Аналіз проведеного
опитування

Чи задоволені студенти умовами
проживання?
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Чи були в момент заселення всі
необхідні меблі?
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Кількість респондентів, які дали
відповідь:
• вул. М. Цветаєвої, 14-Б (50 чол.)
• бул. Перова, 1 (30 чол.)
• вул. Харківське шосе, 17 (50 чол.)
• смт. Ворзель (30 чол.)
• вул. І. Кудрі, 31-А (40 чол.)
+ 50 анкет від людей, які у гуртожитку не проживають, але поділились своїми
ідеями щодо деяких питань. (слайди №5,6).

Чому деякі студенти
недбайливо ставляться
до майна?
 Це не їхня власність
 Не несуть повної відповідальності
 Рівень виховання
 Недостатність відповідальності
 Через жахливий початковий стан
 Немає контролю за майном
 Немає відчуття реальної загрози
бути покараними
 Легковажність
 Егоїзм
 “Теорія розбитих вікон” Вілсон і
Келлінг 1982р.

Заходи, які б
спонукали дбайливо
ставитись до майна?

 Ввести санкції у вигляді штрафів за
недбайливе ставлення (відшкодування
майна або закупівля нового)
 Загроза бути виселеним
 Покарання – громадські роботи
 Проведення ревізій кімнат перед і після
навчального року
 Під час заселення платити заставу (УКУ
– 1000 грн)
 Але перш за все, надати відповідні
якісні умови проживання/меблі.
 Виділяти відсоток від оплати за
проживання виключно на потреби
гуртожитка

Способи одержання додаткових коштів
• Спонсорський внесок
• Економ коштів з певних заходів (Днів факультету, Міс/Містер КМА)
• Збір коштів за рахунок збільшення вартості проживання (але має бути
певний контроль за реалізацією цих коштів)
• Легалізувати можливість студентам КМА не з гуртожитку залишитись на ніч
за невелику плату
• Вхід до гуртожитку після 00:00 за умови сплати певної невеликої фіксованої
суми
• Використовувати штрафи за неналежне користування майном гуртожитку
• Залучення інвесторів (а саме студентів, які проживали в цих гуртожитках )
• Аукціон побачень
• Збільшити ціну за користування послугами пральні
• Встановити контейнери для збору вторсировини (папір, пластик, скло)
• Встановити сонячні батереї
• Проведення вечору творчості НаУКМА

Дякую за увагу!

