
Протокол  № 5 

Засідання Студентської Ради факультету ММіЛ 

Від 06.11. 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 системи контролю та встановлення відповідальних за збір 

інформації під час ярмарки вакансій. 

2. Затвердження автора та ідеї тексту для газети «Технолог». 

3. Затвердження варіантів проектів кожного комітету. 

4. Ухвалення дизайну бейджів для членів студради. 

5. Обговорення проведення неформальної зустрічі для налагодження 

командної роботи. 

6. Створення ідеї щодо проведення круглого столу у 1 семестрі. 

7. Розгляд проведення круглого столу у 2 семестрі. 

8. Студентська вечірка 2019-2020 навчального року. 

9. Підведення результатів по проведеній роботі у таборі «Дружба». 

10.  Мотиваційні заходи для покращення роботи студентів та членів 

студради. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Мироненка Богдана – голову студентської ради факультету ММіЛ 

щодо визначення студентів для контролю заходу та збору інформації 

під час ярмарки вакансій. 

2. Новикову Валентину – заступника голови студентської ради 

факультету ММіЛ щодо написання замітки до газети «Технолог» про 

благодійний ярмарок у тематиці 80-х років. 

3. Новикову Орину - члена науково-учбового комітету з ідеєю свого 

проекту від комітету. 

4. Струц Єлизавету - члена комітету PR та профорієнтації з ідеєю 

створення дизайну бейджів для членів студради факультету. 

5. Комарову Софію – члена соціально-правового комітету з ідеєю 

проведення зустрічі для підвищення продуктивності роботи членів 

студради факультету та їхнього згрупування. 

6. Вербицьку Галину – члена науково-учбового комітету з ідеєю 

проведення круглого столу у 1 семестрі на тему: Мотивація студентів. 



7. Шиленко Ірину – члена соціально-правового комітету з ідеєю 

проведення круглого столу у 2 семестрі на тему: Академічна 

доброчесність. 

8. Салькову Яніну – члена комітету PR та профорієнтації з варіантом 

проведення весняної вечірки та її концепсії. 

9. Притулу Катерину – члена трудового комітету зі звітом щодо поїздки 

до табору «Дружба» з метою покращення благоустрою 

10.  Полянську Юлію – члена комітету культури та спорту з пропозиціями 

підвищення мотивації серед студентів та членів студради. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Мироненка Богдана затвердити відповідальним за організацію 

контролю та збір даних під час ярмарки вакансій. 

2. Схвалити текст замітки до газети «Технолог» та призначити Новикову 

Валентину відповідальною. 

3. Підтримати Новикову Орину з ідеєю проекту та визначити дату здачі 

проектів кожного комітету. 

4. Подати до друку бейджи с дизайном. 

5. Визначити час та закріпити Комарову Софію відповідальною. 

6. Підтримати ідею проведення круглого столу за темою: Мотивація 

студентів. 

7. Затвердити ідею проведення круглого столу на тему: Академічна 

доброчесність. 

8. Підібрати ідеї для проведення весняної вечірки та призначити 

Салькову Яніну відповідальною. 

9. Визнати роботу студентів задовільною. 

10.  Знайти ідеї для підвищення мотивації. 

 

 

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

Секретар                                           _______________               Бондарчук Д. О. 

 

 

 

 


