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Ляшенко Володимир 

Олександрович 
4 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

В.о. Голови 

СПУ 

2 
Гаргола Ольга 

Олександрівна 
1 

Міжнародне 

право 
Секретар СПУ 

3 
Науменко Антон 

Юрійович 
4 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Перший 

заступник 

Голови СПУ 

4 
Мамойлик Вікторія 

Олегівна 
3 Біологія 

Заступниця з 

економічних 

питань 

5 
Марцевий Микита 

Сергійович 
2 

Комп‘ютерна 

інженерія 

Заступник 

голови з 

освітніх питань 

6 
Лепеха Ярослав 

Віталійович 
4 

Міжнародні 

комунікації 

Заступник 

Голови СПУ з 

інформаційних 

питань 

7 Паюк Олена Сергіївна 4 
Міжнародний 

бізнес 

Заступник з 

питань HR 

8 
Мартиненко Ірина 

Олександрівна 
3 

Фольклористика, 

українська мова 

й література та 

іноземна мова 

Голова 

Інформаційного 

департаменту 

9 
Ревякін Євген 

Олексійович 
5 

Освітні, 

Педагогічні 

науки , напрям 

підготовки 

«Педагогіка 

Вищої школи» 

Голова 

Культурно-

мистецького 

департаменту 

(KNU.EVENTS) 
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10 

Колодницька 

Єлизавета 

Володимирівна 

3 

Французька 

мова та 

переклад, 

англійська мова 

та друга 

романська мова 

Голова 

Соціального 

департаменту 

11 
Підопригора Єлизавета 

Анатоліївна 
3 

Міжнародна 

економіка 

Голова 

Департаменту з 

міжнародної 

співпраці 

12 
Огієвський Андрій 

Андрійович 
4 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Голова 

Спортивного 

департаменту 

13 
Батенко Єлізавета 

Геннадіївна 
5 Право 

Голова 

Юридичного 

департаменту 

14 
Зябкін Артем 

Олександрович 
4 

Міжнародні 

комунікації 

Голова 

Освітнього 

департаменту 

15 
Коваль Андрій 

Богданович 
2 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Голова 

Департаменту 

партнерства 
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I. Основні досягнення і невдачі в діяльності Студентського парламенту 

Університету за липень-грудень 2020 р. 

1. Партнерство і співпраця. 

Наприкінці липня 2020 року було створено Департамент партнерства СПУ 

імені Тараса Шевченка. За час функціонування департаменту було зібрано 

команду студентів, зацікавлених в ефективній роботі департаменту, створено 

інформаційні ресурси, які стрімко набрали популярність та заключено співпрацю 

з 15 партнерами. Департамент був розділений на три проекти: 

1) Співпраця з малим та середнім бізнесом. 

2) Можливості для студентів. 

3) Партнерська пропозиція. 

Проект співпраці з малим та середнім бізнесом став найбільш ефективним. 

В межах проекту було підписано меморандуми про співпрацю з підприємствами 

різного типу: книгарні, заклади громадського харчування, стоматологічні 

клініки та інше.  

У рамках проекту можливостей для студентів було підписано співпрацю із 

сервісом з пошуку вакансій Highers, завдяки якому на Telegram-каналі 

департаменту опубліковуються актуальні можливості з працевлаштування. 

Також наразі обговорюється співпраця з Інститутом молекулярної біології та 

генетики щодо можливості стажування або практики студентів ННЦ ІБМ. 

Проект партнерської пропозиції через низьку зацікавленість студентів у 

здійсненні роботи досі не зміг реалізуватися та перебуває на етапі розробки. У 

ньому наразі задіяні студенти, які найбільше беруть участь у створенні 

публікацій на інформаційних ресурсах департаменту. З серпня, коли було 

створено Telegram канал департаменту та інші інфоресурси, кількість 

підписників суттєво збільшилась, та налічує 400 підписників. 

У планах департаменту наступного семестру збільшити кількість 

партнерів, розвинути проект можливостей для студентів та завершити проект 

партнерської пропозиції.  

2. Фінансова децентралізація бюджету ОСС. 

Основний зміст фінансової децентралізації полягає в тому, що відтепер 

локальні студентські парламенти зможуть на місцях планувати свої кошториси, 

що призведе до більш ефективного використання ними бюджетних коштів. 



6 

 

Кошториси СПУ затверджуються на засіданнях Конференції студентів 

Університету. СПУ також складає звіти про витрати. 

Студентські парламенти отримують більше свободи у використанні 

коштів, виділених ним для здійснення повноважень, адже відтепер мають змогу 

власноруч планувати скільки бюджету і для чого їм потрібно.  

Кошти розподіляються КСУ між студентськими парламентами 

структурних підрозділів Університету за принципами гарантованого мінімуму, 

ефективності, прозорості та представництва. 

Гарантований мінімум — це обсяг фінансування, який кожен СПІ/Ф 

отримує, як мінімальну гарантію забезпечення основної діяльності незалежно від 

інших принципів. Гарантований мінімум становить половину одного відсотка від 

сукупного бюджету, виділеного на роботу ОСС Університету. 

