
Звіт Голови Братства спудеїв 

Павленко Лілії Вадимівни 

 (серпень 2021- листопад 2022)  

 

Вересень:  

● Традиційна співанка від Братства спудеїв після Інавгурації в академічному 

парку;  

● Акція зі збору монет які вийшли з обігу спільно з Благодійним фондом 

“Таблеточки”; 

● Зустрічі-знайомства першого курсу зі Колегією Братства спудеїв; 

● Відділ міжнародних зв'язків разом з командою Братства спудеїв НаУОА 

запустив набір до "Buddy Club"; 

● Налагодження кампанії з вакцинації студентів; 

Жовтень:  

● Організація традиційного конкурсу “Візитівка - 2021”(у реорганізованому 

форматі за участі 1-2 курсу); 

● Організація процесу вакцинації студентів; 

● Відрядження на Міжнародну студентську конференцію на запрошення 

Студентського парламенту ЧНУ ім.Ю.Федьковича(м.Чернівці); 

Листопад: 

● Відкритий конкурс набору до команди Павленко Лілії; 

● Участь у прямому радіоефірі “Суспільне” з нагоди Дня студента; 

● Посвята нової Колегії в члени Братства спудеїв, екскурсія реорганізованим 

музеєм;  

Грудень:  

● Акція “Наш Миколайчик” від Братства спудеїв; 

● “Андріївські вечорниці” 

Січень: 

● Публічне обговорення положення про менторство; 

● “Острог - молодіжна столиця!” зустріч напрацювання спільних заходів на 

2022 рік; 

● День рідної мови, захід організований із залученням іноземних студентів; 

Лютий: 

● Флеш-моб у соціальних мережах до Дня єднання; 

● Подача заявки про вихід з УАС(Української асоціації студентів); 

Березень: 

● Запуск діяльності мовного клубу разом зі студентами філологами “На 

мовній хвилі”; 

● Представництво Братства спудеїв у проекті Ukrainian students worldwide; 

● Запуск Тік Ток сторінки Братства; 



Квітень: 

● Робота на розвитком нових проектів розпочатих у березні, напрацювання 

нових ідей; 

● Налагодження комунікації з УСЛ(Українська студентська ліга), подача 

заявки на вступ; 

Травень:  

● У рамках університецьких Днів науки було оголошено “Тиждень 

подкастів” з просвітницькою метою на наукову тематику; 

● Вперше організовано “Інтелектуальний турнір” від СНТ “Академік”; 

● Турнір по кіберспорту; 

Червень:  

● Організовано зустріч з ректором; 

● Благодійний аукціон на зустрічі випускників ОА; 

Липень: 

● Збір коштів в рамках ініціативи від Студентського уряду ЛНУ ім.І.Франка 

“Бакалавр 4.5.0” 

● Благодійний аукціон “Бакалавр 4.5.0” 

Серпень:  

● Поїздка до штабу Благодійного фонду Сергія Притули,зустріч з Сергієм  

(м.Київ); 

● Участь у прямому ефірі ТРК “Суспільне” до національного Дня молоді; 

● Підтримка Олени Зеленської та участь у флешмобі #sitlikeagirl (Тік Ток); 

● Організовано мотиваційна зустріч з ректором перед стартом навчального 

року; 

● Вихід з УАС; 

Вересень: 

● Традиційна співанка від Братства спудеїв після Інавгурації в академічному 

парку; 

● Благодійний аукціон разом з БФ “Культурний опір”; 

● Зустріч з Олександром Чемеровим(співак, засновник БФ “Культурний 

опір”, засновник “Культурного десанту”); 

Жовтень:  

● Організація благодійного проекту “Марафон Вдячності”;  

● Зйомки в проекті “УніверЧЕК”;  

● Організація виборчого процесу на пост Голови Братства спудеїв; 

● Відрядження на Міжнародну студентську конференцію на запрошення 

Студентського парламенту ЧНУ ім.Ю.Федьковича(м.Чернівці); 

● Спільно з новообраною Головою Братства організовано День академії; 

 



Крім цього, було організовано й інші не менш важливі заходи та 

реалізація роботи підрозділів БС. Серед них це постійна агітаційна робота 

щодо вакцинації студентів серпень-листопад 2021 року. Постійне 

інформування студентів, підтримка оновлень у соціальних мережах 

Братства. З початку повномасштабного вторгнення створення та контроль 

різних волонтерських чатів для постійної роботи. Випущено 12 наукових 

подкастів. 


