
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про участь студентської ради юридичного факультету у проекті ЛТЕУ 

“Живеш в гуртожитку – знай свої права та обов’язки” 

 

від 11 грудня 2019 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови Студентської ради 

юридичного факультету Єрмілової Вікторії “Про участь студентської ради 

юридичного факультету у проекті ЛТЕУ “Живеш в гуртожитку – знай свої права 

та обов’язки” Вчена рада відзначає, що студентська рада юридичного факультету 

упродовж навчального року активно взаємодіяла зі студентською радою 

Університету та гуртожитку, долучалась до роз’яснень мешканцям гуртожитків 

правил проживання та їх дотримання, вивчала побут студентів, розглядала їх 

пропозиції і зауваження щодо покращення умов проживання та обговорювала їх 

втілення з керівництвом факультету та Університету. Студентська рада провела 

опитування студентів, які проживають в гуртожитку. Результати опитування 

засвідчили, що 82% студентів ознайомлені та погоджуються з Правилами 

проживання в гуртожитку; 92% - підтвердили, що потрібно дотримуватись 

чистоти та порядку; 50% зазначили, що не вистачає закладів харчування в межах 

студентського містечка; 42% мешканців гуртожитків підтримали встановлення 

камер спостереження на поверхах з метою забезпечення безпеки та попередження 

вчинення правопорушень.  

Періодично викладачами та студентами юридичного факультету 

проводяться бесіди з мешканцями гуртожитків щодо роз’яснення їх основних прав 

та обов’язків. Щороку проводиться обрання студентської ради гуртожитків та 

його Голови. Двічі на рік проводяться навчальні тренування на знання пожежної 

безпеки та дії студентів у надзвичайних ситуаціях. 

Разом з тим, студенти скаржаться на неналежні умови проживання, 

задовільний санітарний стан кухонь та допоміжних приміщень. 

 

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

 

1. Інформацію голови Студентської ради юридичного факультету Єрмілової 

Вікторії прийняти до відома. 

2. Деканатам, кафедрам, органам студентського самоврядування посилити 

контроль за дотриманням Правил проживання студентами у гуртожитках. 



3. Кураторам академічних груп сприяти активізації роботи студентського 

самоврядування у сфері правового виховання студентів, що проживають в 

гуртожитках Університету.  

4. Продовжити практику періодичних зустрічей ректорату зі студентським 

активом Університету, на яких обговорювати роботу органів студентського 

самоврядування в гуртожитках, питання про дотриманням студентами порядку в 

гуртожитках, про збереження майна університету та інформування студентів щодо 

заходів, які організовує студентська рада. 

5. У лютому 2020 року ректорату Університету провести семінар кураторів 

академічних груп з питань підтримки ініціативи студентів, співпраці з органами 

студентського самоврядування, залучення студентів до масових заходів 

гуманітарного спрямування, а також нараду працівників студентських гуртожитків 

щодо взаємного дотримання Правил проживання в гуртожитку та внутрішнього 

трудового розпорядку. 

6. У березні 2020 року ректорату спільно з органами студентського 

самоврядування ЛТЕУ провести круглий стіл, на якому обговорити шляхи 

оптимізації співпраці між адміністрацією університету і студентською радою; 

роботу студентського активу щодо проведення заходів на вирішення правових, 

побутових, організаційних і інших проблем, пов'язаних з діяльністю студентської 

ради та проживання студентів у гуртожитках. 

7. Протягом навчального року виконати низку першочергових 

організаційних, будівельних і технічних робіт в гуртожитках Університету 

(встановити у визначених місцях камери відеоспостереження, оновити огорожу 

тощо). 

8. Контроль за виконанням ухвали покладається на проректора по 

навчально-виховній роботі проф. Гелея С. Д. та помічника ректора з 

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


