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Справедливість 

Краще слідкуйте за своєю роботою! А то тільки одні слова, дій нуль! 

 

 

 

2, пб19д2 

3 курс ПТБД-18-д2 

ПБ-18-д2 

3 курс ПБ-18-Д2  

ПБ-17-Д2 

ПБ-18-Д2 

Пб-17-д2 

6 

2 

2 курс 

 



 

 

 

 

Від старости 

Від старости  

В групі  

Зі сторінок сайту 

Від старости, з соціальних мереж 

Від її самої  

Староста ,куратор  

Соціальні мережі  

З усіх усюд, соц мережі і т.д. 

нічого не проводять, тільки фотографують себе 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Краще співпрацювати зі студентами та адміністрацією. Не бути нейтральною стороною в вирішенні 
конфліктних ситуацій , а чітко висловлювати свою думку. Краще організовувати роботу.  

Допомагати для них 

- 

- 

Не сильно беру участь у різних заходах в університеті, але проживаю у гуртожитку, дуже хочеть, 
щоб голова (або хтось інший) з студ колегії домовлявся з завідуючою не ходити постійно по 
кімнатах, коли нас немає вдома. Не влаштовувати скандали та перевірки в час ночі 

- 

- 

Дати їй розвиватися, а не перешкоджати їх роботі 

Для них нічого, для себе подумайте як підвищити 

контактувати з усіма студентами 

 

 
Загальну. Бо отримуємо ми інформацію через великі зусилля.(проте зауважу, що це не зовсім 
повна вина студ.колегії. А ще й адміністрації) 

Вони і так доносять всю інформацію 

- 

Інформувати про цікаві проекти 



Щодо проживання в гуртожитку, різні моенти, щодо нововедень, в які дні інвентарізація і перевірки, 
щоб ми могли підготуватись. 

- 

- 

Все що потрібно - отримаємо!  

Все норм 

залучення до роботи 

 

Незацікавленість колегії у покращені життя студентів 

Все влаштовує  

- 

Информация по поводу расписаний приходит не вовремя. 

більш менш все ок 

Все влаштовує  

- 

Це питання провокуюче.... ВІДПОВІДІ НЕ БУДЕ 

Їм навіть зарплату не платять а ви тільки палки в колеса встромляєте! 

не має чіткого плану роботи зі студентами 

 
Я не уявляю як вона працює зараз і які збори проводить. Але потрібно брати в колегію нових 
амбітних студентів й надавати їм хоча б якусь моьтвацію залишитись в колегії. Ще можна 
збільшити кількість цікавих заходів в університеті. І краще находити контакт з адміністрацією 

� 

- 

Вовремя информировать  

Налагодити комунікацію з завідуючою і ректором, мені, наприклад, досі не видали договір, що я 
заселена і проживаю в гуртожитку, а це означає, що в мене немає підтвердження, що я проживаю і 
заселена в гуртожитик.  

- 

- 

Натхнення та витримки!!! 

Все і так супер! Краща студ колегія 

залучати всіх та надавати інформацію 

 


