
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

                        ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
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ПРОТОКОЛ  № 02 

Засідання Ради студентського самоврядування 

 

«10» вересня 2021 року                                                        м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2  

11 год 00 хв                                                                           прим. Київського університету 

                                                                                                імені Бориса Грінченка 

 

Присутні: 13 членів Ради студентського самоврядування (Додаток №1 до Протоколу № 

01)  

Головуючий засідання: Голова Ради студентського самоврядування – Ільїна Настасья 

Костянтинівна.  

Секретар засідання: Гоцюк Юлія Андріївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердити план РСС на рік.  

2. Затвердити проведення заходів, які прописані в плані РСС на рік. 

 

 



Питання 1. Затвердити план РСС на рік.  

СЛУХАЛИ: Ільїну Настасью з проханням затвердити план заходів РСС у 2021-2022 

навчальному році та Котенко Ольгу Володимирівну з пропозицією щодо 

інтелектуалізації заходів у 2021-2022 навчальному році.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити план РСС на рік.  

 

2. Почати підготовку до:  

- заходу "Ось ми які" і вибудувати план організації даного заходу в карантинних умовах. 

 

3. Налагодити організацію:  

- інформаційного середовища Педагогічного інституту та налаштувати студентів до 

навчання в карантинних умовах задля уникнення паніки;  

- діяльності щодо допомоги Інтернатам, дітям-сиротам;  

- соціального проєкту "З Києвом і для Києва" в навчальному році 2021-2022 р.р.;  

 

 

 

Питання 2. Затвердити проведення заходів, які прописані в плані РСС на рік. 

 

СЛУХАЛИ:  Ільїну Настасью з пропозицією проведення заходів, які прописані в плані 

РСС на рік.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Провести:  

- Старостат, який сприятиме налагодженню широких каналів комунікації зі старостами 

груп (для того щоб студенти знали які заходи ми плануємо і для залучення усіх охочих до 

університетської діяльності);  

- флешмоб на день Педагогічного інституту у жовтні, залучення до нього всіх охочих;  

- фото-конкурс на День Студента в листопаді;  

- акцію "Червона стрічка" боротьби зі СНІДом;  



- захід "Знайди пару" в межах корпусу на День Закоханих;  

- захід до Дня Вишиванки, а тобто організацію конкурсу у соц. мережах з нагородою 

(вишиванка в бірюзовому стилі);    

- TED-лекції для студентів від старшокурсників Педагогічного інституту;    

 

2. Вибудувати:  

- слоган РСС Педагогічного інституту та концепцію подальшої діяльності;  

 

3. Поставити на питання:  

- проведення "Вечорів кіно" та об'єднання їх із TED-лекціями, залучити до цього 

студентів 3-х і 4-х курсів;  

- проведення заходу "Міс Весна" та вибудувати план його проведення;  

- проведення заходу "Зимовий бал" і вибудувати план його проведення в карантинних 

умовах;  

- проведення заходу "Міс і Містер Grinchenko University" та коригувати його проведення.  

 

Головуючий засідання                                                                                           Ільїна Н. К.  

Секретар                                                                                                                  Гоцюк Ю. А.   

 


