
5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС І СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 в університеті є молодіжний центр, який опікується  виховною роботою 

серед студентської молоді;  

 створені творчі колективи: хореографічні, вокальні, театральні, які 

представляють університет у творчих конкурсах, фестивалях, тренінгах, 

конференціях; 

 представлення університету на міському, обласному, всеукраїнському 

та міжнародному рівнях; 

 залучення студентів до активної роботи та підвищення рівня їх 

згуртованості; 

 тісна співпраця між студентським самоврядуванням та адміністрацією 

університету; 

 постійний плідний діалог між студентами та керівництвом університету; 

 виявлення потреб та побажань студентів через співпрацю між 

студентським самоврядуванням, творчими колективами та молодіжним 

центром університету; 

 координація та заохочення іноземних студентів інтегруватися до 

студентського співтовариства через участь у національних та розважальних 

заходах; 

 поширення української культури та традицій між студентами шляхом 

представлення її творчими колективами та об’єднаннями студентів; 

 допомога та координація студентів стосовно участі у грантах, освітніх 

проєктах, тощо; 

 постійне покращення матеріально-технічної бази університету; 

 проведення тренінгів задля кращої комунікації зі студентами та між 

студентами. 

Можливості: 

 розширення діяльності   Молодіжного центру   щодо створення нових 

творчих колективів, клубів інтелектуального, національно-патріотичного  

напрямку; 

 популяризація української культури в університеті та за його межами; 

 виховання у молоді любові та пошани до Батьківщини; 

 налагодження діалогу з іноземними студентами задля обміну досвідом 

та вивчення культури інших країн; 

 розширення кола дії студентського самоврядування під керівництвом 

молодіжного центру; 

 допомога студентам в участі у грантах задля задоволення їх освітніх, 

комунікаційних, громадянських та дозвіллєвих потреб. 

 

 



 

Загрози: 

 недостатня або неефективна співпраця з органами студентського 

самоврядування; 

 вплив зовнішніх факторів на роботу  та функціювання молодіжного 

центру та студентського самоврядування. 

Перспективи: 

 участь Молодіжного центру  у програмах та проєктах, які реалізуються 

в Україні міжнародними організаціями та фондами; 

 створення рівних умов і можливостей для здобуття  додаткової освіти 

студентами,   з метою   гармонійного розвитку особи та її творчої 

самореалізації; 

 поширення популярності студентського самоврядування; 

 заохочення студентів брати активну участь у житті університету через 

співпрацю студентська рада – молодіжний центр – адміністрація університету; 

 робота молодіжного центру та студентського самоврядування 

спираючись на нагальні потреби студентів університету; 

 створення умов для функціонування студентського самоврядування, 

творчих колективів та гуртків; 

 гідне представлення університету на державному та міжнародному 

рівнях та підтримка іміджу. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 набуття    студентами соціального досвіду, успадкування ними духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин, формування у молоді, незважаючи на національну належність, рис 

громадянина Української держави. 

Стратегічні цілі:   

1. Створення умов для гармонійного  розвитку студентства, формування 

сучасного світогляду та громадських якостей випускників, фізичне виховання, 

виховання морально-етичних цінностей, розвиток студентського 

самоврядування 

1.1. Організація співробітництва зі студентами  з метою   виявлення 

потенційних лідерів та організаторів; 

1.2. Підготовка  нових програм для участі у міжнародному фестивалі 

НАНТ «Промінь» та вокальної студії «Сопрано»; 

1.3.  Виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості, 

зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національної 

світоглядної позиції, почуття патріотизму. 

2. Розвиток та вдосконалення роботи Молодіжного центру та 

студентського самоврядування 

2.1.Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, 

клубів за інтересами. 



2.2. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями. 

2.3. Створення умов для  творчого  розвитку студентства. 

2.4. Підготовка програми та документів  вокальним колективом 

«Сопрано»   на отримання звання «Народного аматорського колективу». 

Поточні завдання: 

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів;  

 виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування нею власної світоглядної позиції; 

 формування соціальної активності та відповідальності особистості через 

залучення студентів до  участі в культурно-масових заходах; 

 виховання культури мислення й культури розумової діяльності;  

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння  розвитку  індивідуальних  здібностей, таланту та 

самореалізації; 

 розвиток творчих   здібностей здобувачів вищої освіти, залучення до 

різноманітної  творчої діяльності. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 проведення конкурсів, фестивалів,  круглих столів; 

 організація та проведення заходів: Посвята у студенти, Дебют 

першокурсника, КВК, театралізовані  вистави до традиційних свят; 

 сприяння та заохочення участі студентів  у конкурсах, фестивалях 

різного рівня; 

 створення умов для розвитку мережі творчих колективів; 

 набір першокурсників до складу творчих колективів МДУ; 

 участь творчих колективів у фестивалях, конкурсах різного рівня. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 кількість учасників від  університету, які брали участь у міських, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних  конкурсах  та фестивалях тощо;  

 кількість нагород (медалей, дипломів, грамот), отриманих  учасниками 

творчих колективів університету;  

 кількість заходів, проведених в університеті, спрямованих на 

національно–патріотичне,  громадянське,  морально–етичне, художньої–

естетичного, фізичне виховання та підтримка здорового способу життя;  



 кількість студентів, які беруть участь у діяльності молодіжних 

організацій, органів місцевого самоврядування і студентського 

самоврядування   університету;  

 кількість   творчих об’єднань та колективів в університеті; 

 результати роботи студентського самоврядування за певний період часу; 

 авторитет органів студентського самоврядування серед молоді. 
  

 


