
Звіт Голови  щодо діяльності  
Студентського парламенту Університету 

за період з 31 травня 2016 року по 31 травня 2017 року 

На виконання Положення про студентське самоврядування КНУ імені Тараса 

Шевченка, Статуту Університету, Статті 40 Закону України «Про вищу освіту» 

та на дотримання принципів та мети діяльності Студентського парламенту 

Університету  в період з 31 травня 2016 по 31 травня 2017 було зроблено 

наступне: 

1. Проведено ревізію документів в архівних збереженнях Студентського 

парламенту Університету.  

2.  Налагоджено документообіг, зокрема ведеться журнал обліку вхідної та 

вихідної кореспонденції (зареєстровано понад 250 вихідних документів та 

понад 130 вхідних), уніфіковано шаблони всіх документів для Студентських 

парламентів всіх факультетів/ Інститутів, проведено консультації щодо 

грамотності ведення документообігу в ОСС структурних підрозділів. 

3. Розроблено систему департаментів, назначено голів, якими був продуманий  

та затверджений посеместровий план роботи. 

4. Видано 20 розпоряджень Голови СПУ, проведено 14 засідань СПУ та 4 

засідання КСУ, з яких лише 2 зібрали кворум. 

5. Організовано проект «Консультант Абітурієнта 2016», в рамках якого були 

назначені координатори з кожного факультету та Інституту для надання 

інформації абітурієнтами, створено сторінку в соціальній мережі Вконтакті 

https://vk.com/abit_knu, проведено консультації під час роботи Приймальної 

комісії та надано консультативну допомогу батькам та студентам щодо 

навчання в Університеті та проживання в гуртожитках. 

6. Скоординовано роботу поселення першокурсників. Цього року вперше за 

поселення відповідали Комісії з поселення, до яких входили представники 

Студентської ради гуртожитку, Студентського парламенту факультету/
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Інституту, студентського Профбюро, а також представник Адміністрації 

факультету/Інституту. В експерементальному режимі в Інституті філології 

було запроваджено створення черги на поселення за допомогою заповнення 

анкет в гугл-доці, що допомогло зробити процес поселення ефективнішим. 

(Надалі планується запровадження такої системи поселення на всіх 

факультетах/Інститутах) 

7. Запроваджено проект «Студкуратор КНУ» на рівні всіх факультетів/

Інститутів, в рамках якого було проведено психологічні тренінги та зустрічі, 

для всіх охочих стати кураторами для першокурсників. Згодом було 

проведено онлайн-опитування першокурсників щодо якості роботи 

учасників проекту. Отримано схвальні відгуки, проаналізовано помилки, 

надалі планується покращувати ефективність такого виду діяльності. 

Переконані, що робота з першокурсниками від самого першого дня їхнього 

перебування в Університеті якісно впливатиме на пришведшення їхньої 

адаптації в студентське життя. 

8. Проведено тиждень святкувань Дня Університету, в рамках якого відбулися 

лекції, вечірні екскурсі «Ніч в Університеті», кіноперегляд в дворику 

Червоного корпусу, зустріч-знайомство першокурсників з різноманітними 

студентськими ініціативами, квест територією Латинського кварталу тощо. 

Такий цикл заходів активно підтримувався студентами, особливо 

першокурсниками. Надалі планується збільшувати кількість заходів під час 

такого тижня та якісно їх покращувати. 

9. Організовано музичний фестиваль BestKNUfest спільно з громадською 

організацією «Кожен спроможен», що стало символічною посвятою в 

першокурсники. BestKNUfest проводився вже вдруге, тож сподіваємося, що 

цей фестиваль стане традиційним для нашого Університету.  
 
 
 



 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

10.Створено офіційний сайт СПУ (http://sp.knu.ua) та забезпечується поширення 

офіційної інформації, зокрема звітів та документів, а також анонсів та 

репортажів. Пізніше було оновлено дизайн та структуру сайту, введено 

постійні рубрики для швидшого орієнтування в публікованій інформації. 

11.Підтримка листування за допомогою офіційної електронної пошти СПУ: 

spu.letters@gmail.com 

12.Проводиться постійне ведення сторінки СПУ у соціальній мережі ВКонтакті 

(https://vk.com/sp_knu), а саме: поширення інформації про наукові, спортивні, 

культурні заходи тощо, організовані зусиллями СПУ, керівництва 

Університету, студентами та аспірантами. 

