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В ИХО ВН А РО БОТА
В УН ІВ Е РСИТЕТ І ТА С Т УД ЕН ТС Ь К Е
СА МОВРЯДУВАН Н Я

В

иховна робота в Дніпродзержинському дер- ного та народного танцю, бального танцю, естрадного та
жавному технічному університеті є важливою народного співу, студентського клубу мініатюр, клубу
складовою навчального процесу та відповідає КВК «Шопопало».
сучасному розвитку країни.
«Культурний рік» студентів ДДТУ досить насичеЗ метою виховання кожного студента як усебічно ний, творчі колективи Центру студентської творчості
розвиненої особистості, розширення його кругозору на та дозвілля організовують і проводять: Посвячення
лекційних і семінарських заняттях із дисциплін «Істо- в студенти; День працівника освіти; Міжнародний
рія України» та «Культурологія», виховних годинах день студента; Новорічну дискотеку; розважальну
студентів знайомлять із життєвим шляхом і діяль- програму біля головної ялинки міста «Вас Масляна
ністю видатних діячів української історії, вчених, по- в гості чекає»; День захисника Вітчизни; урочисту целітиків, ювілеї яких відзначають на державному рівні. ремонію до Міжнародного жіночого дня; міжфакульВ університеті вшановують трагічні дати нашої історії, тетські фестивалі «Творча весна» та «Гуморина»;
відзначають День Соборності України, День Європи, тематичні зустрічі до Дня Перемоги; Фестиваль авДень людей похилого віку «Золотий вік людини», День торської пісні (спільно з міським управлінням у спрапартизанської слави. Студенти беруть участь у прове- вах сім’ї та молоді); «А нумо, дівчата!»; концерт до Дня
денні в місті Всеукраїнського тижня права тощо.
захисту дітей.
Багато уваги в ДДТУ надають і роботі щодо запобіУніверситет пишається переможницею Міжнародгання правопорушенням, злочинам і бездоглядності в мо- ного фестивалю «Барви осені» (м. Києві) студенткою хіміколодіжному середовищі. Крім роботи, яку проводять ка- технологічного факультету О. Топік. А команда КВК «Шопофедра філософії та права, випускові кафедри, керівники пало» прославила ДДТУ, ставши переможницею фестивалю
академічних груп, студентський молодіжний парламент, АКУ «Затока»; фіналістом КВК України АКУ; лауреатом:
у поточному навчальному році в університеті запрова- півфіналу розіграшу КВК України АКУ; Чемпіонату КВК
джене проведення об’єднаних виховних годин за участю України АКУ; міжвузівського студентського чемпіонату
представників громадських організацій, медичних цент- КВК «Кавун» (м. Дніпропетровськ); фестивалю Подільської
рів, соціальних служб, а саме: Міського центру соціальних ліги КВК (м. Хмельницький).
служб сім’ї, дітей і молоді та благодійного фонду «Імпульс»
В університеті працює клуб інтелектуальних ігор
(«Твоє життя у твоїх руках» — виховні години, присвя- «Що? Де? Коли?», де налічується дев’ять команд. Сечені проблемам наркоманії); обкрет популярності ігор у тому,
ласної організація «Твой выбор»
що, крім спортивного аспекту,
(«Про небезпеку куріння»); Кивони дозволяють підвищити інївської громадської організації
телектуальний рівень кожного
«Компанія 21» («Проблема торучасника, розширити кругозір,
гівлі людьми»); обласного Центру
тренують пам’ять, розвивають
зайнятості (презентація Закону
логічне мислення, виробляють
України «Про зайнятість насеуміння працювати в команді.
лення») та іншими.
ДДТУ посідає п’яту сходинку
серед навчальних закладівА в позаурочний час для оручасників гри «Що? Де? Коли?»
ганізації змістовного дозвілля
із 36 міст України. Активну
Центр студентської творчості
Урочиста церемонія, присвячена Дню студента,
участь в іграх беруть енергеорганізує роботу творчих ко2014 р.
тичний факультет університету
лективів університету з естрад-
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(три команди), факультети МЕСФ та ЕКТ (по дві команди); ХТФ та металургійний факультет (по команді).
Багато уваги в ДДТУ надають і фізичному вихованню студентів. Кафедра фізичного виховання та
керівництво клубу «Золота шашка» залучають до
спортивно-масових змагань максимально можливу
кількість студентів, розширюють загальну програму
спортивно-масових заходів задля задоволення різних
спортивних уподобань студентів. До спортивно-масової
роботи належать секційна робота з різних видів спорту
(волейбол, баскетбол, футбол, атлетична гімнастика,
гирьовий спорт, настільний теніс, фітнес); спартакіади
серед студентів, професорсько-викладацького складу,
студентів, які мешкають у гуртожитку; спортивномасові заходи та турніри на університетському стадіоні «Буревісник». Упродовж року кафедра фізичного
виховання проводить: легкоатлетичний пробіг «Золота
осінь»; спартакіади університету з шашок, гирьового
спорту, волейболу.
МОЛОДІЖНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ:
ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Дніпродзержинський державний технічний університет має упорядковану систему студентського
самоврядування, реалізовану в роботі молодіжного
студентського парламенту (МСП), яка здійснюється
згідно з Положенням про молодіжний студентський
парламент. У розпорядженні парламенту студентський клуб «Полум’яні зорі».
МСП — молодіжна організація студентського самоврядування, невід’ємна від громадського самоврядування ДДТУ, що на добровільних засадах об’єднує
та захищає права й інтереси осіб, які навчаються
в ДДТУ за денною формою навчання незалежно від походження, соціального та майнового стану, громадянства, расової та національної належності, статі, мови,
політичних поглядів, релігійних переконань чи місця
проживання. Члени МСП взаємодіють з адміністрацією та профспілковою організацією ДДТУ, громадськими організаціями, державними установами. Але
слід наголосити, що студентський парламент не дублює їхню діяльність, а послуговується їхньою допомогою й підтримкою та радиться з ними щодо проблем,
які належать до його компетенції.
МСП допомагає вирішувати всі питання студентського життя: щодо навчальної діяльності; переведення студентів із контрактної форми навчання на
місця держзамовлення; призначення стипендій; відрахування студентів; працевлаштування випускників
після закінчення університету; пошуку місць для роботи у вільний від навчання час; створення належних
побутових умов для проживання й відпочинку студентів, які мешкають у гуртожитках; участі в організації змістовного дозвілля, яке відволікає молодь від девіантної поведінки, зосереджує її увагу на розвитку
творчих здібностей, естетичних смаків і почуттів.
Під керівництвом молодіжного студентського парламенту в університеті діє волонтерська організація,
яка організує студентів на благодійні акції. Акція «Милосердя» передбачає допомогу соціально незахищеним

