
СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

                                                       

04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, тел. 461-02-45, 428-34-13, e-mail: gi@kubg.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Студентського парламенту -
Анастасія Юрганова

Координує діяльність парламенту, представляє інтереси студентстсва

Заступник Президента парламенту -
Іщенко Антон

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 та 

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 Президента парламенту -
Сухврєв Едуард

Координує діяльність департаменту культури, 
здоров'я та спорту, департаменту зв'язку з 

громадськістю та мыжсоціальної роботи та 
волонтерського руху.

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 – Діденко 
Анастасія  Веде 

документацію Парламенту, 
протоколює документацію, 
відповідає за організацію 

засідань Парламенту 
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1. Юрганова Анастасія Русланівна  Президент Студентського 
Парламенту 

063 153 65 46 
099 147 17 82 
nastyushath@yandex.ua 
fb.com/anastasia.yurganova 
vk.com/yurgashka 

 
«Коли ти чекаєш, значить ти 

маєш на кого чекати» 

2. Іщенко Антон Григорович Заступник голови парламенту 
(Представник Інституту 
мистецтв) 

093 144 41 75 
vadym-katrin@mail.ru 
vk.com/id143430235 

«Музика виражає те, що ми 
не можемо сказати і те, про 

що неможливо мовчати» 
 

3. Сухарев  Едуард Євгенійович Заступник голови парламенту 
(Представник Інституту  
Суспільства)  

093 379 35 67 
edwarderxii@rambler.ru 
fb.com/edward.sukharev 
vk.com/goodnatur3 

«На все свій час» 

4. Діденко Анастасія Олександрівна 
 

Секретар (Представник 
Університетського  
Коледжу)  

093 947 87 25 
didenko-tet@ukr.net 
vk.com/cold_skin 

«Танець - це життя» 

5. Ромашова Надія Миколаївна Департамент 
самовдосконалення та 
розвитку (Представник 
Гуманітарний 
Інституту) 

066 260 53 39 
Nadyha-ha@ukr.net 
vk.com/id28752705 

«На вершину гори 
підійматися одному 
неможливо і зовсім 

невесело. тому люби тих 
людей, які йдуть пліч-о-пліч 

з тобою» 
6. Бадика Ярина Олександрівна Департамент культури і 

здоров’я (Представник 
Гуманітарний 
Інституту) 

063 105 35 03 
chate@ukr.net 
fb.com/arinka.badyka 
vk.com/id10634380 

«Ніколи не сдавайся» 

7. Хоменко Марія Максимівна Департамент фінансового 
забезпечення (Представник 

063 180 94 25 
maria.homenko.1995@mail.ru 

«Керуючись мрію - йди до 
мети» 
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Педагогічного  
Інституту) 

vk.com/id60239694 

8. Панасюк Діана Семенівна Департамент 
самовдосконалення та 
розвитку (Представник 
Педагогічного 
Інституту) 

093 510 36 06 
dididi2325@gmail.com 
vk.com/id43214582 

«Ніколи не опускай руки та 
ні про що не шкодуй - життя 

приведе тебе туди, де ти 
маєш бути» 

9. Свербиненко Вікторія Віталіївна Департамент соціальної роботи 
та волонтерського руху 
(Представник Педагогічного  
Інституту) 

095 742 19 55 
vikulua_020996@mail.ru 
vk.com/victoria_sverbinenko 

«Коли гаснуть ліхтарі 
навколо - не гасіть світло в 

собі» 

10. Сєрая Анна Сергіївна Департамент зв’язків з 
громадськістю і міжнародної 
співпраці (Представник 
Інституту  
Суспільства) 

093 582 70 06 
ankoy_yokna@mail.ru 
vk.com/anya_seraya 

«Ти не ти, коли голодний» 

11. Трофимченко Анастасія 
Леонідівна 

Департамент соціальної роботи 
та волонтерського руху 
(Представник Інституту  
суспільства 

098 339 99 80 
istorik_2013@bk.ru 
vk.com/hudojnik95 

«Хто не йде вперед, той іде 
назад- стоячого положення 

немає» 

12. Шевченко Марина Сергіївна  

  

Департамент правового 
захисту студентів 
(Представник Інституту  
Суспільства) 

063 959 25 96 
099 963 42 20 
marisha_mari@ukr.net 
vk.com/marisha_love_johnnydepp 

«Щоб оцінити дорогу, 

необхідно 

її пройти» 

13. Жеребко Олексій Васильович Департамент фінансового 
забезпечення (Представник 
Інституту  
Людини) 

093 086 68 94 
marriengoff@gmail.ru 
vk.com/id46732296 

«Хочеш жити, вмій 
крутитися» 

14. Лозко Андрій Олегович Департамент зв’язків з 
громадськістю і міжнародної 
співпраці (Представник 
Інституту  
Людини) 

0639491223 
Lastero@ukr.net 
vk.com/lozko_lozko 

«Або роби якісно,або не 
роби взагалі» 

15. Образцова Аліса Володимирівна Департамент зв’язків з 
громадськістю і міжнародної 
співпраці (Представник 
Інституту  

093 029 19 01 
aliceobraz03@gmail.com 
fb.com/alice.obrazcova 
vk.com/aliceobraz 

''Щоб досягти бажаного 
результату треба 

віддаватись справі 
сповна,жити нею і ніколи не 
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Людини) займатись тим, до чого не 
лежить душа.'' 

16. Порязєва Анна Юріївна Департамент культури і 
здоров’я (Представник 
Інституту мистецтв) 

093 825 37 67 
anyta@email.ua 
vk.com/id19253436 

«Поводься з іншими так, як 
би ти хотів, щоб чинили з 

тобою» 
17. Заїка Валерія Вадимівна Департамент культури і 

здоров’я (Представник 
Інституту мистецтв) 

095 688 24 41 
Zaika2206@yandex.ru 
vk.com/id50046054 

«Крізь терни до зірок» 

18. Кулініч Марія Леонідівна Департамент зв’язків з 
громадськістю і міжнародної 
співпраці (Представник 
Університетського  
Коледжу) 

093 456 12 60 
Kulini4_m@mail.ru 
fb.com/mariya.kulinich.5 
vk.com/id118236839 

«Роби добро, і воно 
повернеться до тебе» 

19. Маляр Станіслав Анатолійович 
 

Департамент правового 
захисту студентів 
(Представник 
Університетського  
Колледжу) 

093 619 05 85 
rada12uk@gmail.com 
fab.com/stansslav.malyar 
vk.com/stanislav_sm  

«Дрібні справи породжують 
і 

дрібних людей» 
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