
ДЕЦЬ Ірина, 

 

Перший віцепрезидент Інститут філології 
 

Майже рік тому ми всі опинилися в досить 

важкій ситуації карантину, але звісно ж студенти не 

можуть позбутися активного студентського життя, 

хоч і не в стінах університету. Це було викликом для 

Ради Студентського самоврядування, адже ми 

вперше опинилися перед таким викликом. Ми, не 

покладаючи рук, працювали онлайн і намагалися 

розробляти різноманітні проєкти. 

Створюючи проєкти у відео та онлайн-форматі, 

ми зіткнулися з важкою та неабиякою проблемою. 

Студенти, особливо першокурсники, знаходяться в різних куточках України, і 

зацікавити їх надзвичайно важко. Їхня увага зосереджена лише на навчанні та 

власному здоров’ї, і це, звісно, правильно, але студентське дозвілля є однією з 

важливих складових успішного і насиченого життя в університеті. 

У квітні-травні 2020 року ми змогли реалізувати кілька проєктів, зокрема 

флешмоб «Can`t stop Grinch» для соціальних мереж у форматі відео, вибори 

координаторів для першокурсників і Ради Студентського самоврядування. 

Звісно, дуже високої активності не було, адже карантин вніс свої корективи в 

нашу роботу, та ми отримували неймовірний фідбек від наших студентів. 

У серпні 2020 року ми вже почали готуватися до зустрічі з 

першокурсниками, адже для них і так навчальний рік почався дуже важко. Ми 

намагалися створити дружню університетську атмосферу першої зустрічі з 

кураторами і координаторами. З впевненістю можемо сказати, що цього року в 

нас дуже сильні та активні першокурсники, які вже проявляють неабияке 

зацікавлення до наших заходів. 

Наступним важливим проєктом був фестиваль першокурсників «Ось ми 

які». Цього року він був у відеоформаті, але першокурсники швидко 

згуртувалися, разом підготували чудові номери та, незважаючи на незвичний 

формат, змогли відчути справжній студентський дух. 

Протягом року студентське самоврядування долучалося до різних заходів, 

які проходили в Інституті філології. 

Під час навчання і роботи студради в умовах карантинних обмежень ми 

відчули, як складно взаємодіяти через екран чи інші технічні формати; нам 

бракувало живих контактів для комунікації. Та рук не опускаємо! Щоправда, 

всі ми маємо бажання якомога швидше повернутися до стін Університету і 

відчути справжнє студентське життя. 

Звіт директора професора Руснак І.Є. про наше навчання і дозвілля в 

2020 році підтримую! 


