
Протокол № 11 

Засідання Ради студентського самоврядування Факультету права та 

міжнародних відносин Київського Університету імені Бориса Грінченка 

 

«14» травня 2021 року                                    Вся Україна             

15 год.00 хв.       Додаток для відеоконференцій «Google Meet» 

 

 

На засіданні присутні 15 з 17 повноважних членів (реєстр присутніх 

додається). Кворум для прийняття рішення становить 9 осіб, якщо інше не 

передбачене положенням. 

Головуючий: Гаман Дар’я Олександрівна – Голова РСС 

Секретар: Сніжко Володимир Володимирович 

 

Реєстр присутніх: 

№ 

з/п  

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Підпис 

1 Гаман Дар’я Олександрівна Голова РСС + 

2 Комісаренко Анастасія Сергіївна Заступниця 

голови з питань 

координації 

- 

3 Сніжко Володимир Володимирович Секретар РСС + 

4 Головінська Марина Юріївна Членкиня РСС + 

5 Павріанідіс Аліса Віталіївна Голова 

департаменту 

інформаційного 

забезпечення 

+ 

6 Сезько Анастасія Сергіївна Фінансовий 

секретар РСС 

+ 

7 Горобець Денис Анатолійович Член РСС + 

8 Корешков Ігор Валерійович Член РСС + 

9 Савчук Дар'я Дмитрівна Членкиня РСС + 

10 Зелений Данило Вікторович Член РСС + 

11 Тропешко Анна Володимирівна Членкиня РСС + 



12 Якіменко Олександра Анатоліївна Членкиня РСС + 

13 Гаркавенко Марія Олександрівна Членкиня РСС + 

14 Матківська Надія Василівна Членкиня РСС + 

15 Малєкіна Ніна Іванівна Голова 

департаменту 

зовнішньої 

політики та 

волонтерства 

- 

16 Бажинова Анна Євгеніївна Членкиня РСС + 

17 Левицька Анастасія Андріївна Членкиня РСС + 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Питання 1. Про підготовку до виборів голови та членів РСС. 

Питання 2. Про перегляд освітніх програм «Суспільні комунікації» та 

«Регіональні студії» бакалаврського рівня. 

Питання 3. Про перегляд освітніх програм «Суспільні комунікації» та 

«Регіональні студії» магістерського рівня. 

Питання 4. Підбиття підсумків роботи РСС. 
 

Внесення питань до розгляду – відповідно до положення. 

 

 

Питання 1. Про підготовку до виборів голови та членів РСС.  

СЛУХАЛИ: Гаман Д.О. щодо підготовки до виборів голови та членів 

РСС, яка проінформувала присутніх, що вибори здійснюються на основі 

Положення про студентське самоврядування Київського університету імені 

Бориса Грінченка, редакція якого була оновлена Конференцією студентів 

Університету 19 листопада 2020 року. Відповідно до цього, в рамках ФПМВ 

Голова та члени Ради студентського самоврядування факультету обираються 

всіма студентами ФПМВ прямим таємним голосуванням з числа студентів 

факультету. Так само відбувається обрання членів Вченої ради факультету з 

числа студентів – всіма студентами відповідного структурного підрозділу 

шляхом прямого таємного голосування з числа студентів факультету. 

 



Питання 2. Про перегляд освітніх програм «Суспільні комунікації» та 

«Регіональні студії» бакалаврського рівня.  

СЛУХАЛИ:  

Гаман Д.О., яка розповіла про прохання гарантів бакалаврських освітніх 

програм «Суспільні комунікації» Слюсаренко І.Ю. та «Регіональні студії» 

Бессонової М.М. взяти участь у громадському обговоренні цих освітніх 

програм, що є складовою процесу забезпечення якості вищої освіти. 

Гарантки проінформували, що проекти змін до освітніх програм опубліковані 

на сайті ФПМВ у рубриці «Обговорення освітніх програм» на початку 

травня. Студентські представники включені до складу робочих груп з цих 

програм, це Данило Зелений, який бере участь у роботі робочої групи по  

програмі «Суспільні комунікації», та Аліса Павріанідіс, яка співпрацює з 

робочою групою по «Регіональним студіям». Прошу підтримати прохання 

викладачів. 

Присутні обговорили важливість для студентського самоврядування 

підключатися до обговорення бакалаврських освітніх програм. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити Д. Зеленому ознайомитися з проєктом змін до бакалаврської 

освітньої програми «Суспільні комунікації» та на наступне засідання Ради 

студентського самоврядування ФПМВ підготувати свої пропозиції. 

2. Доручити А. Павріанадіс ознайомитися з проєктом змін до 

бакалаврської освітньої програми «Регіональні студії» та на наступне 

засідання Ради студентського самоврядування ФПМВ підготувати свої 

пропозиції. 

 

Питання 3. Про перегляд освітніх програм «Суспільні комунікації» та 

«Регіональні студії» бакалаврського рівня. 

СЛУХАЛИ: 

Сезько А.С., яка розповіла про прохання завідувача кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права та гаранта ОП «Суспільні 

комунікації» на магістратурі І.В. Жалоби та гаранта ОП «Регіональні студії» 

на магістратурі О.Г. Цвєткова долучитися і до обговорення магістерських 

освітніх програм по спеціальності 291. Я брала участь у процесі акредитації 

від органів студентського самоврядування, і вважаю, що це дуже важливо, 

що студентам та студентському самоврядуванню надають можливість 

впливати на освітній процес. Запропонувала, аби Д.Гаман, яка є студенткою 

випускного курсу бакалаврату і є потенційним вступником на магістерські 

освітні програми, ознайомитися з проектом змін до обох освітніх програм та 



на наступне засідання підготувати пропозиції, тим більше, що Даша є членом 

обох робочих груп саме по магістратурі. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити Д.Гаман ознайомитися з проектом змін до магістерських 

освітніх програм («Суспільні комунікації» та «Регіональні студії») та на 

наступне засідання Ради студентського самоврядування ФПМВ підготувати 

свої пропозиції для обговорення. 

 

Питання №4. Підбиття підсумків роботи РСС. 

СЛУХАЛИ: Гаман Д.О. про підсумки роботи РСС протягом цієї 

каденції.  

Про результати роботи своїх департаментів розповіли голова 

департаменту інформаційного забезпечення А.В. Павріанідіс, фінансовий 

секретар А.С.Сезько, секретар РСС В.В.Сніжко.  

Гаман Д.О. подякувала кожному члену РСС за працю протягом року та 

побажала удачі кандидатам на посаду Голови РСС у майбутніх виборах. 

 

 

 

Голова                                          (підпис)                                        Гаман Д.О. 

Секретар                                     (підпис)                                      Сніжко В.В. 


