
Протокол  № 4 

Засідання Студентської Ради факультету ММіЛ 

Від 29.10. 2019р. 

Присутні: Мироненко Богдан,  Новикова Орина, Іщенко Юлія , 

Вербицька Галина, Струц Єлизавета, Салькова Яніна , Брайко Владислав, 

Саханькова Дар’я , Булацескул Катерина, Абиєва Жасмін, Полянська Юлія , 

Сапунов Сергій , Кротенко Анастасія, Комарова Софія, Шиленко Ірина, 

Притула Катерина, Коцар Ігор, Бондарчук Дарія, Новикова Валентина. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення та затвердження сценарію ярмарки присвяченій Дню 

факультету ММіЛ. 

2. Затвердження ідеї декору заходу та визначення відповідального. 

3. Прийняти рішення щодо розваг під час заходу. 

4. Підтвердження списку студентів, які братимуть участь у покращенні 

благоустрою табору «Дружба». 

5. Вибір концепції святкування дня народження членів студентської ради 

ММіЛ. 

6. Обрання тематики проведення круглого столу. 

7. Обговорення ідей кожного комітету щодо проведення проектів, розгляд 

соціальних проектів. 

8.  Обрання теми проведення онлайн конкурсу. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Новикову Валентину – заступника голови студентської ради 

факультету ММіЛ з приблизним сценарієм на ярмарку. 

2. Полянську Юлію - члена комітету культури та спорту зі звітом щодо 

підготовки оформлення декору для заходу. 

3. Новикову Орину – члена науково-учбового комітету з пропозицією 

проведення розіграшу під час ярмарки. 

4. Притулу Катерину – члена трудового комітету зі звітом про 

інформування студентів, які їдуть до табору «Дружба». 

5. Абиєву Жасмін – члена комітету культури та спорту з пропозиціями 

привітання членів студентської ради факультету з днем народження. 

6. Мироненка Богдана – голову студентської ради факультету ММіЛ 

щодо ідей проведення наступного круглого столу зі студентами. 

7. Сапунова Сергія – члена комітету безпеки та правопорядку з 

приблизним варіантом соціального проекту. 

8. Струц Єлизавету – члена комітету PR та профорієнтації з ідеєю 

проведення онлайн конкурсу. 
 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Затвердити сценарій проведення заходу та обрати ведучою Новикову 

Валентину. 

2. Підтримати Полянську Юлію у підготовці декору та назначити 

помічником Шиленко Ірину. 

3. Схвалити проведення розіграшу під час ярмарки. 

4. Схвалити список студентів для покращення благоустрою табору 

«Дружба». 

5. Призначити відповідальною Абиєву Жасмін для привітання з днем 

народження членів студентської ради. 

6. Затвердити тему мотивації студентів для наступного круглого столу. 

7. Кожному комітету надати свої ідеї проектів для їхнього втілення у 

життя студентів. 

8. Підтримати ідею Струц Єлизавети та обрати її відповідальною за 

проведення онлайн конкурсу.  

 

 

Голова студ. ради ф-ту ММіЛ       _______________               Мироненко Б. В. 

Секретар                                           _______________               Бондарчук Д. О. 

 

 

 

 


