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Звіт про роботу студентського самоврядування  

в Будівельному коледжі Житомирського національного 

агроекологічного університету у 2015 році 

У Будівельному коледжі ЖНАЕУ діє студентське самоврядування 

протягом багатьох років і є важливою структурною ланкою громадсько-

виховної діяльності студентської молоді та демократизації навчально-

виховного процесу у закладі. 

У лютому 2015 року відбулися збори студентських груп, де було 

визначено кандидатів до нового складу студентської ради. Та на виборах 

студентської ради коледжу 2015 року було обрано: 

№ 
п/п Посада та обов’язки Прізвище та ім’я 

студента Група 

1. Голова студентської ради Поліщук Дар’я 
(063-067-83-37) 27а 

2. 
Заступник голови студентської ради 
відділення «Архітектура і дизайн», 
тренер команди «Що?Де?Коли?» 

Регенель Катерина 25а 

3. Заступник голови студентської ради 
відділення «БЕБС», волонтер Паліш Дмитро 116 

4. Секретар Подгайська Світлана  5оа 
5. Робота зі ЗМІ, фоторепортаж Атаманенко Ірина 4од 
6. Робота зі ЗМІ, статті та публікації Подвисоцька Юлія 26а 
7. Патріотичне виховання Олефір Дмитро 117 

8. Патріотичне виховання Тишинський 
Костянтин 14с 

9. Патріотичне виховання Маріуца Руслана 25а 
10. Патріотичне виховання Ільєнко Ярослав 114 
11. Навчальний сектор Поліщук Анастасія 4од 

12. Спортивна, культмасова робота в 
коледжі Некоз Ярослав 25а 

13. Спортивна, культмасова робота в 
коледжі Гарькавець Максим 114 

14. Голова лічильної комісії, волонтерська 
робота Карпінський Сергій 115 

15. Волонтерська робота, робота зі 
студпрофкомом Гончаренко Анна 3од 

16. Робота з молодіжними громадськими 
організаціями Черній Марія 119 

 

Силами студентської ради коледжу було організовано та проведено 

наступні заходи та акції: 
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1. Акція «Зробимо Україну чистою!» - завдяки сприянню Житомирській 

громадської організації «Шлях відродження» Будівельному коледжу було 

надано 30 саджанців дерев (клен, береза, липа, кальпа), студенти мали 

змогу  вперше посадити дерево для збереження чистоти повітря нашої 

території коледжу та України в цілому (27 березня 2015 р.). 

2. Акція «Допомога 95-й бригаді» - студенти організували благодійний 

збір коштів та необхідних речей, продуктів харчування, предметів власної 

гігієни та інше військовим, що перебували у той час в зоні АТО.  На 

зібрані кошти було також придбано знаряддя праці та продукти 

харчування. (квітень 2015 р.) 

3. Акція «Поділися любов`ю своєї мами!» - яка була присвячена Дню 

матері. Студенти зняли відео ролик присвячений усім матерям та у колі 

студентського та педагогічного колективу з «маминими гостинцями» 

ділилися спогадами. (травень 2015 р.) 

4. Студенти Будівельного коледжу та актив студентської ради допомогли 

та безпосередньо прийняли участь у концерті до Дня Житомирського 

національного агроекологічного університету. (21 травня 2015 р.) 

5. Створення студентського дискусійного клубу в гуртожитку №1, де 

студенти мали змогу обговорювати різні болючі теми та питання 

соціального характеру. (квітень 2015р.) 

6. Залучення студентів до здорового способу життя. За підтримкою 

волонтерів від громадської організації «Шлях відродження» студенти мали 

змогу пройти курси альпінізму та пішохідного туризму. (червень 2015 р.) 

7. Акція «Допоможи у військовому шпиталі!» - було зібрано кошти та 

встановлено бойлер у Житомирському військовому шпиталі інфекційного 

відділення. (червень 2015р.) 

8. За ініціативи студентської ради протягом місяця тривала соціальна 

акція «Ми за раціональне використання енергії». Молодь завдяки цьому 

проекту, який також позиціонував і як ярмарок макулатури, зібрала 130 кг 

паперових відходів, які відправили на вторинну переробку, а отримані 

кошти використали для закупівлі енергозберігаючих ламп. 
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9. Акція «Не будь байдужим, подаруй дитині радість». Студенти 

організували збір коштів та дитячих іграшок, книжок та журналів, які були 

передані дітям, що в той час перебували в міських дитячих лікарнях. 

(червень 2015р.) 

10. За власної ініціативи студентів, які проживають в гуртожитку №2 було 

придбано та встановлено бойлер. (червень 2015р.) 

11. Організовано зустріч студентів коледжу з учасниками військових дій 

на Сході України та військовослужбовцями 135-го окремого батальйону 

управління високомобільних десантних військ Збройних Сил України.  

(18 червня 2015 р.) 

12. Акція «Гостинець солдату» - на зібрані гроші було придбано солодощі 

та український прапор, які були передані військовим в зону АТО. (вересень 

2015 р.) 

13. В Будівельному коледжі ЖНАЕУ для збору статистичних даних, 

тренер Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ» провела з 

допомогою студентської ради соціальне опитування серед молоді коледжу, 

присвячене Дню студента. (16 листопада 2015 р.) 

14. Весь склад студентської ради активно працює над підготовкою до 

проведення тематичного вечора «Зустріч поколінь», який присвячений 70-

річчю від Дня заснування Будівельного коледжу. (4 грудня 2015 р.). 

15. Розроблена програма студентського квесту, який буде присвячений до 

70-ї річниці від Дня заснування Будівельного коледжу.  

16. Організовано студентів коледжу до Житомирської освітньої 

муніципальної молодіжної програми «Школи місцевого самоврядування» 

при Житомирській міській раді (весна, осінь 2015 р.) 

До даного звіту подаємо презентацію з фотоматеріалами з проведених 

акцій студентською радою Будівельного коледжу ЖНАЕУ. 

 

Голова студентської ради БК ЖНАЕУ   Дар’я Поліщук 


