
  

Студентське життя – це не тільки складання іспитів і заліків. 

Студентські роки – це той час у житті людини, коли відбуваються 

найяскравіші відкриття, а бажання рухатися вперед змушує 

домагатися більших успіхів. Ця прекрасна пора, про яку мріє, мабуть, 

кожний школяр, за всіх часів була і є символом молодості, веселощів 

і першої любові.  

Студентські роки – це доросле й повноцінне життя, яке ще не 

увійшло в колію буденності. Це торжество юності і здоров'я, 

усвідомлення того, що всі шляхи на світі відкриті для рішучих і 

цілеспрямованих підкорювачів неможливого.   Саме цей період є 

найбільш важливим для накопичення знань, підвищення ерудиції, 

вивчення іноземних мов.  Студентство – це відмінний шанс побачити 

світ, приєднавшись до однієї з численних програм обміну, це пора 

нових знайомств і знаходження міцної дружби на довгі, довгі роки. 

Студентське життя приносить багато радості. «Від сесії до сесії 

живуть студенти весело». А скільки всього ще доведеться пережити! 

Це записки на лекціях і посиденьки на підвіконні або в їдальні, це 

студентська весна, це нові люди, це невимовна радість, коли виходиш 

із аудиторії, махаєш заліковкою та стрибаєш від щастя. Немає на світі 

нікого, щасливішого від студентів, це особливий стан душі, це вічна 

весна, сонце, любов, це найчудовіший час у житті. 

Студентське життя – це коли готуєшся до пари цілу ніч, а потім 

у найвідповідальніший момент засинаєш. Студентське життя – це 

коли ходиш у кіно винятково «у студентський день», тому, що два 

квитки за ціною одного. Студентське життя – це те, що згадуєш і 

смієшся до сліз. 

Життя студента просто неможливе без гуртожитку. Вирує серед 

студентів таке прислів’я: «Хто не жив у гуртожитку – студентом не 

був»! Студентський гуртожиток – це свого роду цілий світ, 

відокремлений, але в той же час такий, що існує паралельно з 

реальністю.  Тут свої закони і правила.  По-перше і головне правило – 

бути молодим і життєрадісним мешканцем, а по-друге 

комунікабельним. Людині, яка вміє знаходити спільну мову з 

навколишнім світом, набагато легше прокладати свій шлях і 

домагатися успіхів у житті, ніж його замкнутому в собі або, навпаки, 

конфліктному конкуренту. Так само і в гуртожитку – приємніше мати 

сусідів, з якими доброзичливі стосунки: і жити спокійніше, і сон 

вночі солодший. Тому тут молодість і нерозсудливість. 



  

Гуртожиток зближує людей, вчить певним правилам життя, 

доброті й дружбі. Саме тут зустрічаєш друзів, з якими ще багато 

років після закінчення навчання ви будете не просто згадувати веселі 

студентські роки, але й допомагати один одному у різних життєвих 

ситуаціях, цінувати і пам’ятати один одного. Студенти – це вічно 

пульсуюча сила молодості й активності; їх життя, сповнене яскравих 

подій і цікавих новин, що не дає залишатися осторонь нікому. Тому в 

студентському гуртожитку завжди зароджуються найяскравіші ідеї, 

проходять найвеселіші свята і виникають найтепліші почуття – тут 

усі єдині, усі живуть одними і тими ж помислами, дихають одним і 

тим же повітрям.  

 



  

 

 



  

Рада студентського самоврядування гуртожитку №4 

Студентська рада є громадським органом самоврядування 

студентів і створюється у гуртожитку, де проживають студенти 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

Основне завдання студради – залучати мешканців гуртожитку 

до проведення заходів, спрямованих на покращення житлових та 

санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, 

проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, 

організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, 

надання допомоги адміністрації щодо поселення та проживання 

студентів у гуртожитку. 

Студраду гуртожитка №4 очолює Сіренко Аліна. Вона 

контролює додержання правил проживання в гуртожитку №4, 

проводить роз’яснювальні роботи з метою попередження 

правопорушень, контролює бережливе ставлення мешканців до майна 

гуртожитку, проводить перевірки санатарного стану кімнат, 

загального користування поверху,блоків(кухні та санвузлів), залучує 

студентів,які проживають в гуртожитку №4 до робіт громадського 

характеру для користі мешканців гуртожитку. 
 

 



  

Голова студради факультету захисту рослин Літвін Анастасія з 

активною позицією по життю та з цікавими ідеями слідкує за тим, 

щоб кожен з відділів працював на факультеті повноцінно та 

безпосередньо їм допомагає. 

 
 

Заступник голови, секретар студради гуртожитку №4 Рубайло 

Юлія, веде протоколи засідань студради, контролює виконання 

планів роботи секторів студради, організовує санітарні дні у 

гуртожитку, готує на засідання студентської ради питання, що 

стосуються роботи секторів, організовує спільно з головою 

гуртожитку та комендантом поселення та виселення мешканців 

гуртожитку, розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов 

проживання, бере участь у підготовці гуртожитку до нового 

навчального року. 