Ефективність — це числовий показник результатів обов’язкової діяльності 

СПІ/Ф, визначеної нормативно-правовими актами ОСС. Відповідно до принципу 

ефективності, 12 відсотків коштів, виділених на обов’язкову діяльність всіх 

СПІ/Ф розподіляються рішенням КСУ за поданням КРК в залежності від 

показників ефективності діяльності СПІ/Ф за минуле звітне півріччя. 

Прозорість СПІ/Ф – відсотковий показник частки доступних для 

громадськості документів з обов’язкового переліку на момент за 24 години до 

перевірки таких документів КРК або станом на дату подання піврічного Звіту 

про ефективність Головою СПІ/Ф на розгляд КРК. Відповідно до принципу 

прозорості, 1,5 відсотків коштів, виділених на діяльність всіх СПІ/Ф, 

розподіляються рішенням КСУ в залежності від відсоткових показників 

прозорості СПІ/Ф за минуле звітне півріччя. 

Відповідно до принципу представництва, 57 відсотків коштів, виділених 

на діяльність всіх СПІ/Ф, розподіляються між СПІ/Ф рішенням Фінансового 

відділу, яке затверджує КСУ, прямо пропорційно до кількості студентів кожного 

структурного підрозділу (інституту чи факультету) Університету. 

3. Громадянська позиція СПУ по внутрішньоуніверситетському і 

державному порядку денному. 

 У житті Університету та України протягом цього півріччя трапився ряд 

важливих подій, на які СПУ висловлював свою позицію. Висловлення 

громадянської позиції є надзвичайно необхідним, адже таким чином СПУ 
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показує свою небайдужість до долі університетської спільноти та нашої країни в 

цілому. 

У вересні відбувся скандал навколо співробітника Університету Дайнеко 

В.В. СПУ вважав доцільним винести скаргу на вищезгаданого викладача на 

розгляд Комісії з етики КНУ імені Тараса Шевченка з метою з’ясування всіх 

обставин, а також задля винесення Комісією висновків, що будуть взяті до уваги 

Вченою радою університету. 

СПУ засудив проведення політичної агітації на території Університету, 

організоване політичною партією «Слуга народу» у вересні 2020 року. 

СПУ виступив рішуче проти наміру МОН призначити Андрія Вітренка 

т.в.о. ректора Університету, адже на наше глибоке переконання, кандидат на 

посаду ректора не повинен ставати тимчасово виконуючим його обов’язки. 

Після виборів ректора, на яких перемогу не здобув жоден із кандидатів, 

СПУ виступив за те, аби розпочати наступний виборчий процес з обрання 

ректора Університету у найкоротший строк. 

Студентський парламент КНУ також виступив рішуче проти призначення 

Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти і науки України, адже на наше щире 

переконання, Міністр освіти і науки України повинен не лише пропагувати 

засади академічної доброчесності, а й сам їх дотримуватися.  

4. Опитування з якості освіти. 

У зв’язку з упровадженням дистанційного формату навчання у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка виникла об’єктивна потреба 

в одержанні зворотньої відповіді щодо якості отриманих освітніх послуг від 

студентів задля покращення подальших умов навчання, сприяння у вирішенні 

поточних недоліків, спричинених особливостями використання засобів 

віддаленої комунікації. Тому в цьому семестрі Студентський парламент 

Університету за підтримки локальних Студентських парламентів провів 

масштабне опитування щодо якості освіти в Університеті, яке мало ряд 

ключових характеристик: 

- це було перше опитування, що було персоналізоване під кожну академічну 

групу (студенту виводились лише викладачі, що викладали в нього цього 

семестру); 

- задля отримання вихідних даних було обрано метод опитування шляхом 

використання гугл-форм; 
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- форма була повністю анонімною, що унеможливлює будь-які персональні 

претензії викладачів до студентів, які заповнювали форму. 

Поширення опитування серед студентів здійснювалося через офіційні 

інформаційні ресурси Студентського парламенту Університету та Студентських 

парламентів структурних підрозділів. Загалом було створено 105 деталізованих 

гугл-форм, які покрили 1185 академічних груп на 17 структурних підрозділах 

Університету. Дослідження було проведено в період з 23 листопада (на 

Фізичному факультеті з 24 листопада) до 3 грудня включно. Загалом у 

дослідженні взяли участь 3368 студентів, які мали змогу висловити власну думку 

щодо поставлених питань. Після повного опрацювання всіх відповідей на гугл-

форми було підготовлено деталізовані статистичні звіти для кожного 

структурного підрозділу окремо. Далі ці звіти були передані студентським 

парламентам для подальшого просування результатів опитування в адміністрації 

відповідних структурних підрозділів.  

Результати опитування будуть основою для вирішення тих проблем, про 

які зазначали студенти. Також дуже приємно відзначити, що до впровадження 

такого масштабного проекту було залучено більше ніж 50 студентів з різних 

структурних підрозділів, що дало їм змогу попрацювати в студентському 

парламенті й отримати за свою працю додаткові бали.  

Наразі таке опитування є рекордним серед студентських опитувань з якості 

освіти за кількістю студентів, що взяли в ньому участь. 

5. Реформування системи нарахування додаткових балів. 

