НОВИНИ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ
22 червня 2022 року в режимі онлайн відбулася звітно-виборча конференція
студентів ВСП «НФК ЗВО «ПДУ». На ній голова студентської ради Ірина
ТАРТАКОВСЬКА відзвітувала за період з вересня 2021 по червень 2022 р.
У конференції взяли участь делегати від студентів усіх академічних, актив
Студентської ради та представники адміністрації. В умовах реалій сьогодення
присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих Героїв, згадали сумну
звістку, що прийшла у нашу Альма-матір.... 19 червня поблизу населеного пункту Богородичне Краматорського району Донецької області,
захищаючи рідну землю, загинув наш колишній студент, випускник 2018року, спеціальності Агроінженерія, солдат Роман Сергійович
Сович, 31.07.1999 року народження, житель м. Красилова. В цю скорботну хвилину щиро поділяємо горе з рідними Героя… НАЙКРАЩІ З
КРАЩИХ ПАДАЮТЬ ВІД КУЛЬ, ГРУДЬМИ СВОЇМИ ЗЕМЛЮ ПРИКРИВАЮТЬСУМНИМ НАБАТОМ ЗВУЧАТЬ СЛОВА:«ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!»
НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАБУТИПОДВИГИ ГЕРОЇВ, ЦІНОЮ ЖИТТЯ…ВІЧНА ПАМ‘ЯТЬ ГЕРОЮ!

На початку конференції голова Ради соціально-гуманітарної роботи Валентина Шинкаренко виступила з вітальним словом, у якому
наголосила на важливості демократичних процесів в коледжі та ролі, яка відведена студентству в житті соціуму, особливо в умовах воєнного
стану в країні.
Далі голова Студентської ради відзвітувала за виконану роботу, відзначивши суттєве покращення якості роботи студентів, зростання
кількості проведених проектів, їх масштабів та рівня, а також висловила подяку всім присутнім за їх внесок у розвиток студентського руху в
коледжі, плідну співпрацю з інститутом кураторства в коледжі. Співдоповідачами були голови секторів -комісій Іванна Кондратова (наукова
діяльність), Дмитро Зборовський (СНТ «Перші наукові кроки), Віктор Кубаш та Анастасія Сторожук (інформаційний сектор), Ліза Цегельська
(волонтерська група), Денис Федорович (спортивний сектор), культурно-масовий сектор (Олексій Русін).
Наступним етапом конференції були вибори. У ході голосування було визначено, що студенти, які обиралися вже вдруге - голова
студради - Ірина Тартаковська (Д13 група), секретар студради - Олена Шарпацька (Д13 група), Іванна Кондратова (А12 група) - наукова
діяльність, Дмитро Зборовський (А13 група) - СНТ «Перші наукові кроки, Віктор Кубаш (АЛ11 група) - інформаційний сектор, Ліза Цегельська
(Д13 група) -волонтерська група ще раз підтвердили довіру до них всього студентського колективу. А вперше на голів спортивного та
культурно-масового секторів Студентської ради було висунуто відповідно Володимира Семенчука (А12 група) та Колісника Родіона (М132група).
Конференція, яка є вищим представницьким органом студентів коледжу, також обрала
членів СР для представництва у приймальній комісії, стипендіальній комісії, педагогічній
раді і ухвалила зміни до Положення про студентське самоврядування, які стосувалися
діяльності Студентської ради.
Заключне слово на конференції взяла Голова Ради соціально-гуманітарної роботи
Валентина Шинкаренко. Від імені адміністрації вона
висловила підтримку дій
студентських лідерів і подякувала усім присутнім за активну життєву позицію і
небайдужість до майбутнього України.