  

 
 

Відповідальний в гуртожитку №4 за профілактику 

правопорушень та санітарний стан гуртожитку Коробльов Данил, 

Здійснює контроль за виконанням мешканцями гуртожитку Правил 

внутрішнього розпорядку, разом із головою гуртожитку №4 

організовує та керує роботою старост поверхів і кімнат, допомагає в 

організації господарських робіт, здійснює контроль за дотриманням 

санітарного стану в кімнатах та місцях загального користування, 

організовує спільно з головою  гуртожитку проведення косметичного 

ремонту кімнат, організовує спільно із заступником голови студради 

санітарні дні у гуртожитку та на прилеглій території. 



  

 
Відповідальна в гуртожитку №4 за інформаційне забезпечення 

Малишко Дарина, доносить цікаві та корисні повідомлення до 

мешканців гуртожитку, висвітлює життя гуртожитку та роботи 

Студради. 

 

 



  

Розваги та інтелектуальні ігри в гуртожитку №4 

 

Кожного четверга в гуртожитку №4 відбуваються розважальні 

заходи та інтелектуальні ігри для студентів. 

Студенти мають змогу позмагатися як в розважальних іграх, так 

і в інтелектуальних, а саме: крокодил, монополія, твістер, alias, mafia. 

Всі ми звикли до звичайного ритму життя студента. Кожного 

дня ми рано встаємо, ідемо на пари, ходимо на тренування, 

скуповуємося в магазинах тощо. Але невід’ємною частиною нашого 

життя є гуртожиток. Рідко саме гуртожиток робить життя студента 

цікавішим і різнобарвним. Однак, ми переконалися на власному 

досвіді, що саме він може допомогти відволіктись від важких, 

шалених буднів. Звісно це залежить від студентської ради 

гуртожитка, яка організовує різного виду розваги для студентів. 
Студентська рада гуртожитку й надалі планує проводити подібні 

заходи, задля згуртування студентської родини гуртожитку та 

підтримки дружньої й сімейної атмосфери у стінах студентської 

домівки. 

 

 



  

 
 

Також в гуртожитку №4, один раз на місяць, проводиться 

планове прибирання поверхів. 

Студенти самостійно створюють гідні умови для свого життя. 

У гуртожитках вирує самостійність, такий досвід обов’язково 

повинен бути в того, хто вчиться в університеті. 

 

 



  

 

 



  

Суботники – не менш важлива частина життя у 

гуртожитку №4. 

На цей раз, голові гуртожитку Сіренко Аліні, вдалося зібрати 

людей на суботник, щоб озеленити територію гуртожитку, а саме – 

посадити туї. 

 



  

 
 

У членів студради є бажання допомагати студентам, є енергія, 

ентузіазм, тому будуть намагатися й надалі розвивати гуртожиток, 

підвищувати рівень комфорту, активізовувати культурну та 

спортивну діяльності. Але кожна ідея, кожне поривання потребує 

фінансових ресурсів. З цим не посперечаєшся. Але ж для студентів 

нема нічого неможливого. 

 

 

 



  

Знання першої долікарської допомоги необхідні кожній 

людині. У гуртожитку №4 дипломованою медичною сестрою, а нині 

студенткою ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Рубайло Юлією проведено 

тренінг із Долікарської допомоги для студентів, які проживають у 

гуртожитку №4 університету. 

До програми тренінга увійшли: 

 Початковий алгоритм дії при наданні першої невідкладної 

допомоги; 

 Серцево-легенева реанімація (СЛР); 

 Рани та кровотечі; 

 Транспортна іммобіліззація і десмургія. 

Домедична допомога – це комплекс екстрених медичних 

заходів, яких вживають на місці події. Основне завдання – зберегти 

або відновити здоров’я постраждалого, нерідко – врятувати життя. 

Звук сирени, повз промчався автомобіль швидкої медичної 

допомоги, отже життя людини під загрозою. Але доки очікується 

приїзд лікарів, необхідно вже надавати допомогу. Кажуть, час гроші. 

Ні, час – здоров’я. Важливою є кожна секунда, чим пізніше розпочати 

серцево-легеневу реанімацію, тим нижчі шанси на щасливий кінець.  

Ось тут починається паніка! Як її робити? Куди класти руки?Скільки 

компресій? Абсолютно кожен свідомий громадянин повинен вміти 

провести базові реанімаційні заходи. Варто вчити школярів, студентів 

та дорослих , що робити в екстрених ситуаціях. За умови своєчасного 

надання екстреної медичної допомоги в Україні щороку можливо 

рятувати до 30–40 тисяч осіб. 

У ході тренінгу студенти здобули практичні навички щодо 

здійснення оцінки стану потерпілого та визначення, якої допомоги в 

першу чергу він потребує, а також робити штучне дихання та 

закритий масаж серця і оцінювати їх ефективність, тимчасово 

зупиняти кровотечу шляхом накладання стискаючої пов’язки, 

накладати пов’язку при ушкодженнях (пораненні, опіку, забої) та 

надавати допомогу при втраті свідомості. Та найголовніше, що 

зрозуміли студенти – це те, що важливо точно визначати симптоми 

та, не гаючи часу, приймати рішення щодо дій. 


