
 

Рішення студради від 2.09.2015р. 

 

Вирішили: 

1) Затвердити план роботи студради на 2015-2016 н.р. із доповненнями 

і змінами.  

2) Ознайомити з обов’язками членів студради. 

 

Рішення студради від 9.09.2015р. 

 

Вирішили: 

1) Старостам разом з активом групи 2Ф-14 наказати студентів за 

поведінку в гуртожитку, провести профілактичну роботу.  

2) На конкурс «Студент Дніпропетровщини» подати кандидатуру 

Лякішева Анатолія. 

3) 01.10. взяти участь у Акції «Сонячні листи». 

4) Провести генеральну репетицію до Дня учителя, випустити газету, 

вітальні листівки. 

 

Рішення студради від 16.09.2015р. 

 

Вирішили: 

1) Звернутися до адміністрації училища з проханням переглянути меню 

і організувати гаряче харчування студентів.  

2) Ознайомити з пропозиціями відділу у справах молоді, відносно 

«Школи молодого лідера». 

3) На кураторських годинах проаналізувати запізнення на заняття, 

куріння студентів у сквері біля училища. 

4) Взяти участь у святкуванні Дня міста, підготувати візитку і номери 

художньої самодіяльності. 

 

Рішення студради від 01.10.2015р. 

 

Вирішили: 

 

1) Взяти участь у 08.10. з нагоди 50-річчя прийняття фундаментальних 

принципів Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

За випуск газети відповідає гр. 1А-13. 

Всім групам зібрати гуманітарну допомогу для внутршньопереміщених 

осіб. Здавати в каб. № 39.  

Запросити представників міської організації Червоний Хрест. 

Відповідає Лякішев Анатолій. 

2) Не допускати в групах запізнень на заняття, вести облік пропусків 

старостам груп. 



3) Старостам груп контролювати проходження практики всіма 

студентами. Відмітити організоване проходження практики студентам груп: 

2С-14, 1А-14, 1Ф-14, 1А-13. Найгірші – 1Ф-13, 2Ф-13, 1С-13. 

 

Рішення студради від 6.10.2015р. 

 

Вирішили: 

1)  Взяти під суворий контроль успішність, відвідування занять. 

2) 7.10. – провести рейд по перевірці вчасної явки студентів на заняття. 

3) Провести «Оглядини» 15.10. 

Попередній перегляд програми групи 12.10. Відповідальна Біла Оксана. 

4) Газету випускає група 1А-13. 

 

Рішення студради від 13.10.2015р. 

 

Вирішили: 

1) Всі шість груп до «Оглядин» підготовлені. 

Відповідальний за музичний супровід  Іванісік Сергій. Відповідальні за 

подарунки: Іванова Василина, Лякішев Анатолій. 

2) Старостам груп 1Ф-13, 2Ф-13, 1С-13 звернути увагу на відвідування 

прогульників, запрошувати на засідання студради. 

3) Дотримуватись Закону України «Про освіту» в передвиборчий 

період. 

4) Викликати на наступне засідання студради тих студентів, що не 

пройшли літню практику. 

 

Рішення студради від 15.10.2015р. 

 

Вирішили: 

1) 16.10 провести військово-спортивну гру «Джура». Учасники: 

студенти І, ІІ курсів.  

2)  Доручити Сафонову Сергію (1Ф-14), Лякішеву Анатолію (2Ф-13), 

Іванісіку Сергію (1С-14) – організувати команди. 

Розпочати підготовку до свята за планом. 

3) Старостам груп постійно контролювати пропуски занять. Старості 

групи 2Ф-13 Гнатенко Ользі запросити на засідання студради студентів, у 

яких найбільш пропусків (10.10) 

 

Рішення студради від 22.10.2015р. 

 

Вирішили: 

1) Інформацію щодо збору грошей студентських груп для подарунка 

директору вважати неправдивою, це підтвердило опитування студентів на 

загальних зборах і старост груп на засіданні студради.  



2) Зібрати підписи студентів груп про те, що грошей вони не збирали. 

3) Відправити протокол студради разом із списками в департамент для 

підтвердження, що інформація неправдива. 

 

Рішення студради від 26.10.2015р. 

 

Вирішили: 

 

1) Відмітити групи 1Ф-15, 2Ф-15 за творчий підхід до конкурсу 

«Оглядини». 

2) Старостам груп звернути увагу на пропуски занять студентів, групам 

1А-15, 2С-14, 1С-14. Звітувати на наступному засіданні. 

3) Доручити придбати мікрофони Мироєвській Аллі (гр. 1А-14). 

Відповідальний за підключення мікрофонів Товпінець Олександр. 

 

Рішення студради від 03.11.2015р. 

 

Вирішили: 

1)  Провести 5.11 лінійку. Старостам розглянути питання успішності. 

Ліквідувати борги у 10-денний строк. 

