
 

 

 

 

 

 

 

Протокол №12  

Засідання Ради студентського самоврядування Факультету права та 

міжнародних відносин Київського Університету імені Бориса Грінченка 

«5» червня 2021 року                                    Вся Україна             

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

 

На засіданні присутні 21 з 21 повноважних членів(Додаток №1 до 

протоколу №12). В якості гостей присутні колишні члени Ради студентського 

самоврядування: Гаман Д.О. та Павріанідіс А.В. Кворум для прийняття 

рішення становить 11 осіб, якщо інше не передбачене положенням. 

Головуючий: Левицька Анастасія Андріївна – Голова РСС 

Секретар: Зелений Данило Вікторович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання 1. Вступне слово Голови Ради студентського самоврядування 

Питання 2. Представлення новообраних членів РСС 

Питання 3. Визначення напрямів та формування планів роботи 

департаментів, розподіл обов’язків, посад і повноважень 

Питання 4. Обговорення проєктів освітніх програм «Суспільні 

комунікації» бакалаврського та магістерського рівнів.  

Питання 5. Обговорення проєктів освітніх програм «Регіональні студії» 

бакалаврського та магістерського рівнів. 

 

Внесення питань до розгляду – відповідно до положення. 

 

Питання 1. Вступне слово Голови РСС 

 

СЛУХАЛИ: Левицьку А.А. щодо наявності кворуму на 

засіданні(зареєстровано 20 осіб) та про початок проведення засідання. 

 

Питання 2. Представлення новообраних членів РСС 



 

СЛУХАЛИ: Левицьку А.А. про визначення основних напрямів роботи та 

затвердження їх кількісного та персонального складу, а саме таких 

департаментів: 

Організації дозвілля, зовнішньої політики та волонтерства, 

інформаційного забезпечення; про розподіл посадових обов’язків та 

повноважень; 

 

Обрати заступницею Голови РСС з соціально-гуманітарної роботи 

Якіменко Олександру Анатоліївну. 

«За» – 20(двадцять) осіб; 

«Проти» – 0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 0(нуль) осіб; 

Не голосували – 1(одна) особа.  

Рішення прийнято.  

 

Обрати  заступницею Голови РСС з питань координації Тропешко Анну 

Володимирівну. 

«За» – 20(двадцять) осіб; 

«Проти» – 0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 0(нуль) осіб; 

Не голосували – 1(одна) особа.  

Рішення прийнято.  

 

Обрати секретарем РСС Зеленого Данила Вікторовича 

«За» – 15(п’ятнадцять) осіб; 

«Проти» – 0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 5(п’ять) осіб; 

Не голосували – 1(одна) особа. 

Рішення прийнято.  

 

Обрати фінансовим секретарем РСС Дудка Кирила Андрійовича 

«За» – 19(дев’ятнадцять) осіб; 

«Проти» – 0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 1(одна) особа; 

Не голосували – 1(одна) особа. 

Рішення прийнято.  

 



Питання 3. Визначення напрямів та формування планів роботи 

департаментів, розподіл обов’язків, посад і повноважень 

 

СЛУХАЛИ: Левицьку А.А. про визначення напрямів та планів 

діяльності й формування складу департаментів. 

 

Обрати головою департаменту дозвілля Ради Студентського 

Самоврядування Матківську Надію Василівну 

«За» – 17(сімнадцять) осіб; 

«Проти» – 0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 3(три) особи; 

Не голосували – 1(одна) особа. 

Рішення прийнято.  

 

Сформувати департамент дозвілля в наступному складі: 

Матківська Надія Василівна(Голова Департаменту) 

Новік Дар'я Геннадіївна 

Халабузар Еліна Володимирівна 

Капішон Анастасія Віталіївна 

Лех Марія Русланівна 

Трохимчук Дарина Русланівна 

 

Обрати головою департаменту волонтерства та зовнішньої політики 

Ради Студентського Самоврядування Якіменко Олександру Анатоліївну 

«За» – 18(вісімнадцять) осіб; 

«Проти» – 0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 2(дві) особи; 

Не голосували – 1(одна) особа. 

