








 

КИЇВСЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ   ІМЕНІ  
ТАРАСА   ШЕВЧЕНКА  

СТУДЕНТСЬКИЙ   ПАРЛАМЕНТ   УНІВЕРСИТЕТУ  
 

01601,   м.   Київ,   вул.   Володимирська,   60,   тел./факс:   (044)   239-34-98,   (044)   521-32-74  

 

ПРОТОКОЛ   №6  

засідання   Студентського   парламенту   
Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка   

 

                                                                                                               від   16.12.2019р.  
 

Головуючий:      Сасін   В.О.    Голова   СПУ   
Секретар:   Попович   Я.І.    Секретар   СПУ  

 
Присутні :   реєстраційна   форма   додається.  

 
Порядок   денний:  

1. Проміжний   звіт   Голови   СРС   Коріненка   В.В.  
2. Аналіз   кампанії   з   нарахування   додаткових   балів.  
3. Реакція  на  звернення  народного  депутата  Ковальова  О.І.  до         

адміністрації   факультету   комп'ютерних   наук   та   кібернетики.   
4. Питання  про  членські  внески  та  участь  самоврядування  КНУ  в          

УАС.  
5. Співпраця   з   закладом   харчування   SOLOMON.  
6. Питання   про   закупки   у   наступному   семестрі.  

 

Слухали:     Сасіна   В.О.    щодо   голосування   за   ухвалення   порядку   денного.  

Результати   голосування:  
 
«За»   –   23  
«Проти»   –   0  
«Утрималось»   –   1  

Не   голосували   –   5  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  
 

 

1.    Проміжний   звіт   Голови   СРС   Коріненка   В.В.  
Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



1.1. Слухали:  Сасіна  В.О., який  надав  Голові  СРС,  Коріненку  В.В.  слово  для             
презентації   проміжного   звіту   по   роботі   за   семестр.  

1.2. Слухали:  Коріненка  В.В., який  надав  команді  СПУ  короткий  звіт  по            
роботі   свого   органу   за   семестр.  

2.   Аналіз   кампанії   з   нарахування   додаткових   балів.  

2.1. Слухали:  Кікоть  А.К.,  Заступницю  Голови  СПУ  з  освітніх  питань,  яка             
надала  команді  СПУ  загальний  аналіз  кампанії  з  нарахування  додаткових  балів           
цього  семестру.  Заступниця  вказала  на  помилки,  що  в  наступному  семетрі           
потребуватимуть   корекції   Голів   СП   факультетів/інститутів.   

2.2. Слухали:  Лошицьку  В.І  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  географічного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   4  

2.3. Слухали:  Євтушенко  В.А.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  юридичного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   4  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.4. Слухали:  Ільїчова  А.І.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  економічного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



Результати   голосування:  
«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   4  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.5. Слухали:  Мамойлик  В.О.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  Інституту  високих  технологій  Київського        
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.     

Результати   голосування:  
«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    1  

Не   голосували   –   3  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.6. Слухали:  Ляшенка  В.О.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  Інституту  міжнародних  відносин  Київського        
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    1  

Не   голосували   –   3  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.7. Слухали:  Мицюк  М.В.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  Інституту  філології  Київського  національного        
університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    27  
«Проти»   ̠     0  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   2  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.  

2.8. Слухали:  Прінца  І.В.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  історичного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.   

Результати   голосування:  
«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    1  

Не   голосували   –   3  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.9. Слухали:  Мішенкова  С.О.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  факультету  соціології  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.   

Результати   голосування:  
«За»   ̠    24  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    2  

Не   голосували   –   3  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.10. Слухали:  Курку  М.В.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного рейтингу  студентам  факультету  РЕКС  Київського  національного        
університету   імені   Тараса   Шевченка.  

   Результати   голосування:  

«За»   ̠    25  
«Проти»   ̠     1  
«Утрималось»   ̠    1  

Не   голосували   –   2  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.  

2.11. Слухали:  Ревякіна  Є.О.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  факультету  психології  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    27  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   2  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.  

2.12. Слухали:  Готовщикова  Є.А.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  факультету  інформаційних  технологій       
Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    27  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   2  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.  

2.13. Слухали:  Коржан  Л.П.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  хімічного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.   

Результати   голосування:  
«За»   ̠    27  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   2  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



2.14. Слухали:  Шепуту  Є.В.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  фізичного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.   

Результати   голосування:  
«За»   ̠    28  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.  

2.15. Слухали:  Білоножко  А.В.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          
академічного  рейтингу  студентам  факультету  комп’ютерних  наук  та  кібернетики         
Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    28  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.   
2.16. Слухали:  Ладановського  П.О.  щодо  ненарахування  додаткових  балів  до          

академічного  рейтингу  студенту  механіко-математичного  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.   

