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[. Проведена робота за I семестр 2022-2023 навчального року

ПочатоК I семестрУ 2022-2о2З навчального року в органах
студентського самоврядування мав органiзацiйних характер дiяльностi, що
зумовлювався формуванням команди Сryдентськот ради унiверситету та
змiною формаry роботи Сryдентськоi ради унiверситету в цiлому. Серед
iншого, вересенъ характеризувався дiяльнiстю пов'язаною iз плануванням

ЗаХОДiВ На I СеМеСТР2022-202З навчалъного року в умовах воснного стану.

Через MacoBaHi paKeTHi обстрiли з 10 жовтня 2022 року та
виникненням дефiциту електроенергii, переходом на дистанцiйну форму
навчання, Сryдентська Рада унiверситеry вимушена була

корективи до розробленого плану заходiв на I семестр

навчального року на час введення дистанцiйноi форми форми для
забезпечення безпеки студентства.

З початку листопада Сryдентська рада унiверситету вiдновила

: особливостей воснного стануробоry у звичайному форматi з урахуванням
та вимог законодавства про цивiльну оборону. У листопадi було проведено

захlд, присвячений Щню сryдентства на територii Факультету ветеринарноТ

медицини 22 листопада 2022 рокУ, паралельно з чим було розпочато
благодiйний збiр теплих речей, HocKiB лля Збройних сил УкраТни. Серед
iншого, було розпочато благодiйнi збори, завдяки яким було у листопадi :

- придбано та передано лiки до Пtитомирського вiйськового шпиталю
(ВЛ А1065) (!одаток 1);

- виготовлено 172 окопнi свiчки ( для яких було придбано 40 кiлограм
воску вартiстю |70 грн/кг з витратами 250-400 грамм воску на

виготовлення 1 окопноТ свiчки) (fiодаток 2);

фудень характеризувався проведенням значноi кiлькостi заходiв для

вносити

2022-202з

сryдентства та заходами пов'язаними iз популяризацiею навчального



закладу. 1 грулня 2022 року для студентiв було проведення анонiмного

тестування на наявнiсть Bipycy iмунодефiциц людини або синдрому

набутого iмунодефiциту людини, присвяченому дню боротьби iз ВIЛ та

СНIД (,Щодаток 3)

06 грудня 2022 року у примiщеннi аудиторiТ 111 к.4 було проведено

благодiйний аукцiон на пiдтримку Збройних сил УкраТни та проведено

показ фiльму "Нашi котики".

09 грудня 2022 року на територii Полiського нацiонального

унiверситеry за органiзацiйного забезпечення Сryдентськоi РаДи

унiверситеry було проведено Конгрес Сryдентських рад унiверситетiв

УкраТни, органiзований фомадською спiлкою "Украiнська студентська

лiга" на якому були присутнi Голова Житомирськоi обласноi вiйськовоi

адмiнiстрацiТ Вiталiй Бунечко та радник Гопови Житомирськоi MicbKoi ради

iз питань запобiгання корупцiйним проявам Сергiй Яцик.

1,2 грудня 2022 року Сryдентською радою унiверситеry було

органiзовано благодiйний футбольний rypHip мiж факультетами, завдяки

чому було закуплено 30 кiлограм воску на виготовлення окопних свiчок.

15 грудня 2022 року у примiщеннi ||2 аулиторii було проведено

Конференцiю студентiв Полiського нацiонального унiверситету на якiй :

обрано виконуючого обов'язкiв Голови сryдентськоТ ради

унiверситету на час налашryвання системи дистанцiйного

голосування;

затверджено Положення про органи студентського самоврядування ;

вiдхилено пропозицiю про спiвпрацю з Громадською спiлкою

"Украiнська студентська лiга"

Прозвiтовано за 2021 -2022 календарний piK;

l5 грудня 2022 року на забезпечення органiзаuiТ дiяльностi

Сryдентськоi ради унiверситеry було створено ряд пiдроздiлiв, а саме ]



Вiддiл зв'язку зi сryдентами та студентками (Вiдповiдно до Розпорядження

Вiддiл зв'язку зi сryдентством), Вiддiл волонтерства, IBеHT вiддiл, Вiддiл

фiнансового контролю, Юридичний вiддiл. Вiдповiдно до Розпорядження

Голови студентськоТ ради унiверситеry Jtlb4-pl22 вiд 23 грудня 2022 року

було створено Вiддiл спорту. 15 грудня 2022 року Розпорядженням Голови

СryдентськоТ ради унiверситету М3-р/22 було призначено засryпникiв

Голови сryдентськоi ради унiверситеry а саме Захарчука Романа

Анатолiйовича - Першим заступником Голови сryдентськоТ ради

унiверситеry Лiрук Iрину Василiвну - Засryпником Голови сryдентськоТ

ради унiверситету.

Також додатоково було виготовлено |I4 окопних свiчки у
примiщеннi 12 аулиторii, i у той же день було передано 150 свiчок на

потреби 30 ОМБр [ВД А0409] (,,Щодаток 4). lодатково було придбано 7,5

фомадську

органiзацiю "Спiлка жiнок Житомирщини" спiльно iз |4 ОМБр [ВД
А1008] (.Щодаток 5).

19 грудня 2022 року на територii Полiського нацiонального

унiверситеry було також проведено новорiчну квест-вечiрку у стилi Гаррi

Поттера для зняття морального напруження сryдентiв, що виникають

внаслiдок вiйськових дiй.

кiлограм сала, засолено

шryки було передано

iз залишками окопних свiчок у

передову у м. Бахмут через

та

на

кiлькостi 134
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