
Передвиборча програма 

Тарасової Ліни Русланівни, 

Кандидатки на посаду Президента Студентського парламенту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

1. Розвиток зовнішньої співпраці: 

 

 Обмін досвідом і налагодження зв’язків, започаткування спільних 

проєктів з активними ОСС ЗВО України. 

 Популяризація активної участі у громадському бюджеті, 

міжнародних проєктах, програмах та грантах серед студентів 

Університету. 

 Активна діяльність Студентського самоврядування Університету як 

колективного члена ГО «Українська асоціація студентів». 

 Популяризація програм мобільності Erasmus закордоном серед 

студентів Університету. 

 Запровадження та популяризація програми обмінів «Плацкарт».  

 

2. Взаємодія студентів Університету з професорсько-викладацьким 

складом та ректоратом: 

 

 Постійна взаємодія всіх студентів з ректоратом та професорсько-

викладацьким складом Університету за допомогою створення 

рубрики у Телеграм-каналі Студентського парламенту (Student 

Parliament. Borys Grinchenko University): «Що на ректораті? », яка 

буде висвітлювати основні прийняті рішення у доступному та 

легкому форматі для студентства. 

 Продовження організації регулярних зустрічей Студентського 

парламенту з ректоратом Університету. 

 Створення бесіди, яка буде сприяти кращій взаємодії студентства та 

керівних ланок Університету.  

 

3. Просвітницька діяльність стосовно забезпечення якості вищої 

освіти: 

 

 Інформування всіх студентів стосовно акредитаційної процедури у 

формі бесід, тренінгів та інтерактивних методів подання інформації. 



 Запровадження в Університеті посади студентського омбудсмена – 

уповноважений з прав студентів, який буде допомагати знайти 

компроміси між конфліктуючими сторонами, вирішувати різні 

проблеми студентів тощо. 

 Ознайомлення студентів із роботою внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

4. Удосконалення взаємодії ОСС структурних підрозділів та 

Студентського парламенту: 

 

 Вдосконалення комунікації РСС і Студентського парламенту. 

 Започаткування регулярних зустрічей голів РСС структурних 

підрозділів з президентом Студентського парламенту. 

 Створення телеграм-каналу президента Студентського парламенту, 

де будуть висвітлюватися ключові завдання, питання та підсумки, 

проведеної роботи, що допоможе покращити взаємодію зі всіма 

студентами Університету на доступному рівні. 

 

5. Підтримка та розвиток дослідницької та проєктної діяльності 

студентів: 

 

 Започаткування конкурсу проєктів для студентів нашого 

Університету, який буде спрямований на фінансову і технічну 

підтримку ініціатив. 

 Підтримка у реалізації студентських ідей. 

 

6. Удосконалення адаптації першокурсників до студентського життя: 

 

 Запровадження школи першокурсників для новоутворених 

академічних груп Університету, яка покращить адаптацію студентів 

у новому соціальному середовищі. 

 Підтримка та допомога Центру лідерства-служіння у проведенні 

школи координаторства; активізація нових студентів щодо участі у 

лідерських тренінгах, тренінгах командоутворення, англомовних 

програмах тощо. 

 

 

 



7. Започаткування зимового фестивалю серед студентів Університету: 

 

 Фестиваль серед студентів Університету у зимовий період буде 

сприяти підвищенню їхньої активної діяльності, встановлення 

яскравої соціальної позиції та вихованню нових поколінь 

студентського самоврядування. 

 


