
Звіт Ради
Студентського самоврядування 

Факультету права 
та міжнародних відносин

за 2016 – 2017 н. р. :
підсумки та перспективи розвитку



Вибори до органів Студентського самоврядування
16 вересня 2016 року

(явка виборців - 67 %)



Структура Студентського 
самоврядування Факультету

Голова Ради студентського 
самоврядування

Заступники голови студентської ради Прес-секретар студентської ради

Департамент 
з розвитку

корпоративно
ї культури

Університету

Департамент 
з питань

інформації та
регіональних і 
міжнародних

зв’язків

Старости академічних групи

Студенти академічних груп

Департамент 
з внутрішніх і 

правових
питань, етики

та моралі

Департамент 
з навчальної

роботи та 
виконання

власних
повноважень

Департамент 
з культурно-

масових
заходів



Участь у програмі лідерських 
тренінгів



Основні напрямки роботи

•організаційний

•особистісно-розвивальний

•культурно – дозвілевий

•спортивно-оздоровчий



Співпраця 

зі Студентським Парламентом Університету
і Науковим Товариством Факультету та   

Університету



• Координація роботи тьюторів –
студентів координаторів академічних  

груп І курсу



Робота з соціальними 
категоріями студентів

• діти-сироти та позбавлені батьківського 
піклування - 7

• Особи з інвалідністю - 6
• студенти з малозабезпечених родин -
• студенти з  зони АТО - 21
• студенти, чиї батьки є учасниками бойових 

дій – 8
• Особи, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС 4
• Діти шахтарів 2



Робота з соціальними 
категоріями студентів

ведення відповідної 
документації

сприяння в отриманні 
матеріальної допомоги та пільг

виховна робота та психологічна 
підтримка



Розподіл студентів за гуртожитками

Назва гуртожитку Кількість
студентів

1. Університетський гуртожиток № 1 (бул.В.Гавела, 46) 8

3. Гуртожиток № 3 КНУТД (вул. Кіквідзе, 33) 5

4. Гуртожиток № 5 КНУТД (вул. Кіквідзе, 35) 85

5. Гуртожиток № 8  КНУТД (вул. Тимошенка, 2л) 5

7. Гуртожитку Національного університету фізичного виховання і 
спорту

6

8. Гуртожитку Київського кооперативного інституту бізнесу і права 12

9. Гуртожиток  Академії праці та соціальних відносин і туризму 2

10. Гуртожиток Київського енергетичного коледжу 2



Напрямки роботи зі студентами в 
гуртожитках

психолого –
педагогічний супровід 
студентів І курсу

здійснення чергувань
контроль житлових 
умов

організації 
життєдіяльності

Контроль своєчасної 
сплати

Виховна робота



Заходи організаційного спрямування



Виховання національно – патріотичної 
свідомості





Участь у Всеукраїнських та міжнародних 
патріотичних акціях



Рік української мову в Університеті 
Грінченка



Відродження пошани до 
українських традицій



Розвиток університетських традицій 
та корпоративна культура



Профорієнтаційна діяльність



Підвищення рівня загальної культури
Відвідання культурно – мистецьких установ



Інтелектуальна складова діяльності 
Студентської ради

в співпраці з Науковим товариством



проект «Лідери для лідерів»



Культурно – мистецька діяльність



Соціальне волонтерство



Освітнє волонтерство



Соціальний проект 
“З Києвом і для Києва”



Формування культури здоров’я 
фізичного виховання та спорту.



Виховання екологічної культури



Туристична складова діяльності 
Студентського самоврядування



Творчі студії Факультету

• Кіноклуб україномовного кіно 
«ТВОЄ PRAVO»

• Літературна вітальня



Висвітлення діяльності 
Студентського самоврядування 

в соціальних мережах

• Instagram -
https://www.instagram.com/students_fpmv/

• Facebook-

• https://facebook.com/FPMVKUBG/

https://www.instagram.com/students_fpmv/
https://facebook.com/FPMVKUBG/


ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ на 2017-
2018 н. р.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

№ Заходи Термін виконання

1. Планування соціально-гуманітарної роботи на 2017 –
2018  н. р. до 25.09.17 р.

2. Організаційне засідання студентів - тюторів серпень 2017 р.

3. Проведення моніторингу серед студентів І курсів
Факультету щодо виявлення потреб у гуртожитку

серпень-вересень
2017

4. Поселення студентів у гуртожитки (відповідно до
затвердженого графіку)

серпень-вересень
2017

5. Проведення організаційних зборів для студентів-
першокурсників

кінець серпня - початок 
вересня 2017 р.

6. Вибори старост та студентського активу академічних груп
І курсу вересень 2017 р.

7. Складання та затвердження плану проведення тематичних
заходів у студентському гуртожитку

щосеместру протягом 
року

8. Засідання студентської ради Факультету двічі на місяць

9. Засідання старостату студентських академічних груп двічі на місяць

10. Засідання студентського профспілкового комітету двічі на місяць

11. Проведення звітно-виборчої студентської конференції квітень 2017 р.

12. Формування бази даних щодо потреб у гуртожитку на
новий навчальний рік червень 2018 р.

13. Підбиття підсумків соціально-гуманітарної діяльності 
Факультету за 2017-2018 н .р. червень 2018 р.



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ
на 2017-2018 н. р.

ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
УНІВЕРСИТЕТУ

№ Заходи Термін виконання

1. Організація та проведення «Посвяти першокурсників у 
студенти Університету»

вересень
2017

2. Відзначення 154-річниці від Дня народження Бориса 
Грінченка та Дня Університету (за окремим планом)

грудень
2017

3.
День вшанування пам’яті Бориса Грінченка (церемонія
покладання квітів до пам’ятника Борису Грінченку та на
могилу родини Грінченків; тематичні заходи)

травень
2018

4. Урочистості з нагоди вручення дипломів студентам 
Факультету

червень
2018



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ на 2017-
2018 н. р.

III. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

№ Заходи Термін виконання

1. Оновлення бази даних студентів соціальних категорій вересень 2017 р.

2.
Проведення звірки документації для нарахування соціальних
виплат, соціальної стипендії за результатами заліково-
екзаменаційної сесії

щосеместру протягом 
року

3.
Психолого-педагогічний та правовий супровід студентів, які
знаходяться під опікою та на повному державному
забезпеченні (згідно із Законодавчою базою)

протягом року

4. Формування пакету документів щодо нарахування
соціальних виплат студентам Факультету протягом року

5.
Забезпечення виплати грошової допомоги студентам, що її
потребують Первинною профспілковою організацією
студентів

протягом року

6. Здійснення психолого-педагогічного супроводу студентів
соціальних категорій та студентів, що мешкають в гуртожитку протягом року

7.
Ознайомлення студентів І курсу з правилами внутрішнього
розпорядку Університету та проведення інструктажу з 
техніки безпеки

вересень 2017 р.

8. Участь у всеукраїнських та міських благодійних заходах протягом року

9. До Дня людей похилого віку (1 жовтня) відвідання будинку
людей похилого віку і організація благодійної допомоги. жовтень 2017 р.

10. До Міжнародного дня інвалідів (3 грудня) відвідання 
Будинку інвалідів та організація благодійної допомоги грудень 2017 р.



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ на 2017-
2018 н. р.

IV. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ

№ Заходи Термін виконання

1. Заходи до Дня Державного Прапора 23 серпня 2017 р.

2. Заходи до Дня Незалежності України (участь у 
загальноміських заходах) серпень 2017 р.

3. Урочистості з нагоди посвяти у студенти - першокурсники вересень 2017 р.

4. Відвідування музею Бориса Грінченка студентами першого 
курсу вересень 2017 р.

5. Залучення студентів до інститутських, загально 
університетських та міських культурно-мистецьких заходів протягом року

6. Проведення заходів до Міжнародного дня миру у рамках 
державної і муніципальної програм вересень

7. Екологічна акція «Осінній десант» у рамках екологічної
програми м. Києва вересень-листопад

8. Заходи до 76-роковини трагедії у Бабиному Яру вересень 2017

9. Святкування Дня працівників освіти. 30 вересня

10. Заходи до Дня українського козацтва жовтень 2017 р.

11. Відзначення 74-ї річниці визволення Києва та України від 
німецько- фашистських загарбників (за окремим планом) листопад

12. Вшанування пам’яті жертв Голодомору. Участь у 
Всеукраїнській акції «Запали свічку» листопад



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ на 2017-
2018 н. р.

IV. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ (продовження)

№ Заходи Термін виконання

13. День української писемності та мови (участь у Диктанті
всеукраїнської єдності) 9 листопада

14. Цикл Різдвяно-новорічних свят грудень

15. Відзначення Дня Соборності та Свободи України січень

16. Проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови лютий

17. Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих в зоні
проведення антитерористичної операції лютий

18. Заходи до Міжнародного дня театру березень

19. Проведення «Шевченківського березня» (за окремим
планом) березень

20. Заходи до Дня довкілля квітень

21. Відзначення Дня пам'яті та примирення травень

22 Святкування Дня матері і Дня сім’ї (в рамках столичної
програми) травень

23. Проведення заходів до Дня Києва (в рамках столичної
програми) травень



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ
на 2017-2018 н. р.

V. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

№ Заходи Термін виконання

1. Шоу-програма «Ось ми які!» - презентація першокурсників Жовтень - листопад

2. Культурно – мистецькі проекти до Новорічно – Різдвяних
свят грудень

3. Заходи до Дня святого Валентина лютий

4. Заходи до Міжнародного жіночого Дня березень

5. Участь у конкурсі СТЕМів (театрів естрадних мініатюр) квітень

6. Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті
«Пробіг під каштанами» з нагоди святкування Дня Києва травень

7. Участь у 4 загально університетському турніру з плавання
на Кубок «Золотий карась» червень



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ
на 2017-2018 н. р.

VI. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ

№ Заходи Термін виконання

1.
Співпраця з органами влади, громадськими, 
благодійними організаціями та фондами, освітніми та
культурно-мистецькими закладами.

протягом року

2.
Участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, 
конкурсах та мистецьких олімпіадах (за окремим
переліком)

протягом року

3. Координація участі Університету в освітньо - виставковій 
діяльності (за окремим планом) протягом року

4. Висвітлення соціально-гуманітарної діяльності Факультету 
на сайті та соціальних мережах протягом року

5. Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи 
серед ЗНЗ м. Києва та області протягом року



ПЛАН РОБОТИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФПМВ
на 2017-2018 н. р.

VII. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ

№ Заходи Термін виконання

1. VII етап Соціального проекту Університету «З Києвом і для
Києва» жовтень-травень

2.
Благодійна акція «Подаруй дитині радість» (до Дня 
Святого Миколая) для дітей зі спеціалізованих шкіл -
інтернатів 

грудень

3. Свято Великодня, благочинна акція «Великодній кошик» 
для студентів соціальних категорій Університету квітень

4.
Проведення благодійної програми «Великодні дзвони» 
для малозабезпечених та людей з особливими потребами
м. Києва (в рамках столичної програми)

квітень

5. Благодійні акції на підтримку бійців та постраждалих у 
зоні проведення АТО протягом року

Голова Ради студентського самоврядування С.А.Маляр

Заступник декана з науково-педагогічної та
соціально-гуманітарної роботи Н.В.Баранова



•Дякуємо за увагу !


