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І. Роль у суспільстві 

1.1 Хто ми є 

 Студентська рада Донбаського державного технічного університету - це 

незалежне об'єднання студентів, які бажають покращити навчальний процес, побут 

студентів, проведення культурно-масових заходів для студентів та залучаючи 

студентів до цього. Студентська рада Донбаського державного технічного 

університету заснована 13 листопада 2015 року на Установчій конференції студентів 

університету та затверджено «Положення про студентське самоврядування у 

Донбаському державному технічному університеті», протокол №1 від 13 листопада 

2015 року. 

 

 1.2 Наші цінності 

 Фундаментальними цінностями студентської ради є: 

 патріотизм 

 свобода 

 незалежність 

 рівність 

 чесність 

 прозорість 

 толерантність 

 взаємоповага один до одного 

 пунктуальність 

 цілеспрямованість 

  

1.3 Місія студентської ради: 

Своєю діяльністю ми розвиваємо Студентську раду ДонДТУ, приймаємо 

участь в управлінні університетом, сприяємо покращенню якості вищої освіти, 

активізуємо студентів та залучаємо до волонтерського руху в університеті, місті. 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА розвитку органу студентського самоврядування – 

орган студентського самоврядування до 2018 року має стати повноправним 

партнером в управлінні ВНЗ, в т.ч. жодне питання, що стосується студентів не 

повинно вирішуватися без участі органів студентського самоврядування на засадах 

партнерства. 
 

1.4 Довгострокове бачення 

Прагнемо створити ефективний орган студентського самоврядування в умовах 

переміщення університету, учасниками якого стали б 30 повноцінних членів 

Студентської ради ДонДТУ, важливим компонентом нашої роботи є плідна 

співпраця з Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Національний 

студентський союз» та іншими студентськими організаціями. 



 

ІІ. Організаційна структура Студентської ради ДонДТУ: 

Вищим керівним органом Студентської ради ДонДТУ є Конференція 

студентів. Постійно діючим керівним органом у період між Конференціями 

студентів є Виконавчий комітет (Студентська рада). Студентську раду очолює 

Голова студентської ради, який обирається усіма студентами університету прямим 

таємним голосуванням та може перебувати на посаді не більш як 2 терміни і є йому 

підзвітним Конференції студентів університету. Перший заступник, заступник, 

секретар та інші члени студентської ради координують, відповідно до рішень 

Конференції студентів, Студентської ради та Голови за певними напрямки 

діяльності студентської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Впроваджуючи зміни 

3.1 Середовище реалізації Стратегічного плану 

 Середовище реалізації Стратегічного плану охоплює фактори, які мають на 

нього визначальний вплив сьогодні, пояснюючи логіку планування більшості 

завдань, а також передбачувані чинники, що впливатимуть на діяльність 

студентської ради у період виконання цього плану. 

 З точки зору чинників, які впливатимуть на діяльність студентської ради у 

майбутньому є загально-суспільний розвиток, що включає в себе основні вектори 

спрямовані на євроінтеграцію й побудову демократії в Україні, що ведуть за собою 

особливі вимоги до ролі органів студентського самоврядування у цих процесах та 

розвиток повноцінного органу студентського самоврядування не зважаючи на 

переміщення університету та умов, що склалися завдяки даному переміщенню. 

Зниження кількості вступників до університету призводить до зниження 

кількості соціально - активної молоді в ВНЗ. З кожним роком ми повинні 

декларувати необхідність «виховання» майбутніх поколінь активістів вже під час 

здачі ЗНО. Налагодження зв'язку учнівського та студентського самоврядування 

допоможе студентській раді в вирішенні частини кадрових проблем. Лідери та 

активісти учнівського самоврядування повинні поповнювати лави активістів 

студентського самоврядування. У т.ч. завдяки постійному вихованню майбутніх 

активістів частково вирішиться проблема спадковості. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2 Стратегічні цілі та напрями діяльності Студентської ради ДонДТУ: 

Стратегічна ціль 1. Розвиток робочого механізму органу студентського 

самоврядування в університеті 

Напрям 1. Розвиток структури студентської ради ДонДТУ. 

Очікуванні результати: 

2016 рік 

 Внесення змін до «Положення про студентське самоврядування у 

Донбаському держаному технічному університеті» на Конференції 

студентів університету, виокремлення критеріїв діяльності структурних 

підрозділів студентської ради, продумати алгоритм введення положення 

про випробувальний термін для нових членів студентської ради. 

