
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
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04212, м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 320 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

Засідання Ради студентського самоврядування Інституту людини 

 

«14» січня 2022 року  м. Київ бул. Ігоря 

13 год. 00 хв. Шамо, буд. 18/2, каб.320 

 

Присутні:  членів Ради студентського самоврядування Інституту людини 

(Додаток №1 до Протоколу №8) 

Головуючий засідання: Голова Ради студентського самоврядування – 

САВЕНКО Анна. 

Секретар засідання: ПАВЛЮЧЕНКО Олександра. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вступне слово Голови Ради студентського самоврядування. 

2. Обговорення обов’язків щодо оформлення проекту «ПроЄкт 2.0». 

3. Обговорення ідей для коллаборації Інституту Людини та Інституту 

Філології. 

4. Обговорення стану готовності відео презентації нового складу РСС. 

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

майбутніх планів. 

6. Висвітлення стану готовності кожного департаменту до набору нових 

студентів. 

7. Визначення подальших напрямків роботи Ради студентського 

самоврядування.   

 

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. Обговорення обов’язків щодо оформлення проекту «ПроЄкт 2.0». 

СЛУХАЛИ:  САВЕНКО А.Р., яка підсумувала виконану роботу РСС над 

даним проектом; визначила людей, що відповідальні за подальше оформлення та 

публікування проекту у соціальних мережах.  

ВИРІШИЛИ: встановити оновлені кінцеві терміни виконання поставлених 

завдань, стосовно оформлення проекту «ПроЄкт 2.0». 

 

Питання 3. Обговорення ідей для коллаборації Інституту Людини та Інституту 

Філології. 

СЛУХАЛИ: САВЕНКО А.Р., яка повідомила членкинь ради студентського 

самоврядування про майбутню спільну роботу з Інститутом Філології; вислухала 

ідеї та пропозиції членкинь стосовно можливих варіантів проведення 

коллаборації. 

ВИРІШИЛИ:  взяти дану інформацію до уваги. 

 

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. Висвітлення стану готовності кожного департаменту до набору 

нових студентів. 

СЛУХАЛИ: САВЕНКО А. Р., яка презентувала інформацію стосовно подальшого 

залучання студентів до департаментів; визначила терміни відкритого набору у 

департаменти; залучила голови департаментів до висвітлення конкретних 

завдань для студентів, які доєднаються до департаментів. 

ВИРІШИЛИ: визначити терміни відкритого набору у департаменти. 

 

Питання 7. Визначення подальших напрямків роботи Ради студентського 

самоврядування.   

СЛУХАЛИ:  САВЕНКО А. Р., яка презентувала інформацію стосовно 

подальших напрямків роботи Ради студентського самоврядування. 

ВИРІШИЛИ: взяти дану інформацію до уваги.  

 

Головуючий засідання Анна САВЕНКО 

 

 

 

Секретар засідання Олександра ПАВЛЮЧЕНКО 



Додаток №1 до протоколу 

№8 Засідання Ради 

студентського 

Самоврядуваня  

від «14» січня 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 

РССен 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


