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На початку цьогорічної роботи було сформовано нову структуру 

студентської ради – з 8 секторів, що були представлені в минулому році, 

створили 6 комітетів за окремими напрямами роботи – науково-учбовий, піару 

та профорієнтації, культури та спорту, безпеки та правопорядку, соціально-

правовий, трудовий. До набору нового складу було залучено 63 студенти, що 

виявили бажання стати частиною команди. В результаті проведення співбесід 

було відібрано 10 активних та ініціативних студентів. Решта – це кращі 

представники минулорічної команди, які протягом року роботи змогли 

якнайкраще проявити себе. Загалом до складу студентської ради увійшли 17 

студентів, що організовують роботу комітетів, а також секретар, заступник 

голови та голова студентської ради.  

Протягом 1 семестру студентська рада працювала згідно затвердженого 

плану роботи за кожним напрямом. З першого дня функціонування нового 

складу студентської ради було відновлено роботу над офіційним логотипом, 

який було презентовано наприкінці жовтня. Також було проведено фотозйомку 

та оформлено новий стенд студентської ради. 

25 жовтня студентською радою було організовано круглий стіл на тему 

«Права та обов’язки студентів в системі вищої освіти України», у ході якого 

студенти мали змогу отримати інформацію щодо дотримання прав здобувачів 

вищої освіти. У круглому столі прийняли участь більше 20 студентів, 

модератором виступила кандидат юридичних наук Орлова Вікторія 

Олександрівна. 

12 листопада студентською радою було ініційовано та організовано на 

факультеті святковий захід у стилі 80-х років. У рамках заходу було проведено 

традиційну ярмарку, на якій студенти змогли представити власні кулінарні 

вироби. В ході ярмарки відбулась концертна програма разом з вокалістами 

факультету. Спільно з адміністрацією факультету було нагороджено кращих 

студентів у навчанні, культурно-масовій роботі та студентському 



самоврядуванні. Також до цього дня було проведено фотоконкурс у соціальній 

мережі Інстаграм «Я люблю ММіЛ», у якому студенти змогли проявити 

креативність та творчий підхід. Загалом було зібрано більше 2500 грн. на 

благодійність, які будуть передані до підшефної школи-інтернат в смт. 

Миколаївка. 

28 листопада студентською радою було презентовано круглий стіл на 

тему «Академічна доброчесність – реалії сьогодення», куратором якого 

виступила Корсікова Наталя Миколаївна. В ході круглого столу студенти 

дізнались про основні принципи академічної доброчесності, сучасні проблеми в 

освітньому просторі та можливості їх попередження і подолання. 

Протягом семестру відбулись заходи для підняття активності сторінки 

факультету в мережі Інстаграм, що виступає одним із засобів 

профорієнтаційної роботи. На сторінці постійно публікуються головні новини 

факультету, інформація про заходи в межах факультету та академії. Наразі 

аудиторія сторінки складає 784 читачів, а кожний інформаційний пост 

переглядають більше 1000 разів. Студентська рада факультету прийняла участь 

в загальноакадемічній грі «Що? Де? Коли?» та посіла 2 місце серед 10 

факультетів нашої академії. 5 грудня вийшов черговий випуск газети 

«Технолог» зі статтею, що була написана студентською радою, стосовно 

проведеного святкування «Паті ММіЛ – назад у 80-ті». 

Протягом 2 семестру студентська рада працювала згідно скоригованого 

плану роботи після введення карантинних обмежень.  

Протягом семестру відбулись заходи для підняття активності сторінки 

факультету в мережі Інстаграм, що виступає одним із засобів 

профорієнтаційної роботи. Керівним складом студентської ради спільно з 

комітетом маркетингу та профорієнтації було розроблено контент-план на 

період карантину, згідно якого сторінки Інстаграм та фейсбук поповнювались 

корисною та цікавою інформацією: 

- книжкові рекомендації; 

- корисні ресурси; 

- рекомендації щодо здоров’я та безпеки під час карантину; 



- права та можливості студентів. 

Також на сторінці Інстаграм було започатковано дистанційні освітні 

заходи для студентів та усіх бажаючих: 

1. 22 квітня було проведено прямий ефір на тему «Успіх та мотивація: як 

знайти роботу мрії» спільно з доцентом кафедри Менеджменту і логістики 

Катериною Козак.  

 

2. 4 червня проведено прямий ефір на тему «Успішне 

працевлаштування: резюме і співбесіди» також спільно з Катериною Козак. 

Більше 100 слухачів долучились до кожного прямого ефіру. Загальна кількість 

переглядів прямих ефірів склала більше 500.  

Під час карантину студентською радою було розроблено та створено 

профорієнтаційний відеоролик «ММіЛ – мій шлях до успіху» за участі 

студентів – членів студентської ради факультету. Ролик був опублікований на 

сторінках факультету в Інстаграм та фейсбук, загальна кількість переглядів на 

обох платформах становить більше півтори тисячі. 

Також 18 червня студентка нашого факультету, заступник голови 

студентської ради Новикова Валентина долучилась до проекту «Школа 

громадського бюджету». 

З урахуванням посилення дистанційної складової роботи в наступному 

році, студентська рада наразі напрацьовує нові шляхи для здійснення 

ефективних комунікацій і проведення освітніх заходів для нового складу 

студентської ради: 

1. Продовження роботи над проведенням дистанційних заходів – 

залучення викладачів усіх кафедр факультету, розробка плану проведення 



заходів та затвердження тем для обговорень. 

2. Посилення участі студентів в освітньому процесі – підготовка 

опитувань, онлайн та офлайн зустрічей. 

3. Проведення набору студентського активу до нового складу 

студентської ради на 2020-2021 н. р. 


