
МІСЯЦЬ ПРОВЕДЕННЯ: ТИЖДЕНЬ Соціальний напрям Розважальний напрям Інформаційне забезпечення
СІЧЕНЬ I опитування у соцмережах, щоб 

дізнатись  настрій студентів під 
час канікулярного періоду.

Привітання студентів зі святами.

II

опитування студентів у 
соцмережах, щоб дізнатись 
настрої студентів під час 
канікулярного періоду.

Презентація новообранної РСС у 
соціальних мережах. Постинг щодня

III Збір активу. Тренінг з лідерства Збори активу Інформаційні пости до зборів активу 

IV Тиждень протистояння стресу. 

22 - День Соборності  25 - День 
хорошого студента 29 - День 
пам'яті героїв Крут

Історії-привітання. Пости та історії 
на тему зразкових студентів. 
Інтерактивні пости про студентське 
життя. Пост (ушанування пам`яті 
героїв Крут). Неділя постів, історій 
с порадами, запрошеннями, 
інтерактивами(люди діляться 
своїми думками) Дублювання у 
сторіс.

ЛЮТИЙ I

Поїздка у притулок для тварин. 
Акція "Допоможи 
чотирьохлапому"

6 - всесвітній день Бармена 14 - 
Валентинів день

Пост-звіт. Пост афіша до благодійної 
акції. Історія-анонс. Інфопост про 
тематичний день. Дублювання у сторіс.

II
Акція до Дня боротьби з раковими 
захворюваннями 15- стрітення 

Пост про благодійну акцію. Пост 
привітання зі святом. Дублювання 
постів у сторіс

III
Благодійний ярмарок до Дня 
онкохворої дитини. Збори активу 

Формування резерву активу за 
івент направленням. Збори 
активу  

Інфопост про благодійну акцію. 
Інфопост-агітація до зборів активу. 
Дублювання у сторіс.

IV Лекція на тему ВІЛ/СНІД Підготовка до місс

Пост-анонс про лекції. 
Висвітлення пдіготовки до "міс і 
містер" в історіях

БЕРЕЗЕНЬ I

Тиждень популяризації читання. 
Зустріч з письменниками та 
поетами. Збори активу 

Майстер класи та воркшопи від 
спеціалістів сфери журналістики. 
Збори активу

Тематичний постинг про 
популяризацію читання (пости-
анонси, інформативні пости, 
агітаціонні пости) Дублювання у 
сторіс.



II Масляна 

Тематичний постинг - інфо, 
агітація. Дублювання постів у 
сторіс. Історії нагудування про 
"міс і містер" Дублювання у 
сторіс.

III
Заходи до Всесвітнього дня Землі. 
Збори активу

Збори активу 20 - Міжнародний 
день без м'яса

Інфо історії до дня Землі. Агітація 
активу. Інфопости про 
вегетаріанство. Нагадування про 
"міс і містер"Дублювання у сторіс.

IV
28 - Miss&Mister Institute of 
Journalism Висвітлення подій "міс і містер"

КІВТЕНЬ I

2 квітня підтримати флешбом 
#київублакитному.Підтримка 
дітей з аутизмом. Збори активу 
соціального і інформ комітетів 1 - День сміху 

Активний постинг агітаційних 
історій. Історії до збору активу. 
Тематичні пости до дня сміху.
Дублювання у сторіс.

II
Гостьові лекції від провідних 
спеціалістів 

Інфопост до гостьових лекцій. 
Дублювання у сторіс.

III

До Дня пам’яток історії та 
культури запустити флешмоб 
"пам’ятай".  Арт пікнік.

Арт пікнік  23 - Всесвітній день 
книг

Пост-агітація  флешмобу. Інфо-
агітація до пікніку. Дублювання у 
сторіс.

IV

Флешмоб з різнокольоровими 
шкарпетками до Міжнародного 
дня людини з синдромом Дауна 29 - Міжнародний день танцю 

Пост-агітація (запуск флешмобу). 
Агітаційний пост (запуск 
флешмобу танців "давай танцюй") 
Дублювання у сторіс.

ТРАВЕНЬ I
Загальноуніверситетська міс 7- 
День радіо

Пост-підтримка (до Міс) 
Тематичний пост (до дня радіо) 
Дублювання у сторіс.

II Гостьова лекція
18 - Всесвітній день вакцин 
проти ВІЛ 

Інфо постинг (про лекції) Інфо 
пост - агітація до дня боротьби з 
ВІЛ.Дублювання у сторіс.