2) Ознайомити  всіх студентів із наказом «Про користування 

мобільними телефонами». 

 

Рішення студради від 09.11.2015р. 

 

Вирішили: 

1)  Комісія у складі – Лякішева Анатолія, Іванової Василини, Бережної 

Антоніни, Білої Оксани, Кузьмич Катерини до 13.11 визначає переможців у 

номінаціях: «Успішність року», «Студент року», «Хореографія року», «Вокал 

року», «Громадський діяч року», «Краща кімната в гуртожитку». 

2) Оформити стенд «Студент року-2015» до 21.11. Відповідальна 

Іванова Василина. 

3) Поставити танцювальний номер разом з викладачами училища до 

17.11. Відповідальна Осадча Вікторія.  

4) Купити мікрофони для актового залу. Зібрано грошей – 4200 грн.  

Ціна мікрофонів – 3600 грн., 100 грн. – на установку, відповідальна за 

замовлення в «Інтернет-магазині» і оплату Мироєвська Алла. 

5) Привітати студентів-переможців конкурсу «Студент року 2015» 

грошовими винагородами у сумі 500 грн.  

 

 

 

 

 



Рішення студради від 16.11.2015р. 

 

Вирішили: 

1) Створити волонтерську групу. Керівник Приймак Катя (гр. 1Ф-13) до 

23.11. 

2) Розпочати збір макулатури і ганчір’я. Дати підсобне приміщення та 

прибрати  до 23.11. Відповідальна Гоцелюк Світлана (2Ф-14). 

3) Заборгованості студентів за результатами проміжної атестації 

ліквідовані. 

 

Рішення студради від 09.12.2015р. 

 

Вирішили: 

1)  Привітати дітей-інвалідів міського інтернату з Днем Святого 

Миколая. Відповідальні за організацію свята для дітей: Чугункова Інна 

(група 1С-14), Коновалова Юлія (гр. 1Ф-14).  

2) Вивісити списки студентів, які пропустили найбільше днів занять на 

стенді у коридорі. Відповідальна Іванова Василина. 

3) Звернутися з клопотанням до стипендіальної комісії надати 

матеріальну допомогу 14 студентам. 

 

Рішення студради від 11.12.2015р. 

 

Вирішили: 

1)  Приєднатися до міської акції «Святий Миколай – дітям». 

2) Організувати і провести «Флешмоб Миколайчиків» у місті 12.12. о 

11.00. Відповідальний Лякішев Анатолій на Європейській площі м.Нікополя. 

3) Організувати збір підписів до Президента до 18.12.15 р.. 

Відповідальна Іванова Василина. 

 

Рішення студради від 22.12.2015р. 

 

Вирішили: 

1)  Старостам груп довести до відома студентів закони України про 

корупційні дії до 23.12. 2015 р. 

2) Створити антикорупційний комітет із складу членів студради: 

1. Лякішев Анатолій  - голова студради 

2. Іванова Василина,     гр. 1Ф-13 

3. Мироєвська Алла,     гр. 1А-14 

4. Бережна Антоніна,    гр. 2Ф-15 

3) Відслідковувати повідомлення-скарги в скриньці довіри. 

Відповідальна Бережна Антоніна. 

4) Розглядати скарги на засіданнях антикорупційного комітету по мірі 

необхідності. 



5) Провести анонімне опитування серед студентів у січні місяці. 

Результати повідомити на засіданні студради. 

 

Рішення студради від 12.01.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Подати кандидатуру студентки групи 1С-14 Чугункової Інни на 

призначення обласної іменної стипендії. 

2) Клопотати перед адміністрацією училища про виселення з 

гуртожитку Кирсань Насті, студентки групи 2Ф-13. 

 

Рішення студради від 18.01.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Оприлюднити рейтинг груп на стенді у коридорі і на інтернет-

сторінці училища. 

Рейтинг найкращих груп: 

І місце – 1С-14 (680 б.) 

ІІ місце – 1С-13 (570 б.) 

ІІІ місце – 1Ф-14 (520 б.) 

Рейтинг найслабших груп: 

ІХ місце – 1А-15 (370 б.) 

Х місце – 1Ф-13 (350 б.) і 2Ф-13 (350 б.) 

2) Відмітити групи у яких немає пропусків без поважних причин:  

1СБ-15, 1С-15. Старостам груп 2Ф-13 (904 пропуски без поважних причин), 

1Ф-13 (534), 2С-14 (503), звернути увагу на прогульників, проаналізувати 

пропуски, зробити рейтинг студентів групи за пропусками занять. 

3) Списки студентів, які не пропустили жодного дня занять вивісити в 

коридорі на стенді і на інтернет-сторінці училища. 

