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У Х ВА Л А
В ченої ради Н аціонального лісотехнічного університету У
з питання "Про виконання ухвал В ченої ради університету від 26 червня
2014 року та від 21 травня 2015 року "Про підвищ ення ролі студентського
сам оврядування у процесах держ авотворення відповідно до К онцепції
розвитку студентського самоврядування в Україні"
26 травня 2016 року

м. Львів

Заслухавш и та обговоривш и інформацію голови С тудентської ради універ
ситету М иськіва І.М. щодо виконання ухвал В ченої ради університету "Про
підвищ ення ролі студентського самоврядування у процесах державотворення
відповідно до К онцепції розвитку студентського самоврядування" від 26 червня
2014 року та від 21 травня 2015 року, Вчена рада відзначає, що протягом року
С тудентською радою було вжито низку заходів на виконання вищ е вказаних
ухвал та підвищ ення ролі студентського самоврядування в університеті, згідно
зі ст. 40 Закону У країни "Про вищу освіту". С тудентське самоврядування брало
активну участь в житті університету та в заходах поза його меж ами, а саме:
у виборах студентів до Н аціонального агентства із забезпечення якості
вищ ої освіти, які відбулися 13 червня 2015 р. у м. Києві;
- у всеукраїнському студентському форумі “С тудентське самоврядування.
П роблем и і перспективи розвитку”, який відбувся
11-13 грудня 2015
р. у м. Харкові;
делегували представника у студентську раду м. Львова;
у створенні Гром адської ради “С тудентський парламент Л ьвівщ ини” при
Л ьвівській обласній раді та активно працю ємо в ній;
стали співорганізаторами разом із мереж ею м агазинів "Сільпо" другої
стипендіальної програми "Амбасадор";
були співорганізаторами Д изайн-конф еренції “D eStA rt” ;
провели
спільно
з
У країнський
Католицьким
У ніверситетом
студентський антикорупційний семінар;
організували благодійну акцію “П одаруй бійцеві АТО книгу” , що прово
дилася за підтримки і координації кафедри історії України, політолога та права;
напередодні Дня Святого М иколая Студентське С амоврядування НЛТУ
У країни та С тудентська спільнота академічного душ пастирства "Життя"
організували щ орічну благодійну акцію "П одаруй дитині свято", кош ти від якої
були скеровані на закупівлю подарунків для Д итячого будинку № 1 (м. Львів,
вул. Тадж ицька, 23);
разом із С тудентською спільнотою академічного дуоліастирства "Життя"
під час Різдвяних свят, Великого посту і перед Великоднем організували
благочинні акції в студентському храмі Святого Володимира, кошти від яких
були направлені на благочинність;
провели спільно із профбю ро студентів НЛТУ У країни та дирекцією ННІ
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Д ТД "Вечір української музики", що відбувся 12 листопада 2015 року;
- організували спільно з гуртом "Вечірня зоря", профбю ро студентів
Н Л ТУ У країни та дирекцією ННІ Д ТД дискотеку української музики "Вітання з
весН ою ", що відбулася 10 березня 2016 p.;
- провели спільно з профбю ро студентів Н Л ТУ У країни щ орічний "День
перш окурсника";
- відновили проведення в університеті КВН;
- провели спільно з профбю ро студентів Н Л ТУ У країни традиційний
фестиваль “В есна Л ісотехніки”, що відбувся 18 травня 2016 р.
Вченою радою університету на засіданні 24 квітня 2016 р. схвалено
П олож ення про студентське самоврядування у Н Л ТУ У країни, проект якого був
розроблений Студентською радою університету.
С пільно з кафедрою іноземних мов ініційовано створення гуртка для
поглибленого вивчення англійської мови, з каф едрою фізичного виховання
організовано додатково для студентів заняття волейболом у спортивному залі
університету.
За підтримки дирекції ННІ Д ТД організували поїздку "Золотою підковою"
(Золочівський, П ідгорецький та О деський замки). Також організували поїздку в
місто Тернопіль на фабрику меблів "Нова" та відвідали Зарваницький духовний
центр.
Брали участь у проф орієнтаційній роботі, розм іщ ую чи на наш их офіційних
сайтах та у соціальних мереж ах інформацію , що надавалася П риймальною
комісією університету.
На численні прохання студентів звернулися до дирекцій ННІ з проханням і
добилися зміни графіків постачання гарячої води в чотирьох гуртож итках, а
саме збільш ення тривалості подання гарячої води.
С тудентське самоврядування також дбає про економію енергоресурсів
університету, реком ендую чи студентам заміню вати лампи розж арю вання у
гуртож итках на енергозберігаю чі. В кімнаті студентського самоврядування, що
знаходиться у гуртож итку № 3, заверш ено ремонт, постелено паркет,
виготовлено та встановлено меблі.
С тудентське самоврядування бере участь в організації будівельних загонів,
які допомагаю ть адміністративно-господарській частині ремонтувати і
відновлю вати м атеріально-технічну базу університету.
Спільно
з адміністрацію
студмістечка університету налагодж ено
цілодобовий доступ студентів до гуртож итків.
О днак, слід відзначити, що окремі пункти ухвал В ченої ради університету
від 26 червня 2014 року та від 21 травня 2015 року, реалізацію яких було
покладено на ректорат, дирекції навчально-наукових інститутів, Студентську
раду, кураторів академічних груп, кафедру соціології та культурології тощ о, є
невиконаними або частково виконаними, а також маю ть постійний термін
виконання. Зокрема, до цього часу не виріш еним залиш ається питання
забезпечення приміщ ення С тудентської ради оргтехнікою та доступом до
мережі Internet.
Вчена рада університету наголош ує на необхідності у подальш ому продо
вжити виконання в цілому ухвал В ченої ради У ніверситету від 26 червня
2014 року та від 21 травня 2015 року.
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УХ В А Л И Л И :
1. Інформацію голови С тудентської ради університету щ одо виконання
ухвал В ченої ради університету від 26 червня 2014 року та від 21 травня
2015 року “П ро підвищ ення ролі студентського самоврядування у процесах
держ авотворення
відповідно
до
К онцепції
розвитку
студентського
сам оврядування” взяти до відома.
2. П родовж ити роботу над виконанням ухвал В ченої ради університету
від 26 червня 2014 року та від 21 травня 2015 року в цілому.

Відповідальні:
Студентська рада університету, ректорат,
дирекції навчально-наукових інститутів,
кафедра історії України, політології та права,
кафедра соціології та культурології.
3. П осилити роботу щ одо підвищ ення ролі та значення студентського
самоврядування в університеті, створення необхідних умов для соціального
становлення, розвитку здібностей, реалізації наукового та творчого потенціалу
студентської молоді.

Відповідальні:
Студентська рада університету, ректорат,
дирекції навчально-наукових інститутів.
4. Вж ити
невідкладних
заходів
щ одо
забезпечення
приміщ ення
С тудентської ради оргтехнікою та доступом до мережі Internet, а також
фінансуванням їхньої діяльності відповідно до Закону У країни "Про вищ у
освіту", С татуту університету та П олож ення про студентське самоврядування у
Н Л ТУ У країни.
< Відповідальний:

проректор з адміністративногосподарської роботи.

До 01 вересня 2016 р.

5. А ктивізувати висвітлення інф орм ації про діяльність студентського
самоврядування через його Інтернет-сторінку на В еб-порталі університету.

Відповідальні:
Студентська рада університету,
керівник центру веб-комунікацій Яркун В. 1.

Постійно.
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