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Голова Студентського парламенту -  

Григорук Анастасія  

Координує діяльність парламенту, представляє інтереси студентстсва 

Заступник Голови парламенту -  

Шевченко Марина 
Координує діяльність департаменту культури, здоров'я та спорту, 

департаменту зв'язків з громадскстю та міжнародної співпраці, 
департаменту соціальної роботи та волонтерського руху.  

Департамент культури, здоров'я та спорту 

Займається організацією та реалізацією культурно-масових, 
спортивно-масових заходів та акцій, популяризацією здорового 

способу життя та  залученням студентів до соціально-
гуманітарної діяльності 

Департамент зв'язків з громадськістю та міжнародної співпраці 

Займається налагодженням партнерських звязків зі студентськими 
радами внз Києва, України та закордонними навчальними закладами, 
інформуванням студентсьва про діяльність парламенту, залученням 

партнерів та спосорів 

Департамент соціальної роботи та волонтерського руху 

Займається проведенням волонтерських акцій, співпрацює з дитячими 
будеинками, соціальними службами, радами ветеранів 

Заступник Голови парламенту -  

Дерунець Ольга 

Координує  діяльність департаменту правового захисту 
студентів, департамент самовдосконалення та розвитку, 

департамент фінансового забезпечення 

Департамент правового захисту студентів 

Стежить за забезпеченням прав студентів, проводить аналіз 
ситуацій їх порушень 

Департамент самовдосконалення та розвитку 

Організовує провеення тренінгів та зустірчей для 
студентського активу, налагодженням співпраці та спіьних 

заходів між студентами різних структурних підрозділів 
університету.   

Департамент фінансового забезпечення 

Контролює використання кошітв студентського активу, 
займається пошуком джерел наповнення бюджету 
парламенту, планує розподіл коштів, слідкує за їх 

використанням  

Секретар – 

Маляр Станіслав 

Веде документацію Парламенту, 

протоколює документацію, 

відповідає за організацію засідань 

Парламенту 
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№ ПІБ посада інформація життєве кредо 

1  Григорук Анастасія 

Олександрівна 

Голова парламенту 063 6721058 

gaagvvgav@mail.ru 

http://vk.com/nastya.nova 

Я не здамся без бою.  

2  Дерунець Ольга Ігорівна Заступник голови парламенту 0632718272 

vk.com/olala22 

olala1626@gmail.com 

Все найкраще тільки попереду. 

3  Шевченко Марина Сергіївна Заступник голови парламенту 063 9592596 

0999634220 

marisha_mari@ukr.net 

vk.com/marisha_lovejonnydepp 

Щоб оцінити дорогу, необхідно 

її пройти. 

4  Бачинська Валентина 

Вікторівна 

представник Педагогічного 

інституту (департамент 

соціальної роботи та 

волонтерського руху) 

0634642115 

0989642293 

vk.com/studradapi 

valyskabacha2012@mail.ru 

Твердо переконана, що 

піклуючись про інших ми 

знаходимо своє власне. 

5  Васюк Андрій Григорович представник Гуманітарний 

інституту (департамент 

міжнародної співпраці та зв’язків 

з громадскістю) 

0971111756 

anders89.89@yandex.ru 

http://vk.com/id27841361 

У здоровому тілі здоровий дух. 

6  Дурдас Максим Ігорович представник Інституту мистецтв 

(департамент міжнародної 

співпраці та зв’язків з 

громадскістю) 

0674295091 

0932669666 

dmaksik@bk.ru 

 

7  Маляр Станіслав Анатолійович представник Педагогічного 

інституту (департамент 

соціальної роботи та 

волонтерського руху) 

093 6190585 

malyr1905@mail.ru 

http://vk.com/stanislav_sm 

Дрібні справи породжують і 

дрібних людей. 

8  Малік Максим Сергійович представник Інституту мистецтв 

(департамент культури, здоров’я 

093 9834070 

vk.com/malikmilano 

Лише знання дають людині 
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та спорту) maxydjs@yandex.ru справжню силу, здатну 

протистояти будь-якому злу. 

9  Папазова Валерія 

Олександрівна 

представник Інституту 

психології та соціальної 

педагогіки (департамент 

самовдосконалення та розвитку) 

063 3543109 

http://vk.com/valerie9 

Valerie.papazova@jmail.com 

Краще померти стоячи, ніж 

жити на колінах. 

10  Плєвако Ксенія  Петрівна представник Інституту 

суспільства (міжнародної 

співпраці та зв'язків з 

громадськістю) 

095-612-38-07 

http://vk.com/id54756808 

 

11  Степанчук Марія Миколаївна представник Університетського 

коледжу (департамент правового 

захисту студентів) 

093 7075543 

mashabest95@mail.ru 

vk.com/id26276243 

Пізнання душі багато в чому 

сприяє пізнанню будь-якої 

істини. 

12  Хаблов Антон Григорович представник Інституту 

суспільства (департамент 

правового захисту студентів) 

093 4296487 

Gladiator-toha@bigmir.net 

vk.com/besttosha 

Тільки тяжко працюючи, можна 

досягти успіху. 

13  Яресько Вероніка Олегівна представник Інституту 

психології та соціальної 

педагогіки (департамент 

самовдосконалення тарозвитку) 

0634288698 

http://vk.com/yarese4ka 

yarese4ka@gmail.com 

Скільки не докладай зусиль – 

усе найкраще трапляється 

несподівано. 
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