 Сформувати базу резервного складу студентської ради ДонДТУ за 

результатами конкурсного відбору. 

 «Школа студентського активіста/активістки 2016» (вересень-жовтень). 

 

2017 рік 

 Внесення змін і коректив до «Положення про студентську виборчу 

комісію». 

 Проведення звітної Конференції студентів, звіт про роботу студентської 

ради університету за період лютий 2016-лютий 2017 рр. 

 Організація та проведення виборів до студентської ради, формування 

нового складу студентської ради, обговорення подальшої роботи 

студентської ради. 

 Участь в обмінах, конференціях, форумах присвячених розвитку та 

розбудові студентського самоврядування в університеті. 

 

Напрям 2. Аналітичні продукти 

Очікуванні результати: 

2016 рік 

 Підготовка та випуск методичних рекомендацій для голів та членів 

відділів студентської ради 

 Підготовка інфоматеріалів «5 симптомів залежності від адміністрації» 

 Підготовка та випуск інформаційних графічних зображень, які 

полегшать досвід студента (шо робити при втраті студентського, 

залікової книжки, квитанції за оплату навчання; основні помилки при 

написанні резюме; різниця між ОСС та ППО )  

 Підготовка та випуск графічних зображень з мотиваторами для 

студентів (2 місяць) 

 Створити базу потужної аналітичної літературної роботи (написання 

статей та їх розповсюдження (створення студентської газети). 



2017 рік 

 Вдало використовувати попередні здобутки 

 

Напрям 3. Освіта та просвіта кадрів 

Очікуванні результати: 

2016 рік 

 Підняття загального рівня компетенцій голів відділів та студентської 

активної молоді шляхом проведення різноманітних заходів (тренінгових 

курсів, форумів, шкіл, конференцій і т.д.).  

2017 

 Дотримання попереднього досвіду + подвоєння діяльності щодо заходів 

 

Напрям 4. Прозорі вибори ОСС 

Очікуванні результати: 

2016 рік 

 Вивчення механізму виборів для загального розвитку членами 

виконавчого комітету 

 Моніторинг виборів в ОСС та пропозиція допомоги їм, і, виявляти 

більшу наполегливість та активність в запропонуванні допомоги… 

 Запрошення представників НСС на вибори, як незацікавлених та 

головне освічених експертів у процесі виборів. 

 

2017 

 Здобуття «визнання» (роботою та допомогою) в галузі студентських 

виборів 

 

 

Стратегічна ціль 2. Покращення якості вищої освіти 

Напрям 5. Системна робота із зацікавленими сторонами 

 2016 рік 

 Інформаційна підтримка заходів. 

 Проведення спільних заходів з ВМГО «Національний студентський союз» 

(круглих столів, конференцій) спрямованих на обговорення та вирішення 

студентських проблем. 

 Створити та налагодити партнерські стосунки з іншими ГО (ФРІ, УАСС) та 

молодіжними ініціативами (Чисті виші, Prometheus, Студвей, СІДР) 

 

2017 рік 

 Підтримка попередньо налагоджених стосунків та розширення бази 

партнерських організацій 



Напрям 6. Моніторинг проблем та вирішення шляхів 

2016 рік 

 Розробити річний план моніторингової роботи, яка буде спрямована на 

пошук студентських проблем та розроблення алгоритму дій їх вирішення 

(Вибір дисципліни; Проблема списування; Проблема пропуску навчальних 

занять; Електронне навчання (чи функціонує та оцінка роботи);  

 Написання та пропозиція зацікавленим сторонам проектів Підзаконних 

актів спрямованих та покращення якості вищої освіти 

 Проведення відкритих зустрічей з ректором або адміністрацією 

університету задля моніторингу студентських проблем. 

 

2017 рік 

 Дотримуватись правил попереднього року 

 

Стратегічна ціль 3. Консолідація студентського руху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ: 

 

1. Даний стратегічний план не є остаточним, зміни правки та корективи вносяться 

шляхом обговорення командою студентської ради Донбаського державного 

технічного університету. 

2. Зміни, правки, корективи є не змінною частиною Стратегічного плану розвитку 

Студентської ради Донбаського державного технічного університету, додаються як 

додатки до плану та затверджуються Головою студентської ради Донбаського 

державного технічного університету, про що робиться відповідне розпорядження. 

3. Даний план може бути направлений для аналізу та внесення коректив ВМГО 

«Національний студентський союз», а також можливе погодження ректором 

Донбаського державного технічного університету. 


