
 
 

Інформація використовується в інтересах організації  Ради Студентського самоврядування 
Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого і розголошенню не підлягає 

 
АНКЕТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЧЛЕНСТВА 

 
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 

(обов’язкове заповнення усіх граф) 
ПІБ  
Дата народження  
Контактний телефон  
E-mail  
Курс, група  
Дата вступу у ВНЗ  
Участь в правничих 
громадських 
організаціях.  

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Місце проживання  

 
 

Знання іноземних мов, 
рівень (відмінне, добре, 
базове) 

 

Місце роботи (у разі 
наявності)  

 
 

 

Чи знаєте ви про існування публічної сторінки Ради Студентського самоврядування  
(далі РСС) у Facebook та Instagram?_________ (якщо ТАК, дайте відповідь чи підписані ви на новини 
цієї сторінки та чи вважаєте її інформаційне наповнення корисним для вас) 
_______________________________________________________________________________________ _______ 

Ваші ідеї щодо інформаційного наповнення сторінки: ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

1. Чи були ви членом органу шкільного самоврядування  : 

 Ні  
 Так (конкретизуйте посаду, або напрямок діяльності): 

________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

2. Відмітьте напрямки діяльності, якими ви займаєтесь, чи займались раніше: 

Фото 



 Проведення і участь у концертах  
 Написання сценаріїв заходів 
 Озвучення концертів 

 Гра у команді КВК (або 
організація ігор)  

 Театр  
 Хореографія  
 Фотографія 
 Журналістська діяльність 
 Малювання  
 Відеозйомка 
 Участь у грі «Що, де, коли?» 

 Участь у інтелектуальній грі 
«Брейнринг» 

 Наукова діяльність  
 Участь у дебатах  
 Розробка проектів 

  Танцювальна діяльність(вказати 
стиль)_______________________________________________ 

 Спорт та участь у спортивних 
змаганнях(уточити)___________________________________________________________ 

 Програмування чи розробка сайтів (необхідне підкреслити)  
 Робота з комп’ютерними програмами обробки зображень (Photoshop або ін..) 
 Рекламна (розробка маркетингових матеріалів) 
 Благодійність (_______________________________________________________) 
 Проведення тренінгів  
 Інший варіант : (уточнити) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. У яких заходах інституту ви бажаєте приймати участь?  

 Святкові концерти  
 Конкурс талантів 
 МІС ПЮІ 
 МІСТЕР ПЮІ 
 Вечори поезії та  музики  
 Театральні постановки 
 Гра «Мафія» 
 КВК 
 Прес-центр  

 Розробка проектів на рівні 
інституту 

 Наукові конференції 
 Інтелектуальні ігри 

(«Брейнринг», «Що, де, коли?» і 
т. д.) 

 Дебати  
 Семінари  
 Тренінги 
 Туристичні поїздки  

 Проведення лекцій на правову тематику для школярів або студентів ВНЗ Полтави 
 Благодійна допомога: дит. будинкам, особам, які потребують дорогого лікування, 

привітання ветеранів Полтави з Днем Полтави та Днем Перемоги (підкреслити)  
 Спортивні турніри та змагання (вказати види спорту) 

_________________________________________________________________________________ 
 Інші ____________________________________________________________________________ 
 

4. Який захід ви бажаєте провести за сприяння РСС інституту? 
_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Чи є у Вас потенціал і бажання бути керівником РСС? 

 так 
 ні 

6. У якому із комітетів чи на якій із посад СР ви бажаєте працювати? (один чи дек., але з 
вказівкою на  пріорітетний) 
 Культурно-масовий комітет 
 Комітет науки і освіти  
 Успішності студентів 
 Інформаційний комітет 
 Спортивний комітет 



 

 Благодійний комітет 
 Комітет з питань успішності студентів 
 Пропоную створити новий ______________________________________________________ 

7. Чого ви очікуєте від членства в СР ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого?_________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Дата_____________                                                                                                         Підпис___________ 