13.Відновлено офіційну сторінку СПУ у соціальній мережі Facebook (https://

www.facebook.com/knu.parliament/), яка наразі у звязку з блокуванням 

соціальної мережі «Вконтакті» активно просувається. 

14.Запроваджено роботу СПУ в месенджері Telegram, де вже створено 

публічний канал Студентського парламенту та написано «бота» з всією 

необхідною інформацією для Абітурієнтів КНУ імені Тараса Шевченка. 

15.Започатковано застосування мережі Instagram (https://www.instagram.com/

sp_knu/) з метою поширення репортажів безпосередньо з місця події, 

поширення анонсів, які б охоплювали ще більшу аудиторію. 

16. Інформаційним департаментом створюються звіти та репортажі про 

найголовніші заходи та події Університету. Здійснено інформаційний 

супровід таких заходів як BestKNUfest, Medieval. Inspiration, Голос КНУ, 

Королева КНУ, Міс та Містер факультетів/інститутів, заходів кіноклубу, 

Дискусійного клубу, Ораторського клубу тощо. 

17.Проведено спецпроект (відео- та письмове інтерв’ю) з нагоди проведення 

Королеви КНУ 2017 (https://goo.gl/RxufHZ). 
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18.Введено щотижневу публікацію дайджестів (анонси подій , 

організовуваних департаментами СПУ, Парламентами та Профкомами 

факультетів/інститутів та Університетом) – https://goo.gl/qEucEf 

19.Постійно публікуються репортажі про події , організовувані 

департаментами СПУ, Парламентами та Профкомами факультетів/

інститутів. 

20. Створено сторінку департаменту в системі Trello для контролю за 

виконанням роботи (https://trello.com/informdepspu), зокрема, на дошці 

«Поточна робота». 

21. Налагоджено завчасне анонсування засідань СПУ та Конференції студентів 

Університету на сайті та сторінках у соціальних мережах; здійснено 

опублікування необхідних матеріалів, документів, проектів рішень 

відповідних органів студентського самоврядування. 
 
За роботу в департаменті хотілося б особливо подякувати таким 

студентам:  
Довгаль Катерина, 4 курс, Інститут філології 
Кубрак Катерина, 3 курс, факультет інформаційних технологій  
Марченко Станіслав, фізичний факультет, 1 курс магістратури  
Журавльова Анастасія, факультет психології, 1 курс магістратури  
Кузьменко Юлія, 2 курс, інститут філології  
Дудік Тетяна, 2 курс, факультет інформаційних технологій 

ОСВІТНІЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

22.Постійно ведеться сторінка Освітнього департаменту СПУ в соціальній 

мережі Вконтакті, (https://m.vk.com/osvitaknu), а також створено сторінку в 

соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/OsvitaKNU/); 
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23.Було сформовано команду освітнього департаменту в складі 30 осіб, яка була 

зменшена до 12 осіб; 

24.Було засновано проведення інтелектуального змагання між студентами та 

викладачами «Professors VS Students»  в кінці грудня 2016 року, а також ще в 

квітні 2017 року, в якому взяли участь студенти та викладачі  з різних 

факультетів нашого Університету; 

25.Освітній департамент СПУ презентував добірки по 10 книг, які радять 

прочитати декани різних факультетів, а також проректор з науково-виховної 

роботи. 

26.Було організовано безкоштовну екскурсію до Верховної  Ради України. 

27.Було проведено ряд майстер-класів, а саме:  
Майстер-клас Наталії Морозової, CEO Havas Group Ukraine: «Лайфхак 

проведення open air івентів»; 
Майстер-клас із тайм-менеджменту від Аліни Бочарнікової  на 

тему:"Встигнути все" ; 
Майстер – клас від Олексія Струцинського на тему: «Успішне створення 

стартапів»; 
Було проведено зустріч із Іриною Зільберман. Тема зустрічі: "Хороші 

манери, поведінка.  Як має себе поводити справжня леді?». 

28.Було розпочато роботу книжкового клубу «LibClub». 

29.Освітній департамент сприяв проведенню міжуніверситетського  змагання 

серед студентів в інтелектуальній грі «ЩО?ДЕ?КОЛИ?» в якому взяла участь 

команда нашого Університету. 

