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ЗБЕРЕГТИ ПОПЕРЕДНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА 
ПРАЦЮВАТИ НАД ПОМИЛКАМИ

- Удосконалювати процедуру проведення 
виборів до органів студентського 
самоврядування;

- Вивчати думку студентів шляхом 
проведення опитувань;

- Визначати пріоритетними ті напрямки 
роботи, які цікавлять студентів.



ГЛАСНІСТЬ 
- трансляція окремих засідань Студентського 

парламенту онлайн;
- висвітлення всіх прийнятих рішень на сайті 

Університету;
- чітке планування та оприлюднення щомісячних 

звітів на сайті та в соціальних мережах.



ЯСКРАВЕ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТАМ

- відмовитися від 
проведення шаблонних 
заходів;

- проводити різноманітні і 
цікаві для студентів різних 
спеціальностей заходи у 
всіх корпусах 
Університету та в 
гуртожитках.



ЗАХИСТ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО СТУДЕНТІВ

- виявлення порушень прав студентів та раціональне 
вирішення питань;

- підвищення рівня правової свідомості, шляхом 
проведення цікавих заходів;

- участь у студентських асоціаціях та молодіжних 
дорадчих групах при органах влади і місцевого 
самоврядування.



РЕГІОНАЛЬНЕ 
ТА МІЖНАРОДЖЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

- переглянути доцільність 
окремих відряджень;

- залучати до поїздки у 
відрядження студентів 
різних курсів та 
спеціальностей;

- пошук нових знайомств.

- укладення договорів і 
меморандумів з неурядовими 
організаціями;

- написання грантів;
- реєстрація Студпарламенту як 

громадської організації, участь у 
міських грантових програмах.





ЗМІНА СТРУКТУРИ САМОВРЯДУВАННЯ

- відмовитися від роботи в 
департаментах і комітетах, 
натомість створювати проектні 
групи за багатьма напрямками.

- тільки так можливо охопити всі 
напрямки діяльності і залучити до 
реалізації конкретних проектів 
тих, кому це дійсно цікаво.

- робота в 
проектних групах 

дозволить 
залучати грантові 

кошти.



ПОШУК ПОТУЖНИХ БАЗ ПРАКТИКИ ТА ПЕРШОГО 
МІСЦЯ РОБОТИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

- створення банку вакансій 
та укладання договорів 
про проходження 
студентами стажування з 
подальшим 
працевлаштуванням.

- укладення 
меморандумів про 
співпрацю з базами 
практики: передовими 
організаціями в різних 
галузях.



ПЕРЕДАЧА ДОСВІДУ 
ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НА 2018-2019 Н.Р.

- планування роботи 
заздалегідь, що сприятиме 
злагодженості.

- залучення до роботи в 
самоврядування 
студентів різних 
курсів, що дозволить 
реалізувати принцип 
наступності.
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