У цьому семестрі Студентський парламент Університету запровадив деякі 

нововведення в процесі нарахування додаткових балів, зокрема те, що на етапі 

обробки заяв для нарахування додаткових балів студентськими парламентами 

структурних підрозділів Університету: 

- створено єдиний шаблон статистичного звіту; 

- завдяки єдиному шаблону створено уніфіковані статистичні звіти по 

додатковим балам від кожного структурного підрозділу, що є дуже 

зручним, адже раніше локальні студентські парламенти робили звіти на 

свій розсуд, а це ускладнювало їх аналіз; 

- створено єдиний шаблон витягу з додатковими балами у більш зручній 

формі, що також дозволило уніфікувати всі витяги зі всіх структурних 

підрозділів, що є зручним для подальшої роботи з цими документами. 
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У єдиному шаблоні статистичного звіту детально можна побачити різні 

показники, наприклад, скільки заяв на додаткові бали було подано, скільки 

відхилено і чому, як розподілені бали за різними сферами діяльності, наскільки 

добре бали диференційовані, а також у відсотковому співвідношенні залежність 

кількості балів від кількості студентів, яким вони будуть нараховані.  

Також варто відзначити той факт, що в цьому семестрі була запроваджена 

часткова перевірка витягів з додатковими балами 7 структурних підрозділів 

(Інститут міжнародних відносин; Факультет радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем; Фізичний факультет; Факультет психології; ННЦ 

«Інститут біології та медицини»; Інститут права; Історичний факультет). Це 

нововведення дало нам змогу зрозуміти, наскільки об’єктивно відбувається 

нарахування додаткових балів студентам тих чи інших структурних підрозділів.  

Для початку було обрано лише 7 із них через обмеженість людських ресурсів 

для роботи, у наступному семестрі планується запровадити повноцінну 

перевірку, яка охопить усі структурні підрозділи, на яких відбувається 

нарахування додаткових балів. 

6. Дебати кандидатів на посаду ректора та інші аспекти виборів ректора в 

КНУ. 

СПУ брав активну участь в організації виборів ректора. Зокрема це 

передбачало: 

- представництво студентів в Організаційному комітеті з проведення 

виборів ректора (далі – Оргкомітет); 

- представництво студентів в Центральній виборчій комісії Університету з 

виборів ректора (далі – ЦВК); 

- представництво студентів в шести дільничних виборчих комісіях (далі - 

ДВК); 

- позиції СПУ щодо окремих подій під час виборів ректора; 

- проведення двох турів дебатів кандидатів на посаду ректора. 

Студентство КНУ було представлено в Оргкомітеті з проведення виборів 

ректора. Ключовими питаннями розгляду Оргкомітету було матеріальне 

забезпечення ЦВК та ДВК, рекомендації кандидатам щодо проведення 

агітаційної роботи, а також формування власної позиції щодо дати проведення 

II-го туру виборів ректора. 
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Представництво в ЦВК забезпечило зі сторони СПУ захист позиції 

Центральної виборчої комісії студентів (далі – ЦВКС) щодо недопущення 

розподілу квоти виборних представників із числа студентів (курсантів) на 

курсантів-військовослужбовців (позиція була частково підтримана 

представниками ЦВКУ). 

Представництво студентів в ДВК № 1-6 дало змогу зробити власний внесок 

в збільшенні прозорості виборчого процесу безпосередньо в день виборів, а 

також забезпечити найшвидше в КНУ інформування спільноти Університету 

щодо актуальних та перевірених даних безпосередньо з виборчих дільниць 

(підрахунки голосів кандидатів на посаду ректора, порушення виборчого 

процесу тощо). 

Варто зазначити, що підхід СПУ до представлення органу в ЦВК та ДВК 

№ 1-6 винятково здобувачами юридичної освіти 2-6-х років навчання повністю 

себе виправдав: усі представники були ознайомлені з нормативними 

документами з організації виборчого процесу ректора, а також були 

проінструктовані щодо послідовності своїх дій у разі виявлення порушень 

виборчого процесу. Заміна Швайки О.С. на Хміля Б.Є. у зв’язку з сімейними 

обставинами не вплинула на якість роботи представників СПУ в ДВК №2. 

Упродовж усього виборчого процесу виникали ситуації, що вимагали 

озвучення СПУ своєї публічної позиції: так, наприклад, Студпарламент 

Університету виступив проти призначення т.в.о. ректора КНУ будь-кого з 

кандидатів напередодні I-го туру виборів (зокрема мали місце обґрунтовані 

підстави очікувати призначення кандидата на посаду Вітренка А.О. виконуючим 

обов’язки ректора, що було недопустимим в контексті використання 

адміністративного ресурсу на виборах та вимагало від СПУ швидких 

превентивних дій, які були згодом підтримані Конференцією студентів 

Університету). Водночас після оголошення результатів II-го туру виборів СПУ 

підтримав ідею призначення Бугрова В.А. т.в.о. ректора Університету до початку 

наступного виборчого процесу в КНУ імені Тараса Шевченка, оскільки за нього 

віддали свій голос 47,59% від загальної кількості виборців. 

