
Звіт роботи Ради 

студентського 

самоврядування 

за

2016-2017 н.р.



Напрям роботи:

Комісія з соціальних питань.

Комісія з інформаційних питань.

Комісія з культмасової роботи.

(Спортивно масова робота)

Волонтерська діяльність.

Кординаторы, сторостат.



Склад Студентської ради

Шкуропат Валерія

студентка 3 курсу 

спеціальності "Фізичне виховання"

Голова ради студентського
самоврядування

Ходосова Діана

студентка 2 курсу 

спеціальності "Фізичне виховання"

Заступник голови ради студентського

самоврядування.

Голова старостату.

Спольнік Дар'я

студентка 2 курсу 

спеціальності "Фізичне

виховання"

Секретар



Буток Віталій

студент 2 курсу 

спеціальності "Фізичне

виховання"

Голова комісії з 

соціальних питань

Йотка Ольга 

студентка 2 курсу 

спеціальності "Здоров'я

людини"

Голова комісії з 

інформаційних питань

Осадчий Артем 

студент 2 курсу 

спеціальності "Здоров'я

людини"

Член комісії з 

культмасової

(спортивної) роботи

Бондар Таміла

студентка 2 курсу 

спеціальності "Фізичне

виховання"

Член комісії з 

соціальних питань

(волонтерська

діяльність)



Події та заходи, в яких взяла участь і 

допомагала в організації студентська рада

08 вересня 2016 р. відбулась

урочиста церемонія

презентації Факультету 

здоров’я, фізичного

виховання і спорту 

Київського університету

імені Бориса Грінченка.

27 жовтня 2016 р. відбувся

квест "Я і Борис Грінченко" 

серед студентів першого

курсу Факультету здоров'я, 

фізичного виховання і 

спорту!

9.Жовтня 2016р.

Волонтерський проект 

Міжнародний київський

марафон «Wizz Air Kyiv City 

Marathon 2016»



19-20 листопада 2016 року в м. 

Києві відбувся чемпіонат України з 
карате. Студенти-волонтери
Факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту долучились до 
цього заходу

17 листопада 2016 року в рамках 
Міжнародного дня студентів

відбувся студентський
театралізований шоу-проект 
першокурсників «Ось ми які!»-2016.

14 грудня 2016 р. на Факультеті
здоров’я, фізичного виховання і 
спорту проведений благодійний
ярмарок для зібрання коштів та 
подарунків дітям школи-
інтернату №26 І-ІІ ступенів

14 грудня 2016 р. у 
Факультету здоров’я, 
фізичного виховання і 
спорту взяли участь в 
якості волонтерів у 
організації та проведенні

Всеукраїнського
спортивного фестивалю 
«Всеукраїнські ігри
єдиноборств»

20 грудня 2016 р. за участю
студентських рад Факультету здоров’я, 
фізичного виховання і спорту, Інституту
журналістики та Історико-
філософського факультету було

створено та проведено новорічне свято 
«Зимова казка»

24 лютого 2017 року студрада
та  студенти Факультету 
здоров’я, фізичного виховання
і спорту та Студрада

студентського гуртожитку

Всесвітній день котів традиційно відзначається в 
перший день весни — 1 березня. 
Студенти Факультету здоров’я, фізичного виховання
і спорту долучилися до святкування та провели 

мистецькій захід.



01 квітня 2017 р. в  Ботанічному саду ім. М. М. 
Гришка НАНУ найкращі студенти Факультету 
здоров’я, фізичного виховання і спорту взяли 

участь у волонтерській підтримці презентації
першого бігового клубу «Saucony Running». 

06 квітня 2017 р. на Факультеті
здоров'я, фізичного виховання і 
спорту за участю студентів

спеціальності "Фізичне
виховання"  відбувся Фітнес-
марафон, присвячений
Міжнародному дню спорту.

05 травня 2017 р. студенти Факультету взяли 
участь в якості волонтерів у Чемпіонаті
України з волейболу серед команд юнаків
та дівчат загальноосвітніх навчальних
закладів (Шкільна волейбольна ліга
України).

18 травня 2017 р

Волонтерська допомога у Спартакіаді серед
школярів ЗНЗ Оболонського району м. Києва

19 травня 2017 р. студенти Факультету здоров’я, 
фізичного виховання і спорту провели благодійну
акцію «Подаруй дитині іграшку!» для вихованців
спеціальної школи-інтернату №26



28 травня 2017 року Київський університет імені Бориса 
Грінченка уже четвертий рік поспіль долучився до 
наймасовішого спортивно-благодійного проекту 
України «Пробіг під каштанами» у якості
волонтерського партнера

26 травня 2017 року в м. Києві
відбувся Всеукраїнський
національно-патріотичний
благодійний фестиваль «Віночок
Миру і Добра» студенти Факультету 
створили команду волонтерів –
кураторів акції «Рекорд України» в 

номінації «Мистецтво»- «Найбільший
віночок України» 

01 червня 2017 р. відбувся
благодійний ярмарок до Дня 
захисту дітей. 
Студентська рада та студенти

Факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту, а також
Студрада гуртожитку та студенти-
мешканці гуртожитку



Дякую за увагу!


