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Доброго дня, шановні учасники конференції, адміністрація. Вашій 

увазі пропонується звіт діяльності за 2012-2013 рр. Студентського 

парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка, який мені 

випала честь очолювати. Звіт діяльності я буду презентувати самостійно, 

оскільки голови департаментів делегували мені своє право виступу. 

Найперше хочеться подякувати усім членам Парламенту, хто не 

забував про свої обов’язки, а також адміністрації інститутів та університету, 

що завжди з розумінням ставились до нашої діяльності. 

Організацію діяльності Парламенту ми вважали доцільним розпочати 

зі створення нової структури та чіткого розподілу обов’язків. Так, під час 

першої зустрічі було створено п’ять департаментів Студентського 

парламенту, що працюють за наступними напрямами: 

• зв’язки з громадськістю та міжнародна діяльність; 

• культура, здоров’я та спорт; 

• соціальна робота та волонтерський рух; 

• правовий захист студентів; 

• самовдосконалення та розвиток. 

Таким розподілом ми намагалися охопити весь спектр діяльності 

студентства, щоб до заходів, які організовував Парламент, могли долучитися 

студенти з різними зацікавленнями та захопленнями. Також ми намагалися 

відповідати на запити університету, підтримувати закладені раніше традиції 

та завжди брати участь в загальноуніверситетських заходах та проектах. 

Протягом 2012-2013 н.р. нам вдалося реалізувати та здійснити 

наступні проекти: 

Блок «Соціальна робота та волонтерський рух» 

Спільно з благодійним  фондом «Серце до серця» нами було 

проведено акцію «Аукціон побачень» на підтримку дітей з вадами слуху. 



Структурним підрозділам університету вдалось зібрати близько двох тисяч 

грн., які передані фонду. В рамках проекту Парламент долучився до зібрання 

коштів на Михайлівській площі. Саме там учасниками акції було 

встановлено рекорд України «Флеш-моб «Живе серце». 

В рамках співпраці із організацією «Цивілізація» саме зараз (до 31.05) 

ми проводимо акцію «Збери дитину до школи».  

Дякуємо усім, хто долучився до благородної справи. Ми плануємо 

продовжити співпрацювати з уже названими та іншими фондами та 

організаціями, що допомагають людям з особливими потребами, адже 

одними з цінностей нашого університету є людина та духовність. 

Блок «Зв’язки з громадськістю та міжнародна діяльність» 

Протягом року члени студентського парламенту активно брали участь 

у профорієнтаційній роботі, яка була організована НМЦ інформаційно-

рекламної та профорієнтаційної діяльності. Так, ми брали участь у зустрічах 

з абітурієнтами та виставками освітніх закладів. Саме на одній із таких 

виставок «» Студентський парламент був нагороджений золотою медаллю за  

27 лютого 2013 р. члени студентського парламенту, представники 

структурних підрозділів та наукового товариства взяли участь у скайп-

конференції з Регіною Роян, колишнім президентом студентського уряду 

Університету Східного Мічігану (Eastern Michigan University), та Віталієм 

Шпаком, магістрантом Університету Меріланду (University of Maryland). 

Також ми мали змогу зустрітись з Сергієм Ковальчуком, докторантом 

Педагогічного інституту при Торонтському університеті (Канада). Під час 

заходу були розглянуті питання особливостей функціонування студентського 

самоврядування в США та Канаді, реалізації громадянських свобод через 

об’єднання студентів. Такий обмін досвідом є дуже важливим для розбудови 

самоврядування в університеті, тому ми дякуємо НДЛ міжнародних проектів 

за надану можливість, а також у подальшій роботі будемо намагатися 

самостійно організовувати подібні зустрічі. 

Важливим проектом, який був ініційований та організований 

парламентом, став круглий стіл «Лідери для лідерів». Метою заходу було 



обговорення найактуальніших проблем студентського самоврядування і 

визначення перспектив його розвитку в сучасних умовах. Основними 

спікерами були Президент Української Асоціації Студентського 

Самоврядування Єлизавета Щепетильникова, Голова Київського осередку 

Спілки ініціативної молоді «СІМ» (2012-2013) Артем Рижак та член 

Студентського парламенту Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, учасник Європейської програми «Темпус» Білик Марія. Ми, без 

зайвої скромності, дуже пишаємося цим заходом, який дав нам можливість 

ближче познайомитись та потоваришувати з представниками інших внз 

Києва, а також обговорити нагальні питання розвитку самоврядування та 

обмінятися досвідом. Висловлюємо щиру подяку учасникам круглого столу 

та усім, хто долучився до його організації, насамперед методистам НМЦ 

соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів 

проректору університету з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи Таїсії Юріївні Бєлофастовій. 

