
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНСТИТУТУ  
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04212, м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 320 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

Засідання Ради студентського самоврядування Інституту людини 

 

«12» жовтня 2021 року  м. Київ бул. Ігоря 

19 год. 30 хв. Шамо, буд. 18/2, каб.320 

 

Присутні:  членів Ради студентського самоврядування Інституту людини 

(Додаток №1 до Протоколу №5) 

Головуючий засідання: Голова Ради студентського самоврядування – 

САВЕНКО Анна. 

Секретар засідання: ПАВЛЮЧЕНКО Олександра. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вступне слово Голови Ради студентського самоврядування. 

2. Обговорення публікації світлин членів РСС на головний сайт 

університету імені Бориса Грінченка. 

3. Розгляд варіантів привітання студентів та адміністрації на День 

освітянина. 

4. Обговорення стану готовності відео презентації нового складу ради 

студентського самоврядування. 

5. Доповіді голів департаментів, що до виконаної роботи, та розгляд 

майбутніх планів. 

6. Рефлексія стосовно удосконалення своїх організаторських та 

комунікативних навичок під час роботи на координаторстві. 

7. Обговорення подальших дій РСС під час підготовки до ЗОМЯ. 

 



Питання 1. Вступне слово Голови Ради студентського самоврядування. 

СЛУХАЛИ: Голову студентського самоврядування САВЕНКО А.Р., яка 

оголосила про початок засідання та коротко розповіла про план подальшої 

роботи. 

ВИРІШИЛИ: Дану інформацію взяли до уваги. 

 

Питання 2. Обговорювали публікацію світлин членів РСС на головний сайт 

університету імені Бориса Грінченка. 

СЛУХАЛИ: САВЕНКО А. Р., яка висвітлила інформацію про стан готовності 

фото для їхнього остаточного публікування.  

ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до уваги, визначили кінцевий термін 

завантаження світлин на сайт. 

 

Питання 3. Розгляд варіантів привітання студентів та адміністрації на День 

освітянина. 

СЛУХАЛИ:  САВЕНКО А. Р., яка надала свої рекомендації щодо проведення 

Дня освітянина, та вислухала ідеї інших членів РСС. 

ВИРІШИЛИ: визначитись з остаточною формою привітання до Дня освітянина.  

 

Питання 4. Обговорення стану готовності відео презентації нового складу ради 

студентського самоврядування. 

СЛУХАЛИ: ОРЛОВУ К.Д., яка розповіла про стан готовності фото до 

презентації нового складу ради студентського самоврядування; 

ЖМАКІНУ.Є.Є., яка розповіла про стан готовності відео до презентації нового 

складу ради студентського самоврядування; 

САВЕНКО А.Р., яка встановила кінцеві терміни для виконання вищенаписаних 

задач. 

ВИРІШИЛИ: визначити кінцеві терміни для виконання поставлених завдань, 

необхідних для публікації відео презентації складу РСС у соціальні мережі. 

 

Питання 5. Доповіді голів департаментів, щодо виконаної роботи, та розгляд 

майбутніх планів. 



СЛУХАЛИ: САФРОНОВУ В.С., яка розповіла про досягнення у роботі 

соціального департаменту, та оголосила плани роботи соціальних мереж на 

найближчі події. 

КУРИЛО А.Є., яка розповіла про роботу інформаційного департаменту та плани 

на наступний місяць. 

ПАВЛЮЧЕНКО О.Є., яка розповіла про виконану роботу наукового 

департаменту та плани роботи департаменту на наступний місяць. 

ОРЛОВУ К.Д., яка розповіла про роботу департаменту корпоративної 

атрибутики та плани роботи департаменту на наступний місяць. 

ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до уваги. 

 

Питання 6. Рефлексія стосовно удосконалення своїх організаторських та 

комунікативних навичок під час роботи на координаторстві. 

СЛУХАЛИ: КУРИЛО А.Є., яка поділилась з членами студради своїми 

враженнями від пройденого досвіду, будучи закріпленої за посадою Голови 

координаторства. 

ПАВЛЮЧЕНКО О.Є., яка поділилась з членами студради своїми враженнями 

від набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора.  

САФРОНОВУ В.С., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

ОРЛОВУ К.Д., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

КАЦЬ В. В., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від набутого 

досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості координатора. 



БІЛІЧЕНКО К. Г., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

ПАВЛУСЬ Г. М., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

ЖМАКІНУ Є. Є., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

БАЛАШОВУ В. А., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

ХАРЧЕНКО Е. А., яка поділилась з членами студради своїми враженнями від 

набутого досвіду, будучи закріпленою за групою першокурсників в якості 

координатора. 

САВЕНКО А. Р., яка підсумувала проведену роботу координаторів, висвітлила 

позитивні та негативні моменти кожного з причетних до організаторства 

дозвілля першокурсників. 

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги досвід проведення цьогорічного координаторства, 

з метою вдосконалення роботи з координаторами та першокурсниками надалі.  

 

Питання 7. Обговорення подальших дій РСС під час підготовки до ЗОМЯ. 

СЛУХАЛИ: САВЕНКО А. Р., яка охарактеризувала рамки проведення 

загальноуніверситетського деб’юту першокурсників; поділилася з членами РСС 

власним досвідом перебування на  ЗОМЯ 2019; визначила відповідальних осіб 

за проведення певних етапів для підготовки до ЗОМЯ. 

ВИРІШИЛИ: закріпити окремих членів РСС за виконанням процесів, 

необхідних для успішної організації ЗОМЯ. 



 

Головуючий засідання Анна САВЕНКО 

 

 

 

Секретар засідання Олександра ПАВЛЮЧЕНКО 



Додаток №1 до протоколу 

№5 Засідання Ради 

студентського 

самоврядуванн

я від «12» жовтня 2021 

року 

 

Реєстр учасників засідання Ради студентського самоврядування 

 

 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Підпис 

1. Савенко А.Р. Голова РСС  

2. Курило А.Є. Членкиня 

РСС 

 

3. Каць В.В. Членкиня 

РСС 

 

4. Біліченко К.Г. Членкиня 

РСС 

 

5. Харченко Е.А. Членкиня 

РСС 

 

6. Павлюченко О.Є. Членкиня 

РСС 

 

7. Жмакіна Є.Є. Членкиня 

РСС 

 

8. Сафронова В.С. Членкиня 

РСС 

 

9. Орлова К.Д. Членкиня 

РСС 

 

10. Павлусь Г.М. Членкиня 

РСС 

 

11.  Балашова В. А. Членкиня 

РСС 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий засідання САВЕНКО Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 