30.На постійній основі функціонує Ораторський клуб КНУ «Word Up», метою 

якого є допомогти студентам вдосконалити свої навички ораторського 

мистецтва. Постійно ведеться сторінка клубу в соціальній мережі Вконтакті  
(https://m.vk.com/knuwordup ); 

https://m.vk.com/knuwordup


 
За час роботи клубу було проведено наступні майстер-класи: 

• Відкриття Ораторського клубу з Ігорем Кондратюком  

• "Як при промові утримувати увагу та зробити так, щоб вас слухали" - 

Євгеній Дранищев  

• "Промови в стилі Стіва Джобса та їх секрети" - Констянтин Мельник  

• "Емоційно-логічне переконання, або як сподобатися будь- якому 

скептику" - Євгеній Дранищев  

• «Ораторська складова у професії телеведучого» - Констянтин Грубич  

• "Ефективна самопрезентація" - Олександр Зайома  

• "Утримання уваги учасників та контакт з аудиторією під час виступу"- 

Андрій Омельченко  

• «Ефективний брифінг: техніки відповідей на складні запитання» - Євгеній 

Титомир  

• "Як привернути і управляти увагою співрозмовників, почуватись більш 

розкутими, імпровізувати і долати сором'язливість" - Вероніка Литкевич  

• Відкриття Ораторського клубу із Андрієм Шабановим у другому семестрі.  

• "Правильна аргументація свого виступу, лаконічності її продовження та 

вичерпної структури матеріалу - Микола Овчаров  

• «Голос, жести та міміка в публічному виступі» - Дмитро Малиночка  

• "Як розбудити акторську ігрову природу, сформувати навички  

• імпровізаційного самопочуття та розкрити свій творчий потенціал" - 

Володимир Кудлінський  

• "Психологічні маніпуляції в ораторському мистецтві" - Ольга Куник  



• "Як говорити так, щоб хотілося слухати" - Олександр Зайома  

• "Страх публічних виступів. Звідки він береться? Фізичні та психологічні 

методи подолання страху." - Олена Жаворонкова 

• «Навчися володіти голосом: сексуальний, дружній, командний» - Наталія 

Махно. 

31. Було проведено ряд лекцій освітнього характеру, зокрема: 

• Лекція волонтера центру повстанських рухів Олександра Ладика з темою :  

ІДІЛ. Хто вони? Історія, держава, економіка. 

• Лекція  Захара Поповича з теми: Альтернативні механізми соціально-

економічного розвитку України. 

• Спільно з проектом Клуб Розвитку (https://vk.com/club_development) було 

проведено лекцію Сергія Литвина «Нейропсихологія творчого процесу» 

• Спільно з проектом Клуб Розвитку (https://vk.com/club_development) було 

проведено лекцію Іллі Бачуріна «Психологія впливу без маніпуляцій» 

• Лекція «Трудовий кодекс.Чому Україна бере в Європи найгірше?" Віталія 

Дудіна 

• Лекція Маргарити Овчаренко «Лібертаріанство в Україні»  
 
За роботу в департаменті хотілося б особливо подякувати таким 

студентам: 

Дирів Віталія, факультет психології, 3 курс  
Паляниця Марина, філософський факультет, 2 курс 
Павленко Ліна, факультет психології, 3 курс 
Євтушенко Вероніка, юридичний факультет, 1 курс 
Мартинюк Віола, юридичний факультет, 1курс 
Сметана Євгенія, ННЦ "Інститут біології та медицини», 3 курс 
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Багрій Катерина, юридичний факультет, 1 курс 
 
 
СПОРТИВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

31.Налагоджена комунікація зі Спортивними депаратментами інших 

університетів, а саме: НАУ, НУХТ, КНУТД, НаУКМА, КНЕУ, НТУ, 

Грінченка, КРОК, НУФВСУ, КНУКіМ, КНУБА, НМУ, НПУ, НУБІП, 

НТУУ «КПІ». 

32.Створенні списки спільнот соціальної мережі «Вконтакте», що стосується 

університету Шевченка та інших ВНЗ міста Києва, в яких спортивний 

департамент першочегово буде розповсюджувати інформацію.   

33.Створено інформаційна група Спортивного департаменту СПУ, до складу 

якої входять: фотографи, монтажник, ведучі спортивних заходів.  

34.Проведено збори Спортивного департаменту СПУ, де були приняті 

рішення стосовно плану роботи Спортивного Департаменту на місяць/

семестр/навчальний рік 

35.Створена спільнота студентів, відповідальних за спортзали гуртожитків 

студентського містечка, або контакти спортивно та соціальних активних 

осіб, що є представниками від гуртожитків (14 з 20 гуртожитків задіяні)    

36.Налагоджена комунікація з Федерацією баскетболу України.  

