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Ще раз доброго дня, шановні учасники конференції, високоповажна адміністраціє. 
Пропоную вашій увазі програму на посаду президента парламенту на 2013-2014 н.р. 
Сподіваюсь, що наступного року, маючи за плечима досвід роботи на посаді президента 
парламенту, працювати буде дещо простіше. Хоча, з іншого боку, попереду нас чекає 
насичений рік – саме у наступному навчальному році ми відзначатимемо 150-ту річницю із 
Дня народження великого діяча України Бориса Дмитровича Грінченка. Та я впевнена, що 
разом ми зможемо вирішити поставлені завдання та стати гідними послідовниками нашого 
духовного лідера. 

Основоположним завданням на майбутній рік, я вважаю, створення місії, візії 
парламенту, а також визначення наших цінностей. Без цього неможлива багаторічна плідна 
робота жодної організації, тому ми обов’язково повинні попрацювати над цим питанням. 

Оскільки діяльність парламенту уже розподілена за напрямами, відповідно до них я і 
побудувала свою програму.  

Отож, правовий захист студентів. 
Пропоную на сайті університету, а також у соціальних мережах створити форум для 

скарг студентів, куди можна звернутись із власною проблемою. Також доцільним вважаю 
розмістити інформаційну сторінку у соціальних мережах та на сайті парламенту, щоб 
студенти чітко знали свої права та, що не менш важливо, обов’язки. 

Напрям соціальної роботи та волонтерського руху. 
Протягом цього року нам вдалось налагодити партнерські стосунки з благодійним 

фондом «Серце до серця» та організацією «Цивілізація».  
Окрім цього, на основі минулорічного ярмарку-благочинності від Інституту 

психології та соціальної педагогіки пропоную провести масштабніший «Ярмарок Щастя», 
адже разом ми можемо досягти значно більших вершин. 

У подальшому дуже хотілося б продовжити з ними співпрацювати, адже 
представники даних організацій володіють інформацією про потреби соціально-незахищених 
дітей та людей з особливими потребами. 

Напрям зв’язки з громадськістю та міжнародна співпраця 
Дуже б хотілось зробити традиційним квітневий круглий стіл з актуальних проблем 

студентського самоврядування. Продовжити співпрацю зі студентськими організаціями 
УАСС та іншими студентськими самоврядуваннями університетів.  

Виступити співорганізаторами проекту Київський молодіжний форум (спільно з 
УАСС).  

Започаткувати міжуніверситетський вокальний шоу-конкурс UNIVISION (на основі 
конкурсу Євробачення). 

Напрям самовдосконалення та розвитку 
Ми дуже вдячні минулорічному досвіду роботи з добрим другом нашого 

Університету, професором Київського університету імені Бориса Грінченка Маршалом 
Крістенсеном. Дуже сподіваємося на нові зустрічі з ним та подальшу співпрацю. Також дуже 
вдячні за створення нового НМЦ розвитку культури лідерства, адже завдяки цьому на 
наступний рік у нас вже заплановано 3 внутрішні та 1 виїзний тренінги з лідерства та 
самовдосконалення.  



Також ми маємо сподівання, що минулорічне новаторство у вигляді неформальних 
зустрічей та спілкування з Парламенту з Ректоратом стане справжньою традицією. 

Напрям культури, здоров’я та спорту. 
Цей напрям, як усім відомо, є найскладнішим у виконанні, протее він є і 

найцікавішим та найочікуванішим. У своїй програмі не обіцятиму забагато стосовно цього 
пункту, адже часу мало,а зробити хочеться так багато! Основними пріорітетними заходами 
ми визначили: 

- традиційне шоу першокурсників «Ось ми які»; 
- шоу-конкурс талантів «За Кадром»; 
- щорічний фестиваль команд КВН на Кубок Ректора; 
- Інтелектуальний конкурс краси; 
- флеш-моб до Дня Києва. 
 

«Вимагай неможливого – отримаєш максимум!» - саме під таким гаслом я поведу за собою 
увесь студентський актив і можу з впевненістю сказати, що робота Студентського 
парламенту у 2013-2014 н.р. обіцяє бути насиченою та гармонійно розвиватися у всіх 
напрямах.  

 
 