Ще одним важливим завданням, над яким ми працювали, було 

створення неформального логотипу Студентського парламенту Київського 

університету імені Бориса Грінченка. У результаті довгих суперечок та 

дискусій нами було обрано наступні варіанти: 

демонстрація на екрані 

У подальшому ми прагнемо вдосконалити дані логотипи та врешті 

знайти ідеальний варіант, якого ще не було у часі і просторі :) 

Не можна не відзначити участь членів студентського парламенту у 

тренінгах лідерства, які проводив, можна з впевненістю сказати, добрий друг 

нашого закладу, ректор Орегонського університету Маршал Крістенсен. Ми 

щиро дякуємо Маршалу за проведену з нами роботу; його заняття є завжди 

цікавими, повчальними та корисними. Ми прагнемо і надалі співпрацювати з 

організацією Co-Serve Int. та дуже чекаємо на приїзд Маршала у новому 

навчальному році. 

Блок «Самовдосконалення та розвиток» 



Напевне, найпоказовішою та найбільш помітною є робота 

департаменту самовдосконалення та розвитку та департаменту культури, 

здоров’я і спорту. Протягом 2012-2013 н.р. представникам названих 

департаментів вдалося організувати ряд тематичних вечорів дозвілля для 

студентів університету з метою налагодження дружніх та теплих стосунків 

між членами Грінченківської родини. Також було організовано неформальну 

зустріч представників парламенту, студентських рад з членами Ректорату 

нашого університету. Саме такі зустрічі дають нам можливість краще пізнати 

один одного, здружитися та стати ближчими. Ми дякуємо усім студентам, що 

відвідували подібні заходи, а також усім проректорам та директорам 

інститутів, які знайшли час для неформального спілкування з нами. 

Сподіваємось, це стане новою традицією Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Блок «Самовдосконалення та розвиток» 

Керуючись прислів’ям «Краще один раз побачити ніж сто разів 

почути» пропоную вам переглянути на екрані фото-звіт культурно-масових 

заходів, організовували та брали участь у яких члени парламенту. 

фото заходів на екрані: 

флеш-моб до дня працівників освіти 

«Ось ми які» 

«Поза кадром» 

harlem-shake 

КВН 

Відмічаючи досягнення та здобутки парламенту за рік, не можна не 

згадати про основні проблемні питання. Найперша та найскладніша у 

вирішенні питання – різний графік навчання членів парламенту та 

розміщення корпусів по обидва боки Дніпра, що веде за собою труднощі у 

проведенні засідань. Ми намагаємось робити це (проводити засідання) у 

різних корпусах, щоб зручно було усім членам парламенту, проте різні 

навчальні зміни дуже позначаються на нашій роботі. 



Наступною є проблема, яка стосується не лише нашого парламенту, 

нею переймаються безліч організацій – це недостатнє фінансування. Попри 

те, що університетом виділяються кошти на розбудову студентського 

самоврядування, процедура їх отримання є дуже складною. Внаслідок чого 

ми не завжди можемо вчасно отримати необхідні нам кошти. 

Ще одним важливим питанням є недостатня активність усіх 

представників студентського парламенту. Я з розумінням ставлюсь до того, 

що більшість з вас досить плідно займається роботою у власних 

студентських радах, проте дуже хочеться підняти діяльність 

університетського органу самоврядування на інший рівень, а для цього 

необхідні зусилля усіх, я підкреслюю, усіх членів парламенту. Сподіваюсь у 

наступному році ми зможемо подолати це непорозуміння та разом 

розбудовувати студентське самоврядування найкращого навчального закладу 

Києва. 

Стосовно інших складнощів у роботі, то звичайно проблему з часом та 

відстанню між корпусами ми подолати не зможемо, а от навчитися 

правильно організовувати свій час, розподіляти пріоритети та відповідально 

ставитись до своїх обов’язків нам під силу. 

Вирішення питання з фінансуванням ми бачимо у створенні чіткого 

кошторису витрат на майбутній рік. Сподіваємось, це полегшить виділення 

коштів під проекти та заходи парламенту. 

Хочу підкреслити, що ми є повністю відкритими до співпраці, тому 

будемо раді побачити та почути ваші пропозиції, ідеї та побажання. У будь-

який час ви можете звертатись до мене та інших членів парламенту, а також 

членів студентських рад своїх інститутів.  

Дуже дякую адміністрації університету та інститутів, членам 

парламенту, членам студентських рад інститутів, методистам відділів та усім, 

без кого моя робота була б неможливою. Сподіваюсь, протягом наступного 

року ми зможемо подолати існуючі перешкоди та підкорити нові вершини. 

Дякую за увагу! 


