
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання:  

“Про співпрацю органів студентського самоврядування з адміністрацією 

Університету щодо створення необхідних умов  

для проживання і відпочинку студентів” 

 

від 25 червня 2016 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови Студентської ради 

гуртожитків ЛТЕУ Софії Пелех та помічника ректора з організаційних питань та 

по роботі зі студентами доц. Ореста Шумського "Про співпрацю органів 

студентського самоврядування з адміністрацією Університету щодо створення 

необхідних умов для проживання і відпочинку студентів" Вчена рада відзначає, 

що об'єднана студентська рада гуртожитків упродовж навчального року 

проводила в гуртожитках перевірки санітарного стану кімнат, дотримання 

студентами  правил проживання, вивчала побут студентів, розглядала їх 

пропозиції і зауваження щодо покращення умов проживання. Студентська рада 

проводила конкурс на кращу кімнаті в гуртожитках, за результатами якого 

переможці були нагороджені. З метою налагодження сприятливого морально-

психологічного клімату в місцях компактного проживання студентів проведено 

нараду органів студентського самоврядування і працівників гуртожитків щодо 

сприяння капелану студентської каплички у гуртожитку № 3; підготовлено заходи 

до Дня студента; залучено студентів у спортивну кімнату для оздоровчих занять; 

проведено медичний огляд студентів. Об'єднана студентська рада брала участь в 

поселенні,переселенні та виселенні із гуртожитків. У випадках порушення 

окремими студентами правил проживання в гуртожитках, студентська рада 

проводила з ними профілактичну роботу, а в окремих випадках – виселяла з 

гуртожитків. 

Для покращення умов проживання та відпочинку адміністрація 

Університету регулярно здійснювала тепло-, водо- та енергопостачання; 

забезпечувала цілодобову охорону гуртожитків; надавала різні послуги: в окремих 

секціях функціонують пральні машини-автомати, діє інтернет-мережа, у 

вестибюлі гуртожитку № 4 цілодобово працює малоформатний продуктовий 

кіоск; проводила капітальний ремонт системи водопостачання і водовідведення, 

санітарних вузлів, внутрішніх коридорів у блоках; замінювала окремі елементи 

системи протипожежної безпеки тощо. 

Протягом навчального року деканатами факультетів, кафедрами 

організовано відвідування викладачами і кураторами гуртожитків з метою 

проведення відповідної роботи серед студентів. 

 

 



Виходячи з вище викладеного, вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Деканатам, кафедрам, органам студентського самоврядування значно 

посилити профілактику правопорушень, гостро і відверто обговорювати зі 

студентами проблеми алкоголізму, наркоманії, венеричних захворювань, 

сексуальної поведінки, паління в громадських місцях із залученням провідних 

фахівців відповідних закладів та організацій; виявляти та ліквідовувати потенційні 

“джерела правопорушень”, для чого здійснювати постійний контроль за 

студентськими гуртожитками. 

2. Кураторам академічних груп сприяти активізації роботи студентського 

самоврядування у сфері правового виховання студентів, що проживають в 

гуртожитках університету. У вересні 2018 року провести зустріч зі студентами 

першого курсу для роз'яснення Правил проживання в гуртожитку та внутрішнього 

трудового розпорядку на тему “Знай свої права – бережи своє майно”. 

3. У вересні 2018 року організувати зустріч ректорату зі студентським 

активом університету, на якій детально проаналізувати роботу органів 

студентського самоврядування, обговорити питання про дотриманням студентами 

порядку в гуртожитках, про збереження майна університету, про інформування 

студентів щодо заходів, які організовує студентська рада. 

4. Ректорату в жовтні 2018 року провести семінар кураторів академічних 

груп з питань підтримки ініціативи і творчості студентів, співпраці з органами 

студентського самоврядування, залучення студентів до масових заходів 

гуманітарного спрямування, а також нараду працівників студентських 

гуртожитків. 

5. У жовтні 2018 року Раді університету з навчально-виховної роботи 

спільно з органами студентського самоврядування провести круглий стіл, на 

якому обговорити шляхи оптимізації співпраці між адміністрацією університету і 

студентською радою; роботу студентського активу щодо проведення заходів 

національно-патріотичного характеру; побутові, організаційні та інші проблеми, 

пов'язані з діяльністю студентської ради та проживання студентів у гуртожитках. 

6. Протягом навчального року виконати низку першочергових 

організаційних, будівельних і технічних робіт (встановити у визначених місцях 

камери відеоспостереження, змонтувати огорожу для обмеження доступу на дах 

приміщення (площадку) між гуртожитками №№ 3 і 4; завершити оновлення 

системи протипожежної безпеки. 

7. Контроль за виконаннями ухвали покладається на помічника ректора з 

організаційних питань та по роботі зі студентами, доц. Шумського О. В. 

 


