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ПРОТОКОЛ   №7  

засідання   Студентського   парламенту   
Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка   

 

                                                                                                               від   28.01.2020   р.  
 

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

 
Присутні :   реєстраційна   форма   додається.  
 
 
Порядок   денний:  
1. Конкурс   на   фінансування   студентських   наукових   проєктів.  
2. Відкриті   простори   на   факультетах/інститутах.  
3. Реформа   КСУ.  
4. Оновлення   у   системі   нарахування   додаткових   балів.  
5. Призначення   стипендій   імені   Героїв   Небесної   сотні.  
6. Різне.  

 

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

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

Не   голосували   –   1  

1 Рішення   було   прийнято   одноголосно.  
 

1.   Конкурс   на   фінансування   студентських   наукових   проєктів.  

1.1. Слухали:  Сасіна  В.  О., який  розповів  Головам  СП  факультетів  та            
інститутів  про  те,  що  в  Університеті  відбулися  кадрові  зміни,  у  результаті  яких             
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був  змінений  проректор  з  наукової  роботи.  Зараз  цю  посаду  обіймає  Оксана            
Іванівна  Жилінська.  Університету  цікаво  пропагувати  студентську  науку  і  тому          
він  ініціює  створення  положення  про  конкурс  на  фінансування  студентських          
наукових   проєктів.   Положення   буде   написане   протягом   лютого.  

2.   Відкриті   простори   на   факультетах/інститутах.  

2.1. Слухали:  Сасіна  В.  О., який  розповів  що  Університет  виділятиме  кошти            
на   відкриття   просторів   або   коворкінгів   на   території   факультетів   та   інститутів.  

2.2. Члени  Студпарламенту  виявили  бажання  зустрітися  з  проректором  для          
того,  щоб  обговорити  це  питання  і  найближчим  часом  буде  організована  зустріч            
у   вівторок   04.02.2020   .  

3.   Реформа   КСУ.  

3.1. На  минулому  засіданні  Конференції  студентів  Університету  була         
проведена  реформа,  відповідно  до  якої,  кількість  делегатів  скорочується,  а          
система  функціонування  змінюється.  За  відповідним  графіком,  на        
факультетах/інститутах   будуть   проходити   презентації   цих   змін.  

4.Оновлення   у   системі   нарахування   додаткових   балів.  

 4.1. Слухали:  Кікоть  А.К., Заступницю  Голови  Студентського  парламенту  з           
освітніх  питань,  яка  проаналізувала  процес  нарахування  додаткових  балів         
студентам  минулого  семестру,  та  вказала  Головам  на  певні  моменти,  які  мали            
змінитися  для  того,  щоб  зробити  компанію  нарахування  додаткових  балів  більш           
ефективною.   

Заступниця  повідомила,  що  надішле  шаблони  протоколів  засідання,  у  які          
будуть  вноситися  додаткові  бали,  та  попросила  їх  передати  відповідні  шаблони           
їх   наступникам   після   виборів   Голів   Студпарламентів.  

5.   Призначення   стипендій   імені   Героїв   Небесної   сотні.  

 5.1. Слухали:  Сасіна  В.О., який  представив  членам  Студентського          
паламенту  Універстету  2  пакети  документів  наших  студентів,  які  виявили          
бажання   отримати   стипендію   імені   Героїв   Небесної   сотні.   

Секретаріат   Студентського   парламенту   Університету   -    Попович   Я.І.  



Обидва  здобувачі  освіти  навчаються  на  географічному  факультеті        
(Огійчук   Н.М.   та   Нагорний   Т.В.).   

Результати   голосування:  
«За»   –   26  
«Проти»   –   0  
«Утрималось»   –   0  

Не   голосували   –   2  

1 Рішення   було   прийнято   одноголосно.  

6.   Різне.  

6.1. Слухали:  Коріненка  В.В., який  поставив  питання  чи  комусь  відомо,           
які  види  послуг  надаються  студентам  нашого  Університету  та  чи  взагалі           
можливо  буде  їх  подальше  обслуговування  у  нашій  поліклініці  біля          
Студмістечка.  

6.1.1. Слухали:  Сасіна  В.О., який  зазначив,  що  МОЗ  постановило,  що           
наша  Університетська  клініка  з  2017  року  не  має  права  обслуговувати  студентів            
у  вигляді  філії  студентської  поліклініки,  тому  такі  дії  були  порушенням.           
Відповідно  до  постанови  Міністерства  охорони  здоров‘я,  держава  фінансує         
обслуговування  студентів  тільки  у  Міській  студентській  поліклініці  за  адресою          
вул.   Політехнічна,   25/29.   

6.2. Слухали:  Сасіна  В.О., який  розповів,  що  точково  на  факультетах  та            
інститутах  будуть  проводитися  дослідження  якості  освіти,  адже  це  входить  до           
дорожньої  карти,  складеної  представниками  НАЗЯВО,  які  наразі  є  студентами  та           
аспірантами   нашого   Університету.  

6.3. Слухали:  Ревякіна  Є.О.  та  Білоножко  А.В., які  розповіли  про  те,  що             
студентів-мешканців  з  16  гуртожитку  хотіли  притягнути  до  адмінстративної         
відповідальності  за  те,  що  вони  палили  у  визначеному  місці  для  паління,  на             
що  мешканці  висловлюють  невдоволення,  адже  Дирекцією  студмістечка  було         
виділене   спеціальне   місце   для   паління.   

Коріненко  В.В.,  Голова  Студенстької  ради  студмістечка зазначив,  що         
звертався   до   Дирекції   студмістечка   з   цим   питанням   та   очікує   на   відповідь.  
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