Задля більш широкого висвітлення програм кандидатів на посаду ректора 

та їх професійної діяльності в минулому, СПУ зініціював та організував 2 тури 

дебатів кандидатів на посаду ректора. 9 з 10-ти кандидатів взяли участь дебатах 

I-го туру, що зумовило необхідність поділення їх методом жеребкування на 3 
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групи по 3 особи. Концепція проведення дебатів була опублікована на Telegram-

каналі СПУ, за кожну з частин були відповідальні різні суб’єкти дебатів (СПУ, 

модератор, аудиторія, самі учасники дебатів), що робило їх рівновіддаленими й 

однаково непростими для всіх кандидатів на посаду ректора. Дебати II-го туру 

мали іншу концепцію, побудовану на тому ж принципі рівновіддаленості. 

Модераторами дебатів був модератор президентських дебатів 2019-го року в 

Україні Куликов А.В. та випускник КНУ імені Тараса Шевченка Пєтухов С.І. 

7. Операційна діяльність в період карантину. 

У I-му семестрі 2020-2021 н.р. в Університеті було продовжено 

дистанційне навчання, що викликало гостру необхідність забезпечити деякі 

аспекти взаємодії студента із Університетом в новому форматі. Студпарламент 

Університету взяв на себе наступні функції: 

- допомога в оформленні довідок про доходи та про місце навчання; 

- допомога у взаємодії студентів призовного віку з 2-м мобілізаційним 

відділом (далі – Відділ); 

- моніторинг захворілих на Covid-19 в Студмістечку КНУ; 

- захист прав студентів щодо надання Університетом якісних освітніх 

послуг. 

СПУ за координації Секретарів (Крошка А.О. та Гарголи О.О.) та в.о. 

Голови Студпарламенту Інституту філології Мицюк М.В. протягом усього 

звітнього періоду приймали необхідні дані від студентів, співпрацювали з 

бухгалтерією Університету, та розсилали виписані довідки студентам. Разом з 

платформою KNU Education Online з середини звітнього періоду СПУ вдалося 

налагодити видачу довідок про місце навчання онлайн та дистанційно через 

адміністрації факультетів/інститутів (на жаль, не всі деканати доєдналися до 

процесу одночасно та швидко). 

Складна ситуація виникла у студентів у комунікації із Відділом та 

військкоматами: починаючи з 1-го жовтня військові комісари почали розсилати 

студентам призовного віку повістки із повідомленнями про стягнення штрафів у 

зв’язку з відсутністю в місцевих військкоматах відповідного підтвердження 

статусу навчання, що виписується Відділом. У свою чергу, проголошений 

керівником Відділу Концевим С.Ю. алгоритм самостійного відправлення 

підтверджень Відділом у військкомати на практиці не виконувався: довідки 

губились під час пересилки, процес відбувався повільно та все одно вимагав 
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участі студента. Системне втручання СПУ за співпраці з локальними 

Студпарламентами забезпечило подачу документів для студентів ОС «Бакалавр» 

дистанційно (і частково для студентів ОС «Магістр»), написання ректором 

Університету відповідних листів-звернень до обласних військкоматів із 

проханням відтермінування строків подачі довідок, відкриття прямої телефонної 

лінії із керівником 2-го відділу Концевим С.Ю., відкриття форми із реагуванням 

з боку представників СПУ на окремі конфлікті ситуації студентів із 

представниками військкоматів. Всі перераховані дії дали процесу 

пришвидшувальний ефект та унеможливили наявність черг. 

Під час всього навчального семестру також відбувалась активна робота 

Юридичного департаменту СПУ щодо консультації студентів на предмет якості 

освітнього процесу та можливих шляхів його підвищення. Зокрема було 

опрацьовано більше 17 звернень в анонімну гугл-форму та Telegram-бот 

Юридичного департаменту, з яких 13 завершились на користь студента, 2 не 

призвели до змін, ще 2 звернення знаходяться в опрацюванні. 

В II-му семестрі 2020-2021 н.р. СПУ планує й надалі підтримувати 

системне виконання взятих на себе зобов’язань. 

8. Студентський куратор КНУ 2020 

Цього року в рамках традиційного проєкту СПУ "Студентський куратор 

КНУ" було реалізовано ряд важливих реформ. Найголовніше, що тепер кураторів 

готує на локальних тренінгах кожен факультет/інститут окремо. Вперше з 2016 

року немає всеуніверситетського тренінгу для кураторів, що наразі не може 

надавати актуальні знання майбутнім кураторам. Кожен структурний підрозділ 

готує свою програму підготовки кураторів, що включає їх специфічність та 

унікальність на кожному факультеті/інституті, а СПУ допомагає готувати 

кураторів, ділячись досвідом та глобальними цілями проєкту. 

Зроблено ряд важливих реформ, серед яких: 

1. Створено методичні матеріали з баченням проєкту, чекліст та гайдлайн, 

що допомагають готувати студкураторів. Вони створені на основі багаторічного 

досвіду координаторів проєкту та відкритого обговорення з Головами 

Студпарламентів. Матеріалами користувалась переважна більшість структурних 

підрозділів Університету. 
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2. З допомогою досвідченого тренера зі студкураторства1 підготовано 

чотирьох тренерів із числа студентів Університету.  