III
Відбір координаторів. Школа 
координаторства

Інфо-пост ( про відбір і школу 
координаторів)



IV Агітація проти куріння Випуск бакалаврів 
Інфо постинг. Пост привітання.
Дублювання у сторіс.

ЧЕРВЕНЬ I
Пост про літній відпочинок. Іноф 
пости про події в Києві

II День друзів Тематичний пост.
III

IV

Збір активу. Обговорення 
активного відпочинку. Агітація 
здорового способу життя.

Пост-агітація. Інфосторі про актив 
ІЖу. Пост про літній відпочинок. 

ЛИПЕНЬ I

Пост-інтерактив(опитування 
студентів, як почались їхні 
holidays.

II Інфосторі (звернення студради)
III Пост (як студрада проводить літо)

IV
Пост інтерактив (розіграш квитків 
до Києва)

СЕРПЕНЬ I Збори координаторів
Інфопост про збір координаторів. 
Сторі-агітація. 

II

Початок ведення рубрики у 
соцмережах "Запитання-
відповідь"

Інфопост про початок нової 
рубрики. Інофрмування про 
рубрику в сторі. 

III Підготовка до посвяти 

Сторі-запрошення на посвяту 
першокурсників.Сторі про 
стан підготовки до посвяти.

IV

Зустріч з першокурсниками. 
Допомога з заселенням у 
гуртожиток. Налагодження 
контакту з першокурсниками. Зустріч с першокурсниками 

Інфосторі про заселення 
першокурсників. 

ВЕРЕСЕНЬ I
Налагодження контакту з 
старостами груп. Прямий контакт. Посвята 

Пост-звіт про проведення 
посвяти студентів.

II
До дня українського кіно, 
гостьова лекція 

Сторі-запрошення студентів на 
гостьову лекцію.



III До Всесвітнього дня запобігання самогубств провести зі студентами дружню бесіду. 

Знайомсво з першокурсниками 
Арт-пікнік для першокурсників 
ІЖ та інших факультетів 

Пост-запрошення на бесіду зі 
студрадою.  Сторі-запрошення на 
арт-пікнік ІЖ.

IV Заходи до Дня миру

Початок підготовки до 
фестивалю першокурсників «Ось 
ми які» 

Пост-анонс та сторі-запрошення на 
заходи  дня Миру.  Сторі з 
побажаннями вдалої підготовки до 
ОМЯ.

ЖОВТЕНЬ I
Благодійна акція до Всесвітнього 
дня тварин Презентація РСС

Сторі-анонс презентації РСС. 
Пост-запрошення до перегляду 
презентації РСС. Пост- та сторі-
заклик до благодійної акції 
Всесвітнього дня тварин. Пост-звіт 
про результати благодійної акції.

II
   Заходи для адаптації студентів-
першокурсників 

Пост-запрошення на заходи для 
адаптації студентів-
першокурсників.

III

20 жовтня день боротьби з раком. 
Розповсюдження інформації про 
групи ризиків та агітація пройти 
обстеження. ОМЯ

Інфо-пост про ракові 
захворювання та шляхи 
запобігання виникненню хвороби. 
Пост-анонс, запрошення на  ОМЯ. 
Сторі-привітання всіх учасників 
ОМЯ.

IV

Залучення студентів до участі у 
виборах нового складу РСС 30- 
Хелловін Інфосторі про стан підготовки студентів до ВОМЯ. Інфопост про збори активу. Сторі-анонс про вибори до РСС. Сторі-анонс свята Хелловіну.

ЛИСТОПАД I Гостьова лекція
ВОМЯ                                       16 - 
День Інституту журналістики  

Пост-звіт про виступ інституту на 
ВОМЯ

II
Агітаційні кампанії виборців  13 
-День доброти 

III
Заходи до Дня памяті жерт 
голодомору Вибори 

Інфопост до дня жертв пам’яті 
голодомору. Дублювання посту у 
сторі та інші соц. мережі.

IV



ГРУДЕНЬ I Лекція на тему ВІЛ/СНІД Декада Сторі-анонс лекції про ВІЛ/СНІД

II
Благодійний ярмарок для 
допомоги дітям сиротам Підготовка до Новорічних свят 

Інфосторі про благодійну акцію 
для дітей-сиріт.

III
Активності до Нового 
Року 

Пости- та сторі-анонси про 
новорічні та різдвяні заходи. Пост-
звіт про завершення заходів.

IV
Пост-привітання студентів з 
прийдешніми святами.


