Звіт
«Про стан і перспективи роботи студентської
ради гуртожитку №3»
Шановні члени Вченої ради та всі присутні.
Увага до організації самоврядування обумовлена тим, що в
гуртожитку №3 Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка проживає 454 студентів, з них 148 це студенти
Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського.
Студентська

рада

гуртожитку

відіграє

важливу

роль

у

взаємозв’язку студент – навчання.
Організацією самоврядування гуртожитку займається студентська
рада у складі 8 чоловік. У яку входить 3 студента Інституту історії, етнології
та правознавства імені О. М. Лазаревського, а саме: Бенько Аліна 41 група,
Руденко Юрій 40 група та Чумак Юрій 41 група.
Студентська рада працює за відповідним планом роботи, який
включає:

організаційну,

контролюючу

та

культурно-виховну

роботу.

Студентська рада займається організацією поселення студентів у гуртожиток,
оформленням двохсторонніх договорів про права та обов’язки мешканців
гуртожитку а також відповідає за забезпечення належних умов проживання у
гуртожитку, які залежать у більшій мірі від самих мешканців.
На початку навчального року Студентська Рада знайомить
мешканців з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правами і
обов’язками мешканців. Проводить вибори старост крил і блоків, складає
графіки чергування у блоках та на поверхах.
Обов’язково протягом всього навчального року Студентська Рада
здійснює контроль за своєчасну сплату коштів студентами за проживання.
Три рази на тиждень члени Студентської Ради проводять обходи у
гуртожитку, головна мета яких, це контроль за дотриманням правил
внутрішнього розпорядку (зараз, у зимовий період, важливим є контроль за

використанням обігрівачів, які категорично заборонені). А також чистота в
кімнаті, та своєчасне чергування в блоках.
Вже стало традицією проведення акції «Гуртожиток – наш рідний
дім», під час якої студенти облаштовують кімнати та блоки. На жаль, на
сьогоднішній день існує технічна проблема з деякими блоками, але ця
проблема залежить не тільки від ставлення самих мешканців, але й відділу по
господарській частині університету. Та все ж не можна не відзначити і деякі
відчутні покращення: так у цьому навчальному році було відмічено 83 блок,
та кімнату 83/3 як найкращі серед студентів Інституту історії.
На даний час в гуртожитку функціонують 2 спортивних зали для
хлопців та дівчат, в які було закуплено новий спортивний інвентар.
Постійно діє кімната для занять, але студенти нашого інституту її
майже не відвідують
Обов’язковою частиною роботи студентської ради є контроль за
виконанням правил проживання у гуртожитку №3 та дисциплінарні
стягнення за їх порушення. Питання порушень внутрішнього розпорядку
було і залишається проблемою, яку потрібно вирішувати. Так з початку
навчального року 37 студентів нашого Інститут порушили правила
проживання у гуртожитку.
Найбільше з них, це
недотримання

правил

18 за паління, 15 за запізнення, 4 за

чергування.

Цими

студентами

були

написані

пояснювальні записки на ім’я вихователя гуртожитку, а студентська рада
зобов’язала їх виконати дисциплінарні стягнення у вигляді відпрацювань.
Одним з основних напрямків діяльності Студентської ради є
організація культурно-виховної роботи.
Стосовно запланованих на цей навчальний рік свят, то всі вони є у
Плані роботи Студентської Ради на 2014-2015 рік. Згідно якого були
проведені такі свята як:

- Посвята 1 курсу, у мешканці гуртожитку. Взагалі це свято
проходило під гаслом « Хто не жив у гуртожитку, той не був студентом!», в
рамках якого проходив квест по гуртожитку.
-

вже

традиційно

було

проведено

щорічну

гуртожитську

спартакіаду;
- акція «Гуртожиток - наш рідний дім»
- організовано дві стилізовані дискотеки;
- різдвяну виставу “Вечори на хуторі, близь Диканьки”
- свято до дня Святого Миколая.
- до кожного з цих свят були підготовлені стінгазети.
Стосовно перспектив, то ми вже після Нового року запланували
провести такі свята як:
- Масляна;
- Міс гуртожитку.
Існує співпраця між Студентською

Радою та кураторами

академічних груп, останні висловлюють певні зауваження, прохання,
побажання у покращенні умов проживання своїх студентів, а ми намагаємося
їх по мірі можливості виконати. Але хотілося б щоб куратори більш частіше
цікавилися життям своїх студентів у гуртожитку.
Студентська рада дякує адміністрації та викладачам Інституту за їх
активну участь у житті гуртожитку.