3. Для допомоги в підготовці кураторів факультетам/інститутам проведено 

тренінги на 13 струкрутних підрозділах університету. Підготовані тренери 

навчили базису спілкування куратор-студент, вправам на взаємодію зі 

студентами та прокачали софт-скіли майбутніх кураторів у онлайн та офлайн 

форматах. 

Загалом можна сказати, що така тенденція розвитку проєкту 

"Студентський куратор КНУ" є абсолютно позитивною. Вона збільшує якість 

відбору та підготовки кураторів, уніфікує цілі розвитку проєкту по Університету 

та дозволяє обмінюватись досвідом між структурними підрозділами.  

За відгуками Голів Студентських парламентів можна сказати, що цей 

формат роботи більш прогресивний. За оцінкою якості тренінгів майбутніми 

кураторами такий формат підготовки є більш ніж успішною реформою (середня 

оцінка 4,5 із 5 за 140 опитаними). 

9. Прийняття нових нормативних документів 

Студентський парламент Університету прийняв ряд нових важливих 

нормативних документів:  

- Проєкт Змін до Положення про ОСС щодо створення інституту 

Студентського омбудсмена; 

- Проєкт Положення про електронні петиції; 

- Проєкт Декларації прав студентів; 

- Регламент про бюджет ОСС КНУ імені Тараса Шевченка. 

  Проєкт Змін до Положення про ОСС щодо створення інституту 

Студентського омбудсмена – це документ, який передбачає передбачає 

створення такої посади як Студентський омбудсмен. Ним може стати студентом 

Університету, кандидатуру якого було затверджено Конференцією студентів 

Університету, і якого наділено повноваженнями щодо представлення та захисту 

прав, свобод та інтересів студентів (аспірантів) Університету, 

незалежно від форми навчання та членства в громадських 

організаціях. 

 
1 досвідченого тренера зі студкураторства — випускник факультету психології Миколу Дудку з досвідом як 

кураторства, так і проведення тренінгів, майстеркласів 
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 Проєкт Положення про електронні петиції визначає порядок подання та 

розгляду електронної петиції, адресованої Студентському парламенту 

Університету, на підтримку якої зібрано не менш підписів студентів Київського 

національного Університету імені Тараса Шевченка, ніж визначено цим 

положенням упродовж не більше місяця з дня її оприлюднення. 

Проєкт Декларації прав студентів визначає та закріплює основні права 

студентів Університету. 

Регламент про бюджет ОСС КНУ імені Тараса Шевченка регулює 

відносини щодо бюджету органів студентського самоврядування  Університету, 

порядок його організації та розподілу, контролю, звітності щодо нього та інших 

питань. 

10. Невиконані та недовиконані завдання, поточні виклики 2021-го року. 

Ключовими напрямками роботи СПУ, які залишились недовиконаними в 

звітньому періоді, варто вважати: 

- електронне поселення до гуртожитків Університету; 

- належне збільшення корисних функцій Telegram-боту «Тарас 

Шевченко»; 

- належне позбавлення Лукашенка О.Г. звання почесного доктора 

Університету.  

Попри той факт, що представниками СПУ були підготовлені пропозиції з 

приводу введення електронного режиму поселення студентів до гуртожитків, 

забезпечити широке обговорення процесу в I-му семестрі 2020-2021 н.р. не 

вдалося. СПУ розуміє, що уніфікація правил поселення до гуртожитків може 

бути реалізованою виключно за колегіальним рішенням Житлової комісії КНУ, 

при чому важливим є обрання одного з двох фундаментальних принципів 

поселення – принципу «успішності» або принципу «віддаленості». Оскільки 

вищезгаданий вибір є предметом палких дискусій, перехід до одного принципу 

(СПУ загалом надає перевагу принципу «успішності» із введенням рейтингової 

системи із врахуванням громадської діяльності претендентів на поселення) є 

можливим виключно за умови сильного лобіювання одного з принципів за 

співпраці з Президією Житлової комісії. На жаль, виборчий процес з обрання 

ректора максимально уповільнив просування в цьому напрямку. Більш того, 

немає консенсусу з приводу спільного бачення алгоритму роботи особистого 

кабінету мешканця гуртожитка, що є важливим елементом більш комплексного 
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підходу до збільшення прозорості всіх відносин здобувачів освіти в КНУ імені 

Тараса Шевченка із адміністраціями гуртожитків. СПУ продовжить розробляти 

комплексний підхід для вирішення вищезгаданих проблем у запровадженні 

електронного поселення до гуртожитків за активної співпраці з СРС. 

Недостатнього розвитку набуло й заплановане збільшення корисних 

функцій телеграм-боту «Тарас Шевченко». Під час звітнього періоду до 

функціональних можливостей боту було додано можливість подання 

електронних петицій від студентів КНУ, а також ведення засідань Конференції 

студентів Університету із використанням цього боту. Невиконаними із 

запланованих завдань залишаються набуття ботом функцій, спрямованих на 

полегшення щоденних організаційних аспектів студента в освітньому процесі. 

