
Слава Україні ! 

Шановний пане ректоре, проректори та члени вченої ради! 

 

Студентська рада Університету керуючись положенням про студентське 

самоврядування мало за мету: 

- створення умов для самореалізації особистості студентів і 

формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результат своєї праці. 

- удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, 

забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у 

студентської молоді соціальної активності. 

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку  студентів; 

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків 

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів; 

До організації різних заходів ми залучали активних студентів, які хочуть 

покращити навчальний процес.  

Студенти нашого Університету долучалися до організації та проведення 

культурно-масових заходів, а саме: толоки у Стрийському парку в першому 

семестрі цього навчального року, парку Цитадель у другому семестрі цього 

навчального року. 

Члени студентської ради активно допомагали в організації та проведенні 

конференцій та культурно-масових заходів таких як Андріївські вечорниці, 

свято св. Миколая. Допомогли дітям Роздільського дитячого будинку з 

синдромом дауна, а саме: закупили та привезли спальні матраци. 

Для удосконалення навчання та сприяння поліпшенню умов проживання 

й відпочинку  студентів підготували  наказ про заборону куріння, придбали 

таблички із символікою про заборону куріння  та визначили місця для куріння, 

придбавши таблички із символікою про місця для куріння. Домовились з 



Галицькою та Личаківською районними адміністраціями про надання та 

встановлення чавунних смітників у місцях куріння. 

Домовились з військовим прокурором про надання матеріальної 

допомоги у вигляді використаних вікон із цілими скляними поверхнями, проте 

не було змоги вчасно доставити дані вікна. Таким чином, частково забезпечили 

належне проживання й відпочинок  студентів у гуртожитках.  

На мою думку потрібно відкрити питання про вільне відвідування де 

студенти які не можуть оплатити за навчання гроші або просто працюють що 

стати незалежними від батьків та стати високо кваліфікованим працівником аби 

ним гордились його батьки та пишався наш вуз. 

Для Студентської ради важливо допомогти деканатам чіткіше розробити 

навчальний план таким студентам щоб не заважав їхньому навчанню та 

дозволяв працювати з нормальним графіком. 


