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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ 

Донецький національний технічний університет 

Студентське самоврядування - це особлива форма ініціативної, 

самостійної, відповідальної суспільної діяльності студентів, 

направленої на вирішення важливих питань життєдіяльності 

студентської молоді, розвиток її соціальної активності 

Сьогодні студентство - це особливий шар суспільства, постійно 

прагнучий до всього нового і цікавого! Кожен студент хоче зробити 

все, щоб його студентське життя було не лише максимально 

всіляким, але також і забезпеченою. Дорога до цього в кожного свій, 

а результат може мати певне забарвлення, що відрізняється від інших, 

але і те, і інше певним чином впливає на формування нашої особи. 

У студентські роки в кожного в голові - глобальному епіцентрі 

нових ідей - виникає найбільша кількість грандіозних планів, які 

інколи важко буває втілити в реальність по певних причинах. Але для 

того, щоб цікаві і перспективні нові почини студента були почуті і 

реалізовані на належному рівні, необхідне існування когось або 

чогось, хто б зміг підтримати їх або направити в необхідне русло. 

Саме тому в кожному університеті є така організація як студентське 

самоврядування, головна мета якої як з одного боку -забезпечення 

цілеспрямованого ефективного виконання студентами своїх 

обов'язків, так і одночасно з іншою - захист їх прав, формування 

лідерських якостей. 



Існування такої структури дає можливість на 

загальнодержавному рівні представляти інтереси студентства. 

Іншими словами, студентське самоврядування - це інструмент, через 

який думка і проблема окремого студента може бути почута органами 

державної влади. Існування цієї організації дає можливість брати 

участь в ухваленні рішень, які турбують студентство, ще в процесі 

його розробки, а також після його прийняття дає можливість 

простежити за його виконанням. 

Студентське самоврядування є великим комунікаційним 

співтовариством, яке належних надавати інформаційні канали не 

лише для влади і студентства, але бути ланкою між студентством і 

суспільством в цілому. 

У ДонНТУ теж існує студентський орган, який сприяє 

організації учбового процесу, розвитку науково-дослідної, учбово-

виховною і інших не менш цікавих видів діяльності студентів. 

Випускаючись з університету, голови студентського самоврядування 

обіймають перспективні посади на роботі. 

Також на належному рівні підтримується зв'язок між іншими 

організаціями, що в перспективі позитивно відіб'ється на розвитку 

особи студентів, але окрім всього цього є ще багато ідей які 

необхідно втілити в реальність. 
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