Також незважаючи на те, що в.о. Голови СПУ на засіданні Вченої ради 

Університету піднімав питання позбавлення Лукашенка О.Г. звання почесного 

доктора КНУ імені Тараса Шевченка, декани Історичного факультету, Фізичного 

факультету, а також інші члени Вченої ради висловились на користь 

недоречності піднятого питання, наголошуючи, що відповідне рішення 

вимагатиме історичний перегляд діяльності значно більшого кола осіб, які були 

також удостоєні вищезгаданого звання. Подібну позицію зайняв і Перший 

проректор Університету, на чому розгляд піднятого питання було завершено. 

Виділяти людські ресурси для перегляду та тлумачення діяльності близько 200 

осіб, наділених подібним званням, СПУ не став. 

Основними викликами 2021-го року у своїй запланованій діяльності СПУ 

вбачає: 

- новий виборчий процес з обрання ректора в Університеті (уповільнює 

всі існуючі процеси, більшість співробітників КНУ бояться брати на 

себе відповідальність за реалізацію тих чи інших проектів); 

- діяльність Профспілок студентів КНУ (наявна значна інтеграція 

профспілки в більшості процесів Університету за відсутності належного 

рівня організаційної підготовки членів Профбюро; організаційна 

структура профспілок є ієрархізованою, нарахування додаткових балів 

для профоргів – завищене та суб’єктивне); 

- дистанційний формат навчання (розбалансування основних процесів в 

Університеті). 
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II. Фінансова звітність СПУ в період липень-грудень 2020р. 

 Упродовж зазначеного періоду, на потреби органів студентського 

самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

із виділеного бюджету було витрачено 748 236,63 гривень. 

 При розподілі бюджету між структурними одиницями ОСС, було 

враховано як принцип децентралізації, при якому Студентські парламенти 

інститутів/факультетів, Студентські ради гуртожитків власно визначили власні 

потреби в рамках виділеного для них бюджету, а також було профінансовано 

загальноуніверситетські проєкти, як придбання крісел-мішків до навчальних 

корпусів КНУ, закупівля мережевого обладнання для покращення інтернет-

покриття та брендована продукція для студкураторів. 

СПІ/Ф: ₴277 477,51 

СПУ: ₴62 166,00 

СРС: ₴127 213,12 

Загальноуніверсите
тські проєкти:

₴281 380,00 

Розподіл витрат за структурними одиницями ОСС
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 Аналіз за  товарною структурою, яка розподілена на групи товарів 

відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 зображена нижче: 

Акумулятори, 
гальванічні елементи 
та гальванічні батареї 

: ₴2 811,84 

Апаратура для 
запису та 

відтворення 
аудіо- та 

відеоматеріалу :
₴51 746,15 

Друкована 
та супутня 
продукція:
₴15 102,00 

Мережеве 
обладнання 
: ₴3 061,98 

Мікрофони 
та 

гучномовці:
₴73 416,00 

Музичні 
інструменти 
та їх частини 
: ₴19 566,00 

Одяг, сумки 
та 

аксесуари :
₴101 498,00 

Спортивні 
товари та 
інвентар:

₴10 275,54 

Закупівлі для СПІ/Ф

Акумулятори, гальванічні 
елементи та гальванічні 

батареї : ₴3 764,88 Апаратура для 
запису та 

відтворення аудіо- та 
відеоматеріалу :

₴153 614,27 

Друкована та супутня 
продукція:
₴15 102,00 

Інвентар для 
відпочинку та 

дозвілля : ₴99 990,00 

Мережеве 
обладнання :
₴137 387,98 

Мікрофони та 
гучномовці:
₴73 416,00 

Музичні інструменти 
та їх частини :

₴19 566,00 

Одяг, сумки та 
аксесуари :
₴153 357,00 

Спортивні товари та 
інвентар: ₴92 038,50 

Розподіл витрат за товарною структурою

Апаратура для запису та 
відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу :
₴58 821,00 

Одяг, сумки 
та 

аксесуари :
₴3 345,00 

Закупівлі для СПУ
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 Завданням СПУ щодо наступного фінансового звіту є реалізація 

прийнятого Регламенту про бюджет, а також придбання товарів, закупівля яких 

через технічні аспекти проведення публічних закупівель не відбулася у І семестрі 

2020-2021 н.р. Станом на дату публікації звіту між представниками СПУ та 

адміністрацією КНУ погоджено можливість такого придбання без впливу на 

бюджет ОСС на 2021р.  

  

Інвентар 
для 

відпочинку 
та дозвілля :
₴99 990,00 

Мережеве 
обладнання 

:
₴134 326,00 

Одяг, сумки 
та 

аксесуари :
₴47 064,00 

Загальноуніверситетські проєкти

Акумулятори, 
гальванічні елементи 
та гальванічні батареї 

: ₴953,04 

Апаратура для 
запису та 

відтворення 
аудіо- та 

відеоматеріалу :

Спортивні 
товари та 
інвентар:

₴81 762,96 

Одяг, сумки 
та 

аксесуари :
₴1 450,00 

Закупівлі для СРС
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III. Звіти департаментів СПУ. 