37.Відбулось одночасне скорочення та поповнення Спортивного 

депараменту СПУ, представниками та головами спортивних 

департаментів факультетів, соціально активними особами.  

38.Створенні списки спонсорів попередніх спортивних змагань та 

потенційно можливих спонсорів наступних змаганнях.  

39.Налагоджена комунікація зі студентськими радами студентського містечка 

КНУ імені Тараса Шевченка (станом до виборів голів СРГ 2017 року) 



40. Проведено між факультетські змагання з пауерліфтингу, ініціфованих 

Спортивним департаментом СПУ та підтриманих Спортивною кафедрою 

КНУ, що відбулись 17 жовтня 2016 в спортзалі спортивно комплексу КНУ 

імені Тараса Шевченка. Участь взяли команди семи факультетів/

Інститутів, а саме ВІКНУ, Психології, Біології, Географічний, ФІТ, 

ФРЕКС.   

41. Проведена допомога Спортивному департаменту факультету психології в 

проведені  спортивного заходу «Кубок Декана», що відбувся 06.11.2016.  

42. Проведена допомога Спортивній кафедрі КНУ імені Тараса Шевченка в 

пошуку учасників на змагання з жіночого баскетболу, та волейболу серед 

чоловіків (займались голови спортивних департаментів факультетів). 

43. Проведена допомога профкому філософського факультету в проведені 

змагань з настільного тенісу, 10 жовтня, в гуртожитку№2.   

44. Проведено 2 етапи між університетських спортивних змагань з Картингу, 

ініційованих Спортивним департаментом СПУ, які відбулися 3 та 17 

жовтня на території картинг центру «Жага Швидкості». Взяло участь 116 

студентів, що представили наступні університети:   НАУ, НУХТ, КНУТД, 

КНЕУ, НТУ, Грінченка, КРОК, НУФВСУ, КНУКіМ, КНУБА, НМУ, НПУ, 

НУБІП, НТУУ «КПІ». 

45. Участь у командних змаганнях з боулінгу між 8 університетами міста 

Києва серед дівчат та хлопців 17.11.2016. В змаганнях взяли участь  42 

особи.  

46. Проведено факультетські командні змагання зі стрітболу 3х3 03.12.2016. 

Взяло участь 14 команд (команди змішані. Представлені всі факультети/ 

інститути), 52 особи. 

47. Проведено спортивний захід зі страйкболу (5х5)23.04.2017. Взяло участь 

23 особи, що представили 7 факультетів/Інститутів.  



48.Організація та проведення разом з Соціальним департаментом СПУ та 

Спортивною кафедрою, між університетських змагань з плавання в 

рамках благодійної акції «Серце до серця» 15.04.2017. Участь в змаганнях 

взяли 4 університети м. Києва.  

49.Організовано та проведено разом зі спортивною кафедрою КНУ між 

факультетські змагання з волейболу де взяли участь 5 команд, 48 осіб, що 

представляли 8 факультетів/інститутів.  
 
За роботу в департаменті хотілося б особливо подякувати таким 

студентам:  
Онуфран Євген, факультет радіофізики електроніки та комп’ютерних 

систем, 1  курс 1 група  
Желдаков Антон, військовий інститут, 5 курс   
Комарницький Кирило, юридичний факультет, 2 курс  
Мохнач Діана Анатоліївна, інститут філології, 1 курс  
Онищенко Віталій, факультет психології, 3 курс 
 
СОЦІАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

50. 01.07.2016 було вивезено 784 кг макулатури з університету та 

студмістечка: https://goo.gl/ui3DY8. Зібрано 1881 грн. 

51. 18.09 відбулася поїздка до Ніжинського будинку-інтернату https://goo.gl/

W9oMt7 

52. 7.10 проведено ШЕВАмаркет, зібрано 2876грн 

53. 7.10 проведено благодійну вечірку «Стиляги Time», зібрано 1790 грн. 

