
Для кожного студента ранок 
трудової неділі починається з головно
го - навчання. Ну, а вже після занять, 
вони, звичайно ж, поспішають додому. 
Харків'яни - в свої міські квартири, а 
іногородні студенти - до кімнат у гурто
житку, в яких панує свій особливий світ, 
наповнений затишком і теплом.

Незважаючи на велику кількість 
кімнат, кожна з них особлива і непо
вторна по-своєму. Ні для кого не буде 
таємницею, що серед них є такі, де 
чистота і порядок - рідкісні гості. Тому, 
щоб оцінити вміння студентів створю
вати затишок і красу, а також підтриму
вати чистоту і дотримуватися порядку, 
спільно зі студентськими радами гурто
житків, дирекціями ННІ, радою курато
рів був проведений конкурс- огляд на 
кращу кімнату в гуртожитках.

Цього року конкурс-огляд прой
шов напередодні Міжнародного свята 
жінок. Викладачі ННІ БМ Юлія Сагачко 
та голова комітету у справах сім'ї, мо
лоді та спорту Альона Півень на чолі з 
комендантом гуртожитку № 4 Артуром 
Чигринцем сумлінно поставилися до 
цього заходу. У змаганні брали участь 
студенти 2-6 курсів навчально-науко- 
вого інституту бізнесу і менеджменту, 
які мешкають за адресою: вул. Алчев- 
ських, 44а.

Рада студентського самовряду
вання гуртожитку проводила оцінку 
кімнат і визначила 10 найкращих з них 
для представлення в організаційний 
комітет за такими критеріями:

- санітарно-гігієнічний стан кімнат;
- патріотична спрямованість та ху- 

дожньо-естетичне оформлення;
- обладнання та благоустрій кімнати;
- умови для забезпечення навчання;
- стан збереження майна;
- активність мешканців у проведенні 

різноманітних заходів у гуртожитку;
- дотримання правил внутрішнього 

розпорядку та підтримання порядку у 
місцях загального користування.

Комісія оцінювала кожен куто
чок кімнати: суддівське око охоплюва
ло стелю, підлогу і стіни. Адже на цей 
раз гості прийшли не просто з візитом, 
щоб попити чаю і поспілкуватися з гос
подарями, а для оцінки стану житла. 
Візитери робили у себе позначки, які 
допомогли визначити найкращих.



Новини із студмістечка

Переможцем стала кімната 225 цює вахтер. Крім того,
в якій мешкають студентки другого та постійно здійснюється
четвертого курсу: Зєнова A.B., Антонен- контроль за дотриман-
ко Л.А. і Стригун Д.В. Учасники та пере- ням дисципліни в гурто-
можці були нагороджені подяками та житках у вечірній час.
грамотами. Щиро дякуємо всім

Як прокоментував даний захід учасникам конкурсу! Ба-
директор студмістечка Петренко Д.М.: жаємо Вам і далі підтри-

- Щорічний конкурс-огляд про- мувати чистоту і затишок,
водиться з мет ою стимулювання адже саме Ви є прикладом
активності студентів до участі у для інших студентів, які
суспільному жит т і гуртожитку, ви- проживають у гуртожитку!
хованні в них культури побуту і від
повідальності за дбайливе ставлення САГАЧНО Юлія,
до майна, а т акож підтримання са- ПІВЕНЬ Альона.
нітарно-гігієнічної чи
стоти і порядку.

Також, хочу за
значити, що матері
ально-технічна база 
гуртожитків по м ож 
ливості постійно 
оновлюється .У гурто
житках навіть зараз 
тривають дрібні ре
монтні роботи.У свою 
чергу, студенти нама
гаються зробити свої 
кімнати максимально 
затишними та ком
фортними.

Ще хотілося б 
відзначити, що значну 
увагу керівництво ВУЗу 
приділяє і безпеці наших 
студентів - в гурто

жит ку цілодобово пра-


