
Передвиборча програма 

кандидата на посаду Президента Студентського парламенту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для усіх 
представників органів студентського самоврядування (далі – ОСС) 
Університету щодо дотримання вимог законодавства та Положення про 
студентське самоврядування в Київському університеті імені Бориса 
Грінченка:  

- підвищення рівня правової свідомості серед студентів, першочергово 
для представників ОСС; 

- дотримання вимог ОСС щодо організації освітнього процесу державною 
мовою (зокрема у функціонуванні соціальних мереж РСС); *діяльність 
соц. мереж РСС є складовою студентського самоврядування 
Університету, яке в свою чергу складовою освітнього процесу. 

- щодо обізнаності та впровадження корпоративної культури та цінностей 
Університету у життя студентів; тім білдинг 
 

2. Забезпечення гласності та прозорості діяльності органів студентського 
самоврядування (Студентського парламенту та Рад студентського 
самоврядування структурних підрозділів): 

- структуроване та змістовне планування чергових заходів і проектів та їх 
оприлюднення на сайті та в соціальних мережах; 

- висвітлення усіх прийнятих рішень на сайті структурного підрозділу 
Університету у розділі «Студентське самоврядування»; 

- щорічне звітування Рад студентського самоврядування структурних 
підрозділів відповідно до порядку і термінів, встановлених у Положенні 
про студентське самоврядування. 
 

3. Налагодження співпраці з ОСС закладів вищої освіти України та 
неурядовими громадськими організаціями, студентськими організаціями 
при органах державної влади та органах місцевого самоврядування: 

- зокрема, підписання меморандуму про співпрацю зі Студентською 
радою при Міністерстві інформаційної політики з метою спільної 
діяльності, залучення студентів до організації та проведення спільних 
проектів на регіональному та всеукраїнському рівнях, забезпечення 
проходження студентами стажування з подальшим працевлаштуванням; 



- організація та проведення Всеукраїнського студентського форуму з 
метою обміну досвідом та знаннями у сфері студентського 
самоврядування між ОСС ЗВО України; 

- сприяння участі представників Студентського парламенту у заходах, 
програмах та проектах органів державної влади, громадських об’єднань 
та ОСС ЗВО України. 
 

4. Удосконалення окремих заходів дозвілля студентів 
загальноуніверситетського рівня шляхом залучення спонсорської 
підтримки: 

- зокрема, залучення матеріальних ресурсів та фінансової підтримки від 
компаній, що спеціалізуються на  виготовленні брендової продукції з 
метою економії коштів з фонду Університету у частині виготовлення 
корпоративної продукції. 
 

5. Сприяння залученню студентів до участі у програмах лідерського 
спрямування, з метою популяризації корпоративної культури, розвитку 
лідерських якостей та роботи у команді: 

- а саме, співпраця з Центром програм з лідерства-служіння та сприяння 
участі представників студентського самоврядування усіх рівнів у 
тренінгах, менторських курсах та Міжнародній академії лідерства-
служіння – 2019, яка відбудеться на базі нашого Університету в червні.  

         6. Залучення студентів до цікавих та перспективних проектів 
спрямованих на бізнес-освіту: 

 -а саме популяризація та залучення студентів до стартап-інкубатору 
YEP, допомога у його розбудові 
 

7. Запровадження проекту «Моя історія успіху» 

- проект спрямований на підтримку комунікації з випускниками 
Університету, шляхом створення електронної платформи, де випускники 
зможуть  публікувати свої особисті історії успіху після закінчення 
Університету.  
- це сприятиме підвищенню іміджу університету серед ЗВО України, та 
стане ефективним та допоміжним елементом у профорієнтаційній 
діяльності 



- завдяки активізації відвідуваності сайту Університету, шляхом 
залучення випускників до написання власних історій,  це сприятиме 
його зростанню  у вебометричному  рейтингу університетів. 

8. Популяризація конкурсу нових ідей для розвитку Університету 
Грінченка 

- Студентський парламент ставить за мету активізувати студентів щодо  
свідомої участі у конкурсі 

9. Удосконалення  виборчої системи, а саме розглянути можливість 
пошуку платформи для організації та проведення чергових виборів до 
ОСС в електронному форматі, таким чином ми забезпечимо економію 
матеріальних ресурсів: коштів на друк та використання обладнання для 
друку, та людських ресурсів, а саме кропіткої роботи членів ЦВК та 
лічильних комісій. 

• Важливим є підтримання  позитивного іміджу Студентського парламенту 
серед  студентів, та  збереження довіри до діяльності Органів Студентського 
самоврядування Університету. 

Лідерські якості, спільна мета  та справжнє бажання працювати для студентів 
і рідного Університету, в поєднанні породжують ефективну роботу.  

 