54. Відбулося плетіння маскувальних сіток на потреби АТО https://goo.gl/

yfj93g 

55. 13.10 проведено акцію «Шоколадний лист в Інституті філології» https://

goo.gl/LNbaAF 



56. 20.10 проведено «ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ ПРО РАК МОЛОЧНОЇ 

ЗАЛОЗИ» https://goo.gl/5ACfCh 

57. 24.10-9.11 проведено захід «Благодійні побачення КНУ ім. Т. Шевченка» 

58. 1-3.11 проведено благодійний книжковий ярмарок КНУ в ІФ https://goo.gl/

yWoQr1 

59. 2.11 проведено благодійний ярмарок Book Charity Fair 2.0. https://vk.com/

bookindness 

60. 14 та 15 листопада День боротьби з цукровим діабетом https://goo.gl/

rm2VME 

61. 23.11 проведено інформаційну лекцію БФ"Таблеточки "https:// vk.com/

soc_d?w=wall-37592718_3253 

62. 24.11 було передано одяг безхатченкам: https://goo.gl/J5p7C8 

63. 25.11 проведено заходи на честь Дня пам'яі жертв Голодомору https://

goo.gl/VfIQp9 

64. 1.12 Всесвітній День боротьби зі СНІДом https://goo.gl/BfdmDa 

65. 19.12 привітали студентів зі Святим Миколаєм: https://goo.gl/qnzgh3 

66. Проведено акцію «Подаруй діткам з Кмитівської загальноосвітньої 

спеціальної школи-інтернату Новорічну казку!» https://goo.gl/HWwBev 

67. 17.02 було проведено Благодійний #speeddatingКНУ, зібрано - 2115грн 

https://goo.gl/t77YVb 

68. З 19.02 по 5.03 тривав онлайн-аукціон, зібрано - 1130 грн https://goo.gl/

PCyjLj 

69. 14.04 було проведено ШЕВАмаркет, зібрано - 1372 грн https://goo.gl/

bOcozj 

70. 27.04 проведено другий Благодійний #speeddatingКНУ, Зібрано 870 грн 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fvk.com%252Fbookindness&h=ATNR4cXxoLtAHGMey-GMm5zb3tQT93ohrIZqV4ApLbrQnbpcPOXT6lzU3VZWfkQU7LSvFokxlHKgcG7evxDsfO_9ReupL2tVu0EUcjzgtTYMvz8TzQ-io_i_aH1-xLqHJ_QWGycs23ZWYQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fvk.com%252Fbookindness&h=ATNR4cXxoLtAHGMey-GMm5zb3tQT93ohrIZqV4ApLbrQnbpcPOXT6lzU3VZWfkQU7LSvFokxlHKgcG7evxDsfO_9ReupL2tVu0EUcjzgtTYMvz8TzQ-io_i_aH1-xLqHJ_QWGycs23ZWYQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fvk.com%252Fsoc_d%253Fw%253Dwall-37592718_3253&h=ATNR4cXxoLtAHGMey-GMm5zb3tQT93ohrIZqV4ApLbrQnbpcPOXT6lzU3VZWfkQU7LSvFokxlHKgcG7evxDsfO_9ReupL2tVu0EUcjzgtTYMvz8TzQ-io_i_aH1-xLqHJ_QWGycs23ZWYQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fvk.com%252Fsoc_d%253Fw%253Dwall-37592718_3253&h=ATNR4cXxoLtAHGMey-GMm5zb3tQT93ohrIZqV4ApLbrQnbpcPOXT6lzU3VZWfkQU7LSvFokxlHKgcG7evxDsfO_9ReupL2tVu0EUcjzgtTYMvz8TzQ-io_i_aH1-xLqHJ_QWGycs23ZWYQ
https://goo.gl/qnzgh3


71. 18.05 відбувся вивіз макулатури, зібрано 1165 грн 

72. 26.05 відбулася поїздка на випускний в Кмитівську загальноосвітню 

школу-інтернат. Випускникам подарували випускні альбоми. 

Окрім того, Конкурс краси «Муза філософії» передав 1000грн 

Загалом зібрано: 19576,98 грн 

Витрати: 

1) 1.08.16 було передано 800грн дівчинці Сашеньці на реабілітацію:https://

goo.gl/pHS3Le 

2) одноразові пломби 50шт - 57,5 грн 

3) оплата доставки пломб та скрині - 80грн 

4) Благодійний Фонд "К Сердцу" отримав 16 упаковок памперсів для 

Плисківського психоневрологічного інтернату: 

памперси розміру М варістю 343 грн *8 уп.= 2744 грн 

памперси розміру L варістю 365,65 грн *8 уп.= 2925,2 грн 

5) 1372 грн передано Христині Михайліченко, талановитій піаністці, що 

переселилась з окупованого Криму 

6) для Ніжинського психоневрологічного інтернату було закуплено 8 творчих 

робіт з паєток - 762 грн 

7) Для Ніжинського психоневрологічного інтернату були куплені солодощі - 

269,7 грн. 