Звіт про діяльність Департаменту партнерства 

Наприкінці липня 2020 року було створено Департамент партнерства СПУ 

імені Тараса Шевченка. За час функціонування департаменту було зібрано 

команду студентів, зацікавлених в ефективній роботі департаменту, створено 

інформаційні ресурси, які стрімко набрали популярність та заключено співпрацю 

з 15 партнерами. Департамент був розділений на три проекти: 

1) Співпраця з малим та середнім бізнесом. 

2) Можливості для студентів. 

3) Партнерська пропозиція. 

Проект співпраці з малим та середнім бізнесом став найбільш ефективним. 

В межах проекту було підписано меморандуми про співпрацю з підприємствами 

різного типу: книгарні, заклади громадського харчування, стоматологічні 

клініки та інше.  

У рамках проекту можливостей для студентів було підписано співпрацю із 

сервісом з пошуку вакансій Highers, завдяки якому на Telegram каналі 

департаменту опубліковуються актуальні можливості з працевлаштування. 

Також наразі обговорюється співпраця з Інститутом молекулярної біології та 

генетики щодо можливості стажування або практики студентів ННЦ ІБМ. 

Проект партнерської пропозиції через низьку зацікавленість студентів у 

здійсненні роботи досі не зміг реалізуватися та перебуває на етапі розробки. У 

ньому наразі задіяні студенти, які найбільше беруть участь у створенні 

публікацій на інформаційних ресурсах департаменту. З серпня, коли було 

створено Telegram канал департаменту та інші інфоресурси, кількість 

підписників суттєво збільшилась, та налічує 400 підписників. 

У планах департаменту наступного семестру збільшити кількість 

партнерів, розвинути проект можливостей для студентів та завершити проект 

партнерської пропозиції.  

Звіт про діяльність Юридичного департаменту 

Влітку 2020 року Юридичний департамент було реструктуризовано та 

повністю оновлено, підтвердженням чого став затверджений 25 серпня 2020 року 

Статут. До лав департаменту вступили найініціативніші особи та ті, хто дійсно 

турбуються за належну реалізацією прав студентів. Таке «перезавантаження» 

досить позитивно вплинуло на ефективність діяльності департаменту в цілому. 
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Одним із головних досягнень Юридичного департаменту стала розробка 

Декларації прав студентів – документу, нормативною базою якого стала низка не 

лише національних, але й міжнародних правових актів. Цей документ містить 

найбільш повний перелік прав та можливостей студентів та гарантує 

безперечний їх захист.  

Наразі департамент працює над створенням документу-концепції розвитку 

юридичної освіти в Україні, а також усуненням чинних проблем, що 

безпосередньо стосуються інтересів студентів, що стало основою проєкту під 

назвою «Студентський проєкт розвитку юридичної освіти», а також 

правозахисним проєктом «Герої КНУ – наші права в наших руках», спрямованим 

на дотримання та відстоювання прав студентів шляхом розгляду скарг та 

звернень, а також реагування на викладені в них проблеми.   

Кожен студент мав змогу звернутися до представників Юридичного 

департаменту як особисто, так і використовуючи наш Telegram-бот 

(@ihaverightsbot). Усі звернення оброблялися негайно, проблемні питання 

вирішувались оперативно (зокрема, питання про надання довідок до 

військкомату, отримання студентами проїзних квитків тощо). 

Окрім уже зазначеного, слід відзначити сумлінну роботу  Відділу зі зв’язків 

з громадськістю, основним завданням якого є інформаційне забезпечення 

студентства. Саме цей відділ відповідає за ведення офіційного Telegram-каналу 

департаменту. Протягом останнього семестру члени відділу опублікували понад 

сотню інформативних та корисних постів на різноманітну тематику. 

Звіт про діяльність Соціального департаменту 

В I семестрі 2020-2021 навчального року  діяльність Соціального 

департаменту успішно перейшла в онлайн-формат в зв’язку з карантинними 

обмеженнями, запровадженими на всій території України.  Багато членів 

команди змогли продемонструвати лідерські якості у власних проєктах: К. 

Скубенко (проєкт «Допомога дітям з дитячих будинків»), А. Шелих та О. Чирва 

(відео до Дня Незалежності України), І.Шпихернюк та О.Чертова (онлайн-лекція 

«Секс у задоволення»), Х.Савейко та Є.Колодницька (благодійний книжковий 

онлайн-магазин), Т.Желіба (збір коштів для Головного військового клінічного 

госпіталю), Н.Ільченко та М. Мажарська (пости та інтерв’ю на ЛГБТ+ тематику), 

Д.Вавілова та Є.Колодницька (організація лекцій щодо можливостей 

волонтерства (ФРІ, БУР, AIESEC)), С.Вайзер (онлайн-лекція з психологинею 
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«Як вижити в еру токсичних стосунків?»), Є.Колодницька (онлайн-тренінг «Не 

дрібниці»), А.Дика (організація giveaway від еко-магазину).  

Також було продовжено традицію благодійного Speed dating, чиїми 

кураторами стали М.Рудь та Є.Колодницька. Окрім цього, активно розвивалися 

офіційні Telegram-канал та Instagram сторінка. Над редагуванням постів 

працювали С.Вайзер, М.Мажарська та Є.Колодницька, над візуалізацією – 

О.Чирва. 

