
ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДРАДИ ІФ 
2018 - 2019



“ОСЬ МИ ЯКІ” 2018

24 жовтня 2018 року в Інституті філології відбувся фестиваль 

першокурсників «Ось Ми Які». Перед студентами першого курсу постало 

нелегке завдання: «Студент нового покоління. Шлях до мрії». Але 

завдяки таким якостям як сумлінність, самоорганізованість, креативність, 

мобільність, сучасність, завдяки командній роботі та взаємодії з 

викладачами студентам вдалось виконати завдання.



“ОСЬ МИ ЯКІ” 2018



“GRINCHMAS 2019”

Свято до якого students_if готувались останні тижні навчання. 18 грудня в нашому Інституті по-

справжньому  панувала новорічна атмосфера🎅🏻. Різноманітні локації, танці, музика і  фотозона 

handmade - все це допомогло відчути  різдвяний настрій і повеселитися🎊.

Дякуємо всім,хто доклав зусиль та витратив свій час для створення цього ярмарку😻. Бесіда 

"Christmas" просто  кипіла від шалених ідей активістів✨, а 214 перетворилась на майстерню 

чарівних фей. Це було незабутньо!

Кошти, які були отримані з ярмарку, віддаватимуться на благодійність👼🏻.Члени соціального 

комітету незабаром поїдуть до дитячого будинку та подарують речі необхідні дітям🎁.



“GRINCHMAS 2019”



“MISS IF 2019”

21 березня 2019 року відбувся конкурс «Miss Institute of Philology», у якому 

взяли участь 8 красивих і талановитих дівчат. Окрім неймовірних дефіле, кожна 

представила свій творчий номер. На захід було запрошено зіркове журі, 

професійний ведучий, гості з музичними номерами та, звичайно ж, наша 

найкрутіша танцювальна команда GRAND FLAVAH.
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“HALLOWEEN QUEST 2018”

▪️Досить складно круто провести Halloween day, коли святкування цієї містичної події 

припадає на середину робочого тижня ☹️

🔸Тільки не в КУБГ! 

Ради студентського самоврядування Інституту філології та Інституту журналістики не могли 

пропустити цю грандіозну подію!

▪️Спільними зусиллями була створена фото-зона, конкурси, призи, костюми, а для 

найактивніших #фіжиків ще й супер-квест із найцікавішими  завданнями 👻🎃



“HALLOWEEN QUEST 2018”



ПРЕЗЕНТАЦІЯ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 2018 - 2019

3 жовтня 2018 року в Інституті філології відбулася презентація Ради 

студентського самоврядування. Представники ради розповіли студентам про 

особливості діяльності соціального комітету, івент-комітету, прес-служби, 

комітету якості освіти та корпоративної продукції. Окрім Ради студентського 

самоврядування, представили свою роботу координатори, які разом зі студентами 

організували танцювальний флешмоб. Після презентації усі охочі записалися до 

активу комітетів.



ПРЕЗЕНТАЦІЯ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 2018 - 2019



ВІЗИТ ДО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

16 січня ми ходили у гості до маленьких діток з великими серцями💞

Волонтери весело та активно провели час з малечами: спілкувалися💬, малювали🎨, грали у 

різні ігри🎲. Також дітвора влаштувала маленький концерт талантів, де кожен 

продемонстрував свої унікальні вміння🌟

На перший погляд, це звичайні дітки. Але їхня особливість — це жага до життя💫

Вони вже знають, що таке самотність, життя без повноцінних можливостей, прокидатися 

кожного дня і не відчувати любов, тепло маминих рук...

Тому «Здійснюйте добро, поки Ви живете»☺️



ВІЗИТ ДО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ


