі молодіжних 

лідерів студентського самоврядування «Студентська веселка». Це чудова 

можливість позмагатися, поспілкуватися та обмінятися досвідом. 

А влітку наша студентська команда, що складалася виключно з дівчат, 

стала переможцем «Літньої Студентської республіки Донеччини» з темою 

«Освіта – ключовий напрямок нової індустріалізації Донеччини» (м. 

Святогірськ). 

Студенти старших курсів традиційно допомагають студентам-

першокурсникам при підготовці до фестивалю талантів «Дебют 

першокурсника» у створенні вокальних та танцювальних номерів художньої 

самодіяльності; на кожному факультеті існує своя команда КВК. Під 

керівництвом більш досвідчених студентів збірна команда першокурсників 

(МЕХТ та ФКНТ) у листопаді прийняла участь у сезоні чемпіонату гумору 

«Студентська Ліга Сміху», м. Краматорськ. 

Новим та дуже успішним заходом для студентства стала акція «Торбинка 

добра» - збір і підготовка подарунків для дітей із нелегкими життєвими 

обставинами. Завдяки небайдужим викладачам та студентам вдалося зібрати 

велику кількість іграшок, солодощів, фруктів та відвезти ці подарунки дітям в 

дитячий дім родинного типу та передати в родини військовослужбовців в день 

святого Миколая. 

Існує та розвивається співпраця з громадськими активістами міста, 

області та країни: так, їхніми силами за поточний рік в ДонНТУ було проведено 

майстер-клас з фітнес-зумби, тренінг з надання першої медичної допомоги, 

презентація проекту U-Report, тренінг з прав людини, кінопоказ стрічки 

бельгійського режисера та подальше її обговорення, показ документального 

фільму.  

Студентство ДонНТУ долучається до загальноміських заходів, таких як 

День Європи та Масляна у якості волонтерів; патріотичних заходах як 

автопробіг до Дня Незалежності, Всеукраїнського флешмобу до Дня 
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Соборності України «United Ukraine», міжнародного Дня Вишиванки, та 

міських та Всеукраїнських акцій «За чисте довкілля».   

Ради студентського самоврядування діють в гуртожитках № 1 та № 2, де 

разом з членами житлово-побутової комісії проводять бесіди та зустрічі з 

мешканцями гуртожитку з запрошенням кураторів академічних груп та 

співробітників підрозділу з організації виховної роботи студентів.  

Традиційна зустріч ректора з найкращими студентами (активістами та 

відмінниками), що приурочена до Міжнародного дня студента, дозволяє 

поспілкуватися з керівником виша у неформальній обстановці та задати 

хвилюючі студентів питання. 

Усі ці студентські заходи та активності незмінно привертають до себе 

увагу, анонсуються та освітлюються у відповідних групах в соціальній мережі 

Фейсбук («Студентське самоврядування ДонНТУ» та «Донецький 

національний технічний університет»), на сайті університету, в газеті 

«Донецький політехнік», на плазмі в холі, у відповідних факультетських групах 

в мережі,  так і у місцевих ЗМІ (електронних та паперових), на телебаченні. 

 

 

 

 