Рішення прийнято.  

 

Сформувати департамент волонтерства та зовнішньої політики в 

наступному складі: 

Якіменко Олександра Анатоліївна(Голова Департаменту) 

Прачун Богдан Романович 

Давиденко Катерина Вадимівна 

Бойчук Юлія Миколаївна 

Дудко Кирило Андрійович 

Демченко Анна Валентинівна 

Івануса Анна Сергіївна 



 

Обрати головою департаменту інформаційного забезпечення Ради 

Студентського Самоврядування Головінську Марину Юріївну 

«За» – 18(вісімнадцять) осіб; 

«Проти» –  0(нуль) осіб; 

«Утримались» – 2(дві) особи; 

Не голосували – 1(одна) особа. 

Рішення   прийнято.  

 

Було сформовано Департамент інформаційного забезпечення в 

наступному складі: 

Головінська Марина Юріївна(Голова Департаменту) 

Чередничок Анастасія Сергіївна 

Хоменко Андрій Сергійович 

Двернік Юлія Юріївна 

Волошин Леонід В’ячеславович 

Вирішили: 

1.Затвердити розподіл посадових обов’язків, кількісний і персональний 

склад затверджених департаментів, визначений у Протоколі №1 

2. Розпочати активну роботу з оформлення сторінок у соцмережах. 

 

Питання №4. Обговорення проєктів освітніх програм «Суспільні 

комунікації» бакалаврського та магістерського рівнів.  

СЛУХАЛИ:  

Левицьку А.А., яка розповіла що проєкти освітніх програм були 

розміщені на сайті на початку травня 2021 р., про це представників 

студентства проінформував завідувач кафедри та гаранти програм; розповіла 

що студенти спеціальності 291 мали можливість ознайомитися з проєктами, а 

саме з переліком дисциплін кожної з програм, про кількість кредитів 

практики, про форму атестації тощо; розповіла про те, що студенти-

представники студентського самоврядування залучені до робочих груп. Так, 

з кінця березня 2021 р. Гаман Дар’я входить до робочої групи з «Суспільних 

комунікацій» по магістратурі, а Данило Зелений входить до такої групи з 

перегляду «Суспільних комунікацій» на бакалавраті з квітня 2021 р.  

Зеленого Д.В., який запропонував рекомендувати кафедрі в освітній 

програмі «Суспільні комунікації» для бакалаврів збільшити кількість 

практичних занять з дисципліни «Міжнародна інформація», бо ця дисципліна 

є дуже важливою саме в практичному вимірі.  



Гаман Д.О., яка запропонувала додати до магістерської освітньої 

програми «Суспільні комунікації» курсову роботу, а також додати якусь 

окрему дисципліну, в якій би глибоко вивчалися та практикувалися методи 

досліджень, тому що при написанні бакалаврської роботи це питання постало 

перед багатьма студентами, а на магістратурі при написанні диплому це буде 

ще більш актуально.  

Присутні обговорили пропозиції до змін в обох освітніх програмах. 

ВИРІШИЛИ: пропонувати кафедрі міжнародних відносин та 

міжнародного права та робочій групі з перегляду та оновлення освітніх 

програм (1) збільшити кількість практичних з дисципліни «Міжнародна 

інформація» в освітній програмі «Суспільні комунікації» для бакалаврів; 

(2) додати до навчального плану магістерської освітньої програми «Суспільні 

комунікації» курсову роботу та дисципліну, присвячену методам 

дослідження у сфері міжнародних відносин. 

 

Питання 5. Обговорення проєктів освітніх програм «Регіональні студії» 

бакалаврського та магістерського рівнів. 

