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Хоровець Вікторії Олександрівни 



План 

1.Діяльність соціального комітету РСС ІФ 

2.Діяльність інформаційного комітету РСС ІФ 

3.Діяльність івент-комітету РСС ІФ 

4.Висновки щодо виконаних завдань 



Соціальний комітет 

Інформування 

студентство про 

соціальні проблеми 

світу, допомога з їх 

вирішенням 

Поширення серед 

студентів теми екології, 

та свідомого ставлення 

до природи та її 

ресурсів 

Організація зустрічей  з 

першокурсниками та 

поширення 

волонтерства серед 

студентів 

Допомога студентам у 

вирішенні 

непередбачуваних 

ситуацій та проблем в 

університеті 

Відвідування притулків 

для тварин та дитячих 

будинків  



Діяльність соціального комітету 

2019-2021 1.Організація сторінки 

благодійної організації 

Cavitas в інстаграмі. 
2.Поїздки на волонтерські 

конференції та збори. 

3.Організація поїздок у 

притулки та дитячі 

будинки 



Діяльність соціального комітету 

2019-2021 
3.Організація зустрічей з 

першокурсниками. 

4.Створення рубрики 

«Weekly про важливе». 



Інформаційний комітет 

Створення контенту на сторінках 

нашого інституту у таких соціальних 

мережах, як: Фейсбук, Телеграм, 

Ютюб та Інстаграм 

Висвітлення найяскравіших подій та 

новин Інституту Філології 

Створення відеороликів, фотозвітів 

та афіш для усіх заходів 



Діяльність інформаційного комітету 

 2019-2021 
1.Створення контенту 

для сторінки @students_if 

в інстаграмі та телеграмі. 

2.Створення афіш для усіх 

заходів. 



Діяльність інформаційного комітету 

 2019-2021 

3.Створення 

відеоконтенту. 

4. Організація зйомок ОМЯ, 

новорічного проекту «DZYN`» 

та Міс і містер ІФ. 



Івент-комітет 

Написання сценаріїв для 

різноманітних заходів 

Організація 

позанавчальної 

діяльності студентів 

Організація усіх свят та 

івентів, постановка 

хореографій та запис 

пісень 



Діяльність івент-комітету  

2019-2021 
1. Розробка сценарію для 

вечірки «Гріночки», ОМЯ, 

новорічного проекту. 
2.Написання розкадровок для 

відео. 

3.Постановка танців для презентації 

студради ІФ, ОМЯ та Міс і містер 

Інституту філології. 



ВИСНОВКИ 

 Незважаючи на те, що каденція була 

довшою, ніж очікувалася, ми виконали все, що 

планували. 

 Ми з впевненістю можемо зустрічати 

нових студрадівців в новій команді. 
 
 Передаю своє головування в інші руки 

і тому пропоную наступного кандидата на пост 

Голови Ради студентського самоврядування 

Інституту філології 

студентку 2 курсу, групи ФУб-2-19 

 

Кабакову Олександру Валеріївну 

 
 З її передвиборчою програмою Ви 

можете ознайомитися у наступному файлі. 



Дякую за увагу! 