4) На дошку пошани повісити фото студентів, які мають найвищий бал 

успішності: Чугункова Інна (гр. 1С-14), Соколенко Любов (гр. 2Ф-14) , 

Лопанов Валентин (гр. 2Ф-14), Клєстова Анжеліка (2Ф-13), Грибанова Дар’я 

(гр. 1С-13), Кирпа Валерія (1С-13), Ткач Олена (гр. 1С-13) і Орел Марія      

(гр. 1С-13). 

 

Рішення студради від 04.02.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  До Дня Святого Валентина провести конкурсно-розважальну 

програму  «Я+ТИ» 11.02. Відповідальні група 2Ф-14.  

2) Провести конкурс власних поетичних творів до Дня Святого 

Валентина. Вірші здавати до 08.02. в каб. № 39. 

3) Кожній групі оформити газету. Відповідальні старости груп. 



4) Виявляти курильщиків. Карати позачерговим чергуванням. Винести 

попередження таким студентам: Бушеву Олександру гр. 2Ф-14, Кривенку 

Андрію гр. 1С-14. 

 

Рішення студради від 12.02.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Контролювати відвідування студентів. Звітувати  на студраді в 

лютому (старости). 

2)  Надати групам таку кількість балів: 

1Ф-15 

2Ф-15 

1С-15 

2С-15 

1А-15 

1СБ-15 

1Ф-14 

2Ф-14 

1С-14 

2С-14 

1А-14 

1Ф-13 

2Ф-13 

1С-13 

 

40 балів 

80 балів 

70 балів 

20 балів 

40 балів 

30 балів 

20 балів 

100 балів 

40 балів 

20 балів 

40 балів 

0 балів 

30 балів 

40 балів 

3) Провести Акцію пам’яті Героям Небесної Сотні. 

4) Випустити газету «Герої Небесної Сотні» (відповідальна гр. 2Ф-13). 

 

Рішення студради від 11.03.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Клопотати про преміювання студентів грошовими винагородами. 

2) Взяти участь у міському проекті «Моральний вчинок». Заявку 

подати до 14.03. Відповідальний Лякішев Анатолій. 

3) Підготувати звіт про успішність і пропуски занять старостам груп 

1Ф-14, 2Ф-14, 1А-15. 

 

Рішення студради від 31.03.2016р. 

 

Вирішили: 

 

1)  Провести  студентську конференцію «Роль органів студентського 

самоуправління у формуванні активної громадянської позиції та національної 

свідомості молоді» 27.04. 



2) Підготувати доповіді на теми: 

- «Волонтерський рух» 1Ф-15. 

- «Пропаганда здорового способу життя» 2Ф-15. 

- «Профілактика правопорушень» 1С-15, 2С-15. 

- «Утвердження народних традицій» 1А-15. 

3) Обговорити на класних годинах стан  відвідування занять 

студентами групи. 

4) Випустити газету до Дня здоров’я  07. 04.  

    Відповідальна група 1Ф-15. 

 

Рішення студради від 04.04.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Оприлюднити результати рейтингу груп на стенді та інтернет-

сторінці. 

2) Звітувати про ліквідацію заборгованостей до 12.04. 

3) Взяти участь, підготувати програму «СТЕМ-КВЕСТ» до 10.04. 

Відповідальні Стрілецький Яків, Бережна Аліна гр. 1Ф-15. 

 

Рішення студради від 12.04.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Провести захід «Дзвони Чорнобиля» 20.04.  

      Відповідальні гр. 1СБ-15. 

2) Зібрати одяг для дітей і дорослих сім’ї Леончук Марії. 

Відповідальна Юревич Кристина гр. 1Ф-15. 

3) Посадити берізки 07.04. Відповідальні гр. 2Ф-13. 

 

Рішення студради від 30.04.2016р. 

 

Вирішили: 

1)  Провести анкетування серед студентів з приводу харчування в 

їдальні. Відповідальна Бережна тоня гр. 2Ф-15.  

2) Проводити рейд по перевірці дотримання гравця внутрішнього 

розпорядку в училищі. 

3) В групах провести виховні години до Дня перемоги, Дня єдності і 

примирення. 

4) Відвідати мітинг біля пам’ятника слави 9.05. о 10 год. студентам І-ІІ 

курсів. Відповідальні старости груп. 

5) Газету до Дня медсестри випускає група 1А-15. Відповідальна Родак 

Валя гр. 1А-15. 

 

Рішення студради від 11.05.2016р. 

 



Вирішили: 

 

1)  Провести студентську конференцію «Роль органів студентського 

самоврядування в формуванні активної життєвої позиції студентів» 20.05.  

 

2) Підготувати виступи з презентаціями на такі теми: 

1. «Волонтерський рух як прояв громадянської активності» Лякішев 

Анатолій гр. 2Ф-13. 

2. «Пропаганда здорового способу життя» Бережна Антоніна гр. 2ф-15. 

3. «Національне виховання сучасної молоді» Юревич Христина гр. 1Ф-15. 

4. «Профілактика правопорушень серед молоді» Іванова Настя гр. 1А-15. 

   

 