СЛУХАЛИ: 

Зеленого Д.В., який розповів про те, що представники студентського 

самоврядування були запрошені і до робочих груп на «Регіональні студії» 

(Павріанідіс А.В. – на бакалаврат, Гаман Д.О. – на магістратуру). Присутні 

обговорили зміни, які пропонуються для «Регіональних студій» бакалаврату 

та магістратури; погодилися зі збереженням значної кількості іноземних мов, 

які вивчаються на бакалавраті; також погодилися з виокремленням 

дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика»; зі змінами, які 

пропонують поглибити аналітичні навички в рамках магістерської програми. 

Павріанідіс А.В., яка запропонувала виокремити з блоку дисциплін 

«Основи дипломатії та дипломатичної служби» всі дисципліни як окремі, а 

особливо – дисципліну «Конфліктологія», аби у додатку до диплому було 

видно що такі важливі курси студенти вивчали на бакалавраті.  

Гаман Д.О., яка поділилася своїми враженнями про магістерську 

програму «Регіональні студії», відзначила що з власного досвіду не бачить 

потреби у вивченні другої іноземної мови за 1,5 роки, тому що до нашої 

магістратури можуть прийти студенти з інших університетів, які не вивчали 

дві іноземні мови, і їм буде складно; запропонувала змінити алгоритм 

вивчення іноземних мов: замість вивчення двох іноземних мов (англійської 

та другої іноземної, яка за вибором), варто поглиблювати знання з 

англійської мови, зокрема з письмового і усного перекладу.  

Присутні обговорили пропозиції. 



ВИРІШИЛИ: пропонувати кафедрі міжнародних відносин та 

міжнародного права та робочій групі з перегляду та оновлення освітніх 

програм: (1) розділити блокову дисципліну «Основи дипломатії та 

дипломатичної служби» на окремі дисципліни в освітній програмі 

«Регіональні студії» для бакалаврів; (2) в магістерській освітній програмі 

«Регіональні студії» замість вивчення двох іноземних мов (англійської та 

другої іноземної (за вибором) запропонувати поглиблювати навички з 

письмового і усного перекладу англійської мови. 

 

Голова                                           (підпис)                          Левицька А.А.               

(ПІП) 

 

Секретар                                      (підпис)                            Зелений Д.В.               

(ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №1 до протоколу №12 

Засідання Ради студентського самоврядування 

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Від «5» червня 2021 року 

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Підпис 

1. Левицька Анастасія Андріївна Голова РСС + 

2. Якіменко Олександра Анатоліївна Заступниця голови 

з соціально-

гуманітарної 

роботи, Голова 

департаменту 

зовнішньої 

політики та 

волонтерства 

+ 

3. Давиденко Катерина Вадимівна Членкиня РСС + 

4. Прачун Богдан Романович Член РСС + 

5. Зелений Данило Вікторович Секретар РСС + 

6. Новік Дар'я Геннадіївна Членкиня РСС + 

7. Дудко Кирило Андрійович Фінансовий 

секретар РСС 

+ 

8.  Хоменко Андрій Сергійович Член РСС + 

9. Демченко Анна Валентинівна Членкиня РСС + 

10. Матківська Надія Василівна Голова 

департаменту 

дозвілля 

+ 

11. Головінська Марина Юріївна Голова 

департаменту 

інформаційного 

забезпечення 

+ 

12. Двернік Юлія Юріївна Членкиня РСС + 

13. Тропешко Анна Володимирівна Заступниця голови 

з питань 

координації 

+ 

14. Халабузар Еліна Володимирівна Членкиня РСС + 

15. Бойчук Юлія Миколаївна Членкиня РСС + 

16. Трохимчук Дарина Русланівна Членкиня РСС + 

17. Капішон Анастасія Віталіївна Членкиня РСС + 



18. Чередничок Анастасія Сергіївна Членкиня РСС + 

19. Волошин Леонід В’ячеславович Член РСС + 

20. Івануса Анна Сергіївна Членкиня РСС + 

21. Лех Марія Русланівна Членкиня РСС + 

 