Звіт про діяльність Спортивного департаменту 

Цього року Спортивний департамент було реформовано, склад учасників сильно 

оновився за рахунок нових студентів, які націлені на активну діяльність в стінах 

рідного Університету. Систематизуючи діяльність та успіхи департаменту, 

можна виділити наступні напрями діяльності:  

- оновлення соціальних мереж департаменту, створення Instagram сторінки, 

організація співпраці в соціальних мережах з кафедрою фізичного 

виховання КНУ; 

- однією з перших ініціатив був челендж «Тіло-maker», коли члени 

департаменту за інформаційної підтримки кафедри фізичного виховання 

створили серію відео з комплексом вправ, які допомагають студентам 

підтримувати своє тіло в тонусі під час дистанційного навчання; 

- завдяки зусиллям департаменту було проведено онлайн-турнір з шахів, в 

якому було виявлено найсильніших гравців університету; 

- спортивний департамент займався всебічною підготовкою до проведення 

турніру з кіберспорту на першість КНУ в новому семестрі; 

- спортивний департамент приймає активну участь у створенні принципово 

нової ліги серед студентів різних університетів столиці, які будуть 

визначати найсильніші команди в футболі та кіберспорті. З нашого боку 

йде допомога з організацією студентських команд та дизайну командного 

логотипу.  

Звіт про діяльність Інформаційного департаменту 

У цьому семестрі робота Інформаційного департаменту була повністю 

реорганізована. Нова проєктна система допомогла структурувати роботу органу, 

більш ефективно розподіливши обов’язки кожного члена департаменту.  

Командою був проведений ребрендинг соціальних мереж Студпарламенту, 

створене нове візуальне оформлення.  
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Протягом передвиборчої кампанії  виборів ректора Університету 

Інформаційний департамент відігравав важливу роль у процесах організації й 

проведення дебатів кандидатів. 

Крім того, під час цього семестру були започатковані абсолютно нові для 

Інформаційного департаменту проєкти, які реалізовуватимуться уже 

найближчим часом. 

Звіт про діяльність Культурного департаменту 

За каденцію головування Ревякіна Є.О. було збережено традиційну систему 

набору до культурно-мистецького депаратменту Студентського парламенту 

Університету. Створенні нові відділи в середині департаменту: Інформаційний 

Відділ, Відділ дизайну, Відділ відео та монтажу, Відділ Комунікацій, та 

Організаційний Відділ.  Відновлено активну діяльність соціальних мереж у 

Telegram та Instagram, а також створення та просування івентів на платформі 

YouTube. В умовах пандемії за короткий термін, а власне з кінця жовтня 2020 

року, було проведено та взято участь у таких заходах як: 

- набір в департамент, як проект під назвою "Оновлений КульДєп"; 

- Stand-up by KNU.Events -  проект департаменту, який проводився в 

бібліотеці імені Михайла Максимовича , а потім завантажений у вільний 

доступ в мережу інтернет на Telegram, Instagram, YouTube; 

- онлайн-концерт #МИПОРУЧ by KNU.Events - проект департаменту, 

концерт, прем'єра якого відбувалась онлайн на платформі YouTube; 

- організація зйомок та проведення прямих трансляцій під час Дебатів 

кандидатів на посаду Ректора Університету; 

- створення та просування конкурсу "Студентське Бінго 2020 by 

KNU.Events" на платформі Instagram. 

Звіт про діяльність Департаменту з міжнародного співробітництва. 

У цьому семестрі ціллю нашого департаменту було надати можливість 

якомога більшій кількості членів департаменту проявити свої лідерські якості.  

Нашим департаментом в цьому семестрі було проведено традиційний захід 

"Еразмус день", де ми в форматі онлайн розказували про Еразмус+ програму у 

співпраці з Відділом академічної мобільності та Національним офісом Еразмус+ 

України. Також, було проведено "Welcome week" для іноземців, які приїхати по 

академічному обміну до нас на навчання в університет (це традиційний 

комплексний захід на 7 днів підряд заходів різної культурної тематики). Як і 
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щороку була налагоджена комунікація системи бадді для наших іноземців. І 

загалом за семестр проведено 10+ заходів для іноземців у щільній співпраці з 

Erasmus Student Network Kyiv. 

Також, наш департамент в цьому семестрі розпочав роботу над новим 

проєктом "Інформаційної кампанії міжнародних можливостей в нашому 

університеті для кожного факультету" : була набрана команда, розпланований 

план на рік, вже перші етапи пророблені. Наш департамент продовжив роботу 

над проєктом "Інститут Тьюторства". 

Ще один проєкт нашого департаменту "Плацкарт" - офіційно призупинив 

діяльність, але наша робоча група працювала, здійснила набір, удосконалювала 

схеми відборів та реалізації проєкт в університеті. Також протягом семестру, 

наша голова департаменту була присутня на 4-ох відборах на Еразмус+, як 

представник студентства, де контролювала чесність проведення відборів.  

З останнього, з початку грудня з нами зв'язались AIESEC Kyiv і зараз ми 

спілкуємось про підписання меморандуму про співпрацю, аби відкрити нові 

можливості для наших студентів. 