Результати   голосування:  
«За»   ̠    28  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.   
2.17. Слухали:  Леонову  О.Л.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          

академічного  рейтингу  студентам  філософського  факультету  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



Результати   голосування:  
«За»   ̠    28  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.   
2.18. Слухали:  Павлівського  Ю.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          

академічного  рейтингу  студентам  ННЦ  «Інституту  біології  та  медицини»         
Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    29  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   0  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.   
2.19. Слухали:  Хмелевського  А.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          

академічного  рейтингу  студентам  ННІ  «Інституту  геології»  Київського        
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.  

Результати   голосування:  
«За»   ̠    28  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.   
2.20. Слухали:  Гайдамаху  Д.Д.  щодо  нарахування  додаткових  балів  до          

академічного  рейтингу  студентам  Інституту  журналістики  Київського       
національного   університету   імені   Тараса   Шевченка.   

Результати   голосування:  
«За»   ̠    28  
«Проти»   ̠     0  
«Утрималось»   ̠    0  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   одноголосно.   
2.21. Слухали:  Сасіна  В.О., який  презентував  команді  СПУ  документ  з           

рекомендованими  балами  учасникам  студентської  ініціативи  Ш-ТБ.  Голова  СПУ         
висунув   пропозицію   віддати   ці   пропозиції   на   розгляд   факультетів/інститутів.  

2.22. Для  того,  щоб  нарахувати  додаткові  бали  Голові  СПУ,  Голові  ЦВК  та             
Голові  КРК  було  запропоновано  провести  таємне  голосування  та  обрати          
лічильну  комісію  для  підрахунку  голосів,  до  складу  якої  увійшли  Кошолап  В.О.,            
Мицюк   М.В.   та   Білоножко   А.В.  

 
У  результаті  голосування  було  вирішено  рекомендувати  Сасіну  В.О.  3          
додаткових  бали  до  академічного  рейтингу  за  громадську  діяльність,  Полешку          
А.В.  3  додаткових  бали  до  академічного  рейтингу  за  громадську  діяльність  та            
Бартку  В.В.  3  додаткових  бали  до  академічного  рейтингу  за  громадську           
діяльність.  

3.  Реакція  на  звернення  народного  депутата  Ковальова  О.І.  до          
адміністрації   факультету   комп'ютерних   наук   та   кібернетики.  

3.1. Слухали:  Голову  Студентського  парламенту  Університету  Сасіна  В.  О.          
щодо  звернення  народного  депутата  щодо  виселення  студентки  нашого         
Університету.  Під  час  обговорення  питання,  Студентським  парламентом        
Університету  була  внесена  пропозиція  звернутися  до  Комітету  з  питань          
Регламенту,  депутатської  етики  та  забезпечення  діяльності  Верховної  Ради         
України  з  приводу  цієї  ситуації,  адже  дії  народного  депутата  були  визнані            
такими,   що   не   відповідають   депутатській   етиці.  

На  голосування  Головою  СПУ  була  винесена  пропозиція  уповноважити         
Сасіна  Владислава  Олександровича  звернутися  до  Комітету  з  питань         
Регламенту,  депутатської  етики  та  забезпечення  діяльності  Верховної  Ради         
України   з   приводу   порушення   Ковальовим   О.І.   депутатської   етики.  

Результати   голосування:  

«За»   –   26  
«Проти»   –   0  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



«Утрималось»   –   2  

        Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.   

4.   Питання   про   членські   внески   та   участь   самоврядування   КНУ   в   УАС.  

4.1. Слухали:  Сасіна  В.  О., який запитав  думку  членів  команди  СПУ  з             
приводу  участі  нашого  самоврядування  у  УАС  -  Українській  асоціації  студентів           
та  запитав,  що  вони  думають  з  приводу  членських  внесків,  що  для  нашого             
університету   становить   22   000   гривень.   

Було  винесено  на  голосування  питання  про  відмову  від  сплати  нашим           
самоврядування   членського   внеску   до   ГО   “УАС”   у   розмірі   22   000   грн.  

Результати   голосування:  

«За»   –   27  
«Проти»   –   0  
«Утрималось»   –   1  

        Не   голосували   –   1  

Рішення   було   прийнято   більшістю   голосів.   

 

5.   Співпраця   з   закладом   харчування   SOLOMON.  

5.1. Слухали:  Сасіна  В.О., який  розповів,  що  мав  зустріч  з  власником            
вищезгаданого  закладу  харчування  та  передав  членам  СПУ  інформацію  від          
власника  про  те,  що  ми  можемо  співпрацювати  з  ними,  а  вони  натомість  будуть              
надавати  місце,  де  студенти  філософського,  хімічного,  історичного  та         
юридичного    факультетів   могли   б   якісно   харчуватися   без   черг.  

До  того  ж,  Голова  СПУ  наголосив,  що  Студентський  парламент  ННЦ  “ІБМ”            
уже  співпрацює  з  закладом  харчування  SOLOMON  та  надає  позитивні  відгуки,           
що   підтвердила   присутня   Голова   СП   ННЦ   “ІБМ”    Пєчка   Аріна.  

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  




