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Студентське Самоврядування ВНТУ працює на дуже високому рівні, не тільки 
на університетському, а і на всеукраїнському. Студенти, які є членами 
Студентського Самоврядування є елітою університету, адже це не просто 
студенти-відмінники, вони ще й студенти-активісти та студенти-спортсмени.  

Одним з органів Студентського Самоврядування ВНТУ є студентська рада 
гуртожитків, яка виконує усі поставлені перед нею завдання. У кожного 
гуртожитку є своя студентська рада. Першочерговим завданням студентських 
рад гуртожитків є частковий контроль проживання студентів у гуртожитках 
нашого університету. Для цього була створена санітарна комісія студмістечка, 
яка щомісячно проводить перевірки санітарного стану кімнат та секцій 
гуртожитків ВНТУ. Метою даних перевірок є покращення санітарного стану, а 
також покращення взагалі умов для проживання студентів. Члени студентських 
рад гуртожитків не прагнуть виявити якомога більше порушень, вони 
намагаються таким чином пояснити студентам, що на даний час це їхній дім і, 
тому, вони повинні підтримувати його в належному стані.   

Важливим внеском є участь студентських рад гуртожитків у процесі поселення 
першого курсу та перепоселення студентів старших курсів у гуртожитки ВНТУ, 
адже не можна пропустити жодного студента, який вніс свій вагомий внесок у 
розвиток та покращення умов проживання для свого гуртожитку.  

Членами студентських рад гуртожитків часто організовуються різного виду 
розважальні заходи, серед яких є проведення дискотек та конкурсів  для жителів 
гуртожитків ВНТУ, кожне державне та релігійне свято супроводжується 
прикрашенням гуртожитку, що само по собі створює приємну та домашню 
атмосферу. 

Робота органів студентського самоврядування в гуртожитках є доволі цікавою і в 
деякій мірі важкою, адже не кожному під силу одночасно поєднувати навчання, 
наукову діяльність, організацію та участь у різномаїтті культурно-масових 
заходів і роботу Студентського Самоврядування. Проте ми не шукаємо легких 
шляхів! Тим більше, на мою думку, кожен, хто хоча б незначний час провів зі 
Студентським Самоврядуванням нашого університету, отримав для себе великий 
життєвий досвід, збагатився моральними, людськими та лідерськими 
здібностями. 