8) прозора скриня для збору коштів пластикова для проектів Соціального 

департаменту - 200 грн. 

9) 2051 грн було передано на лікування батьку студента КНУ Сергія. 



10) 7.10 від ШЕВАмаркет передано 2876грн на потреби студентів, що 

захищають нашу країну. 

11) 26.05 випускникам Кмитівської загальноосвітньої школи-інтернату було 

подаровано випускні альбоми вартістю 1054 грн.  

12) Волонтерці КНУ, доценту Інституту Філології було передано 2060,3 грн на 

потреби бійців АТО. 

13) оплата цукерок для Кмитова на Новий рік – 4801,02 

14) куплено памперси для Ніжинського психоневрологічного інтернату на суму 

3003 грн  
 
За роботу в департаменті хотілося б особливо подякувати таким 

студентам:  
Сидорова Дарина, механіко-математичний факультет, 4 курс 
Сорохтина Марія,  історичний факультет,  3 курс 
Цегельська Руслана,  Інститут філології,  2 курс  
Ященко Марія,  факультет психології,  1 курс 
Скороход Марина, факультет соціології,  5 курс 
Бондар Оксана,  факультет психології,  5 курс 
Сидорова Катерина,  механіко-математичний факультет,  4 курс 
 
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

73. Проведено університетський щорічний конкурс виконавців «Голос КНУ 

2016» У конкурсі прийняли участь найкращі музичні виконавці з різних 

факультетів. Учасники змагалися у номінаціях «Золотий Голос КНУ», 

«Срібний Голос КНУ», «Бронзовий Голос КНУ», «Найкращий Дует», 

«Найкраще Тріо», «Найкраща група», «Найкращий Перфоманс», «Приз 

Глядацьких Симпатій». 



Найкращим виконавцем було обрано студентку 1-го курсу Юридичного 

факультету – Літвінчук Вікторію. 

74. Проведено Благодійний Зимовий бал-маскарад. Захід проводився в 

Колонній залі КМДА. Захід відвідало близько 300 осіб. Вдалося зібрати 

кошти у сумі 8442 грн. 

75. Проведено конкурс «Король КНУ 2017». Захід проводився 24 березня у 

клубі Атлас і зібрав близько 700 осіб. Хлопці з 15 факультеті змагалися за 

звання найкращого. Королем було обрано студента 3-го курсу ННЦ 

«Інститут Біології та медицини» Дениса Неїжко. Була охоплена аудиторія 

у кількості 25 тисяч осіб як у Київському університеті ім. Тараса 

Шевченка, так і поза його межами. 

76. Проведено конкурс «Королева Університету 2017». Місцем проведення 

було обрано Київський академічний театр оперети. 25 квітня 18 дівчат 

змагалися за звання Королеви, якою у результаті, стала студентка 1 курсу 

магістратури ІМВ Торяник Віолетта. Захід відвідало близько 600 осіб, у 

тому числі яскраві представники українського шоу-бізнесу: шоу-мен 

Євгеній Кошовий, продюсер Юрій Нікитін, Міс Україна 2017 Олександра 

Кучеренко, переможниця конкурсу «Супермодель по-українськи» 3 сезону 

Марія Гребенюк, переможець конкурсу «Голос країни» 2014 року Ігор 

Грохоцький.  

77. Проведено Віденський Благодійний бал. На цей раз, вже весняний 

благодійний бал зібрав у Колонній залі КМДА більше 200 осіб. Усі зібрані 

кошти були передані хворим діткам. 

78. Проведено Битву рок-гуртів Університету “Rock-Stage”. Перший 

музичний конкурс такого формату. Було відібрано самойстійних 

музикантів та виконавців і о'єднано в гурти. Після місяців репетицій та 

підготовки відбулася довгоочікувана «битва» гуртів. На заході, упереше, 

зібралося стільки поціновувачів справжнього року. Метою було показати, 



що музика буває різна, і в нашому Університеті є місце для реалізації у 

кожній сфері, треба лише шукати можливості. 

