
Звіт про виконану роботу студентською радою факультету ММіЛ 

протягом 1 семестру  2020-2021 н. р. 

1. 22.09.2020 р. – розпочали набір до складу студентської ради факультету 

ММіЛ. 

2. 26.09.2020 р. – відбулась звітно-виборча конференція студентської ради 

факультету ММіЛ. Конференція студентів є вищим органом студентського 

самоврядування. У ході конференції голова студентської ради Мироненко Б.В. 

звітував про результати роботи за 2019-2020 н.р. За поданими заявами було 

затверджено список кандидатів на посаду голови студентської ради 

факультету.  

 

  

3. 05.10.2020 р. – вибори голови студентської ради ММіЛ.  

Це дуже затребуваний процес, який вимагає дотримання правил голосування. 

Були представлені програми кандидатів. Всі охочі із задоволенням віддавали 

свій голос за обраного кандидата. Кандидатами були: Бондарчук Дарія – 

студентка 4 курсу, Сліпченко Анна – студентка 3 курсу (1 скорочений), 

Севастьянов Владислав – студент 4 курсу (2 скорочений), Новикова Валентина 

– студентка 3 курсу. 

Результати голосування: 

Бондарчук Д. О. – 47% 

Сліпченко А. В. – 19% 



 

  

 

4. Протягом семестру було розроблено стенд зі складом студентської ради 

ММіЛ 2020-2021 н. р. та додатковий матеріал (брошуру) як доповнення до 

основної. 

Спільно зі старшим куратором Мільчевою В. В. створено телеграм канал для 

безпосереднього інформування студентів. 

5. 09.10.2020 р. – члени студентської ради разом з викладчами та 

адміністрацією факультету були присутні під час «BBQ-фестивалю». 



 

6. 27.10.2020 р. – відбулась гра з фінансової грамотності «Cashflow».  

Студентська рада факультету ММіЛ зробила все можливе для того, щоб усі 

бажаючі мали змогу пройти життєвий шлях під час гри. Реєстрація учасників 

коштували 20 грн, виручені кошти підуть на благодійність.  

 

7. 15.11.2020 р. – вперше відбулась грандіозна лотерея на факультеті, у ході 

якої було зібрано 1500 грн на благодійність. Всього було 150 учасників, 

серед них студенти та викладачі. 

Призи розіграли у прямому ефірі на платформі Instagram. 

Дякуємо адміністрації факультету за підтримку цієї ідеї. Усі студенти та 

викладачі, які виграли, вже отримали свої призи. 



              

8. 21.11.2020 р. – члени студентської ради та небайдужі студенти прийняли 

участь у суботнику в таборі «Дружба». 

Представників з факультету ММіЛ було 8 осіб. 

 

9. 03.12.2020 р. – відбувся круглий стіл на тему «Правдиво про SMM ». 

Організатором заходу виступила студентська рада факультету ММіЛ, 

модератором – студентка 2 курсу СВО «Магістр» Струц Єлизавета. 

 У ході круглого столу було висвітлено та обговорено основні можливості та 

течії, де можна реалізувати себе в умовах карантину, не виходячи з дому, а 

учасниками стали 100 осіб. 



 