Благодійний студентський бал, м. Дніпропетровськ, 2014 р.

Конкурс «А нумо, дівчата!»,
присвячений Міжнародному жіночому дню, 2014 р.

верствам населення (людям похилого віку, інвалідам, сиротам), участь студентської молоді в суспільно корисній
діяльності, боротьбі з правопорушниками, профілактиці
антисоціальної поведінки, пропаганді здорового способу
життя, боротьбі з наркоманією, алкоголізмом, курінням.
За останні три роки лідери студентського парламенту ДДТУ неодноразово брали участь у засіданнях
круглого столу з питань молодіжної політики, організованих керівництвом облдержадміністрації, з’їздах
Всеукраїнської студентської ради, Всеукраїнському
форумі «Розвиток студентського самоврядування —
важливий чинник забезпечення якості вищої освіти».
Головна мета МСП — самореалізація молоді. Діяльність студпарламенту спрямована на вдосконалення якості навчально-виховного процесу; виховання
духовності та культури студентів; підвищення рівня
соціальної активності молоді та відповідальності за доручену справу; забезпечення захисту прав та інтересів
студентів; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів та аспірантів ДДТУ; інформаційну,
правову, психологічну, фінансову допомогу студентам.
Свою роботу «парламентарі» координують із викладачами, кураторами академічних груп, кафедрами, деканатами факультетів, адміністрацією університету.
МСП бере участь в управлінні вищим навчальним
закладом, делегуючи представників до колегіальних
органів університету та факультетів: на конференції
трудового колективу університету та трудових колективів факультетів і коледжів, до вчених рад університету та факультетів. Кількісний склад делегацій визначений Статутом ДДТУ і становить не менше 10%
від загальної чисельності відповідного органу.
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