79. На початку червня відбудеться щорічний театральний фестиваль 

«Катарсис» у рамках якого буде проведений конкурс театральних 

постановок «Драма». «Драма» - ще один новий проект департаменту, 

вперше було об'єднано у трупу представників різних факультетів та 

інтересів. Так, в одній команді опинялися гравці КВН, призери олімпіад 

та люди творчості. І всіх їх об'єднає театр! 

80. Запроваджено кіно-клуб «Хроніки радянського кіно». 

81.Відбулася творча зустріч з солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, з 

Гуртом «Buhroma», з гуртом O.Torvald тощо 

82. Налагоджено тісні зв’язки з іншими відділами та департаментами 

Університету. 

83.Покращено мережу спонсорських зв’язків та встановлені зв’язки з 

потенційними партнерами на наступний рік. 
 
За роботу в департаменті хотілося б особливо подякувати таким 

студентам:  
Гриценко Валерія, студентка 1-го курсу економічного факультету  
Журавель Вікторія, студентка 2-го курсу юридичного факультету, 

Желєзнова Емілія, студентка 1-го курсу географічного факультету 

Горбовцов Миколай, студент 1-го курсу факультет соціології Мазуркевич 

Анастасія, студентка 1-го курсу історичного факультету Самусенко 

Вікторія, студентка 1-го курсу ОС «Магістр» філософського факультету  
Галушка Катерина, студентка 3-го курсу історичного факультету 

84. Розроблено та затверджено проекти оновленого Положення про роботу 

органів студентського самоврядування Київського національного 



університету імені Тараса Шевченка, Положення про Студентську раду 

студмістечка Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та типове Положення про Студентську раду гуртожитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

85.Регулярно надавалася допомога студентським ініціативам Ш-ТБ, Мовний 

клуб, Радіо КНУ тощо. 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

86. 2 семестр 2016-2017 н.р.  

 Загалом написано заяв на такий перелік закупівель (по деяким поданням ще не 

зареєстровані договори, відповідно вони ще не включені в таблицю витрачених 

коштів): 

№ Назва Затверджено 
кошторисом

Витрачено 
коштів

Зареєстров
ано 
договорів, 
заяв

Залишок

1 Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

322 475,00 96 355,84 80861,20 145 257,96

2 Оплата послуг 322 475,00 1 830,00 0 320 645,00

3 Відрядження 681 850,00 246 167,52 228,097,59 207 584,89

ВСЬОГО 1 326 800,00 344 353,36 308 958,79 673 487,85

Оргтехніка (в тому числі для 
телебачення)

33638,82

Таблички (з назвами) 2680

Сувенірна продукція (для нагроджень 
на заходах)

15020

Прапори, світшоти (для нагороджень) 34875

Фліпчарт, дошка, каркаси для банерів 7555

Канцелярські товари 23940



Наразі уточнюється інформація щодо направлень студентів у відрядження по 

Україні та закордон на конференції, олімпіади, конкурси, змагання.  

Загалом було виконано 50% програми, інші пункти є в процесі впровадження. 
 
За роботу в Студентському парламенті Університету хотілося б особливо 
подякувати таким студентам:  
Гречці Станіславу, студенту 4-го курсу ОС «Бакалавр» Інституту філології 

Василенку Владиславу, студенту 4-го курсу ОС «Бакалавр» Інституту 
філології 

Голодняк Юлії, студентці 2-го курсу ОС «Магістр» Інституту філології 

Довгаль Катерині, студентці 4-го курсу ОС «Бакалавр» Інституту філології 

Кубрак Катерині, студентці 3-го курсу ОС «Бакалавр» факультету 
інформаційних технологій 

Сидоровій Дарині, студентці 4-го курсу ОС «Бакалавр» механіко-

математичного факультету 

Дирів Віталії, студентці 3-го курсу ОС «Бакалавр»  факультету психології 

Стенд інформаційний 2500

Значки 2670

Таблички, чашки з гербом СПУ/
Університету 

13905

Канцтовари, прапори 8873

Обігрівачі 7115,84

Футбольна форма 5720

Оргтехніка 17647,76

ВСЬОГО 221 224,42



Гриценко Валерії студентці 1-го курсу ОС «Бакалавр»  економічного 

факультету 

Онищенку Віталію студенту 3-го курсу ОС «Бакалавр» факультету 
психології 

01.06.2017 рік 

Голова Студентського парламенту       Федорчук Т.В. 

Університету 


