
Звіт президента Студентського парламенту за 2016-2017 рр. 

 У роки перебування на посаді президента Студентського парламенту 
(далі – СП) діяльність СП була спрямована на впровадження Закону України 
«Про вищу освіту», реалізацію ланки студентського самоврядування в Програмі 
розвитку Університету на 2013-2017 рр.  Студентський парламент Університету 
підтримував та сприяв ключовим цінностям, закладеним в корпоративну 
культуру Університету : сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському 
становленні, служити людині, громаді, суспільству. 

Підсумки діяльності: 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 
також брати участь в управлінні Київським університетом імені Бориса 
Грінченка (Далі – Університет) та його структурними підрозділами (Далі – 
Структурні підрозділи Університету або Інститути, Факультети, Коледж). 

Студентський Парламент – виконавчий орган студентського 
самоврядування, який обирається шляхом прямого таємного голосування 
студентів і відображає позицію студентства в різних сферах діяльності: 
координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну 
участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти 
громадській активності студентів. 

Про те якими незабутніми та прекрасними для кожної людини є 
студентські роки можна говорити дуже довго. Без сумніву для більшості цей 
період найщасливіший в житті. Обравши Київський університет імені Бориса 
Грінченка всі ми зробили доленосний вибір, адже Університет дорожить своїм 
ім’ям і репутацією і забезпечує студентів великою базою знань, дотримуючись 
вимог Державних стандартів, розвиває лідерські якості і творчі здібності та 
просто дарує незабутні спогади про молоді роки. 

Діяльність Студентського парламенту спрямована на розкриття та 
розвиток організаторських та творчих здібностей, підвищення відповідальності 
студентів та їх успішності та організацію різноманітних розважальних заходів. 

У 2016-2017 роках згідно з Положенням  про студентське самоврядування 
в Київському університеті імені Бориса Грінченка, Студентський Парламент 
розподілявся між 10 підрозділами, кожен з якого відповідає за окрему ланку 
студентського самоврядування. 



Протягом 2016-2017 років Студентський парламент вів активну діяльність. У 
І семестрі до складу СП входили 30 осіб, у ІІ семестрі чисельність 
представників скоротилась до 21 особи. 

Розподіл обов’язків 

 Президент 
 Перший віце-президент 
 Віце – президент 
 Секретар 
 Комітет культури та дозвілля 
 Соціально-волонтерський комітет 
 Інформаційний комітет 
 Комітет правового захисту студентів 
 Члени СП 

Президент – виконує рішення Конференції студентів Університету та є 
підвладним Положенню  про студентське самоврядування в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка: 

 виконує рішення СП; 
 ініціює для обговорення актуальні та ситуативні проблеми 

студентства;  
 щорічно звітує про результати діяльності Студентського парламенту 

Університету;  
 здійснює організаційне керівництво Студентським парламентом 

Університету; 
 розподіляє обов’язки між членами СП; 
 надає розпорядження членам СП; 
 здійснює представницькі функції; 
 підписує від імені Студентського парламенту Університету всі види 

угод та інші документи;  
 є членом Вченої ради Університету; 
 є першим президентом Студентського парламенту, кого обрано 

прямим таємним голосуванням; 
 виступає співорганізатором всеукраїнських фестивалем, зокрема 

«Віночок миру і добра»; 
 була членом робочої групи Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти; 
 підписання Меморандуму про співпрацю із Студентським 

самоврядуванням ЛДУБЖД; 



 презентувала досвід Університету щодо впровадження демократичних 
засад у діяльності студентського самоврядування сучасного вищого 
навчального закладу, виступивши з доповіддю на Всеукраїнській  
конференції Української асоціації студентського самоврядування на 
тему: «Перспективи та виклики реформи вищої освіти: студентський 
погляд», яка відбулась на базі Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова; 

 була  регіональним координатором Чернігівської області, делегатом 
від Київського університету імені Бориса Грінченка та головою 
мандатної комісії Всеукраїнського з’їзду ОСС ВНЗ України для 
обрання делегатів до Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти; 

 учасниця тренінгу за проектом Erasmus + «Якість вищої освіти очима 
студентів», УАСС. Має сертифікат, що дозволяє проводити тренінги з 
даної теми на території Європи; 

 представник студентства від Університету Проекта Сприяння 
академічній доброчесності в Україні (SAIUP project); 

 стала одним з шести учасників з усієї України «Tempus ALIGN», 
презентувавши доповідь про студентоцентризм у ВНЗ України, 
зокрема у Київському університеті імені Бориса Грінченка; 

 представник Університету на ІІІ Всеукраїнському з'їзді органів 
Студентського самоврядування,  де було обрано представника 
студентів до Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти (НАЗЯВО). 

Перший віце-президент – здійснює повноваження президента СП за його 
відсутності, здійснює інші обов’язки, визначені Конференцією студентів 
Університету та Студентським парламентом, в межах діючого законодавства. 

Віце – президент – здійснює повноваження президента СП за відсутності 
Президента і Першого Віце-Президента Студентського парламенту, здійснює 
інші обов’язки, визначені Конференцією студентів Університету та 
Студентським парламентом, в межах діючого законодавства. 

Секретар – займається документацією, що ведеться в ході заходів і подій, 
які організовується в Університеті: 

 ведення протоколів; 
 організація виборчого процесу; 
 підготовка проектів документів, а саме: кошториси, відрядження, 

подання та інше.  



Комітет культури та дозвілля займається організацією цікавих, яскравих 
та креативних проектів, що спрямовані на організацію дозвілля студентів: 

 MISS GRINCHENKO UNIVERSITY 2016; 
 проведення «Міс і містер 2017» по структурних підрозділах; 
 шоу-презентація першокурсників «Ось ми які»; 
 розважальні програми до Дня студента; 
 університетський етап проекту «Інтелектуальна битва університетів»; 
 є керівником та ідейним натхненником університетської групи 

підтримки «GC Fam». 

Інформаційний комітет повідомляє про новини в офіційних групах 
Студентського парламенту, займається наповненням офіційної сторінки СП 
Університету, займається організацією популяризації бренду Університету: 

 виготовлення наліпок до Дня Університету; 
 виготовлення інформаційної продукції до університетських заходів; 
 проводить інформаційну та рекламну кампанію до заходів СП; 
 Pub Quiz. 

Соціально-волонтерський комітет спрямований на діяльність, що 
здійснюється волонтерами Університету шляхом надання безкорисливої 
допомоги: 

 ланцюг об'єднання: Україна і Європа - сильніші разом!; 
 благодійний ярмарок до міжнародного Дня студента; 
 благодійний ярмарок до дня освітянина. 
 відвідування та надання допомоги дитячим будинкам до Дня Святого 

Миколая. 

Протягом навчального року робота здійснювалась згідно Плану роботи 
Студентського парламенту, а також відбувались і позапланові заходи. Збори СП 
відбувалися за потребою, не менше, одного разу на два тижні. 

Студентський парламент тісно співпрацював з іншими навчальними 
закладами. У новому навчальному році представниками студентського 
самоврядування було запропоновано внести зміни до Положення про 
студентське самоврядування. Воно було складено відповідно до Типового 
положення про студентське самоврядування, розроблене Міністерством освіти і 
науки України.  

Студентське самоврядування – це чудова можливість вдосконалити свої 
лідерські навички, сформувати в собі особистість, навчитися думати як стратег  



та шанс реалізувати себе в громадському секторі на місцевому та 
всеукраїнському рівнях. 

Сподіваюся, що в подальшому робота Студентського парламенту буде 
розвиватися та покращуватися. Бажаю успіхів та нових звершень! 

Дякую за увагу! 


