
Колегія Всеукраїнської студенстької ради при МОН 
вдруге обрала Наталію Якуніну керівником Секретаріату ВСР

27 березня було проведено засідання Колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти
і науки України, на якому відбулося обрання керівника Секретаріату ВСР.

Після голосування Колегія вдруге обрала керівником Секретаріату Наталію Якуніну та затвердила
його склад у кількості 21 особи. Керівник Секретаріату висловила сподівання, що цього року вдасться
значно вдосконалити роботу зі студентами та налагодити якісну співпрацю з Міністерством освіти і
науки України. «Дуже важливо, щоб студентське самоврядування було якомога ближчим до студентів.
Аби студенти відчували потребу в студентському самоврядування, а не навпаки», - зазначила вона.

Заступниками Якуніної стали Валерій Демченко, який займатиметься міжнародним напрямком, Ана-
стасія Сабова, що опікуватиметься питаннями комунікації та Дарія Туренко, яка відповідатиме за ор-
ганізаційні питання.



Наталія Якуніна: 
Треба залучати якомога

більше студентів 
до самоврядування!

Протягом лютого-березня відбу-
валася регіональні збори ВСР.
Які найбільші проблеми ОСС в
областях ти можеш виділити?
Під час поїздок до областей задля

проведення Регіональних зборів
було оброблено безліч питань, ідей
пропозицій, які починались від змі-
неного закону "Про вищу освіту" до
гуртування органів студентського
самоврядування області. А ось
щодо проблем, то їх би я розділила
на дві групи: внутрішні та зовнішні.
Внутрішні торкались безпосередньо
роботи ОСС - забезпечення фінан-
сування ОСС за рахунок спеці-
ального фонду, співпраця ОСС та
профспілок, виготовлення студент-
ських квитків та оплата за пере-
здачі/відпрацювання пропущених
пар. Із зовнішніх - абсолютне неро-
зуміння ЩО саме пропонує вводити
МОН та як функціонують ОСС в
інших обсластях. Так, наприклад,
проблема пільгового проїзду сту-
дентів в межах області постає в
більшості областей України, однак
це стало відомо лише після того, як
в кожній області були висвітлені
проблеми , а програма МОН "Вільна
траєкторія - 2" взагалі виявилась
неіденфікованою представниками
студентства.
Хотіла б звернути увагу, що наразі

студентське самоврядування може
стикнутися з проблемою непорозу-

непорозуміння з ректоратом з
приводу 0,5% спеціального
фонду. Отже, слід вже зараз до-
мовлятися про зустрічі та ви-
значати перелік заходів, які
будуть проводитися ОСС та по-
рядок їх фінансування.

Наталіє, скажи, будь-ласка, як
працюватиме ВСР та Секрета-
ріат, якими будуть ключові на-
прямки роботи? 
З моменту проведення минулої

Колегії ВСР при МОН нічого не
змінилося - треба залучати сту-
дентів до студентського само-
врядування і чітко прописати
повноваження та механізми
щодо реалізація нової редакції
ЗУ "Про вищу освіту".
Слід зауважити, що вся робота

ВСР, як консультативно-дорад-
чого органу, в першу чергу зу-
мовлюється постійною
співпрацею з МОН. Консульта-
тивно-дорадча робота є  першо-
черговою і основною. Окрім
основних функцій, кожна комісія
ВСР розробила свій план ро-
боти, за яким буде звітувати на
Конференції перед областями.
Що стосується Секретаріату, то

ми як раз технічно реалізовуємо
передачу  проектів документів до
відповідних Комісій Колегії на
опрацювання, від секретаріату
цими питаннями також зай-
маються профільні відпові-
дальні. Наразі Секретаріатом
розроблюється програма "Сту-
дентське самоврядування - сту-
денту", метою якої є
популяризація студсамовряду-
вання серед студентів. Тоді ОСС
стане легше вистоювати свою
позицію, коли студенти будуть
стояти за ОСС, а не по принципу
"моя хата з краю - нічого не
знаю".
По другому пункту - це залу-

чення студентів до формування
механізмів реалізації нової 

редакції ЗУ "Про вищу освіту".
Це питання, що має показати си-
нергійну роботу Секретаріату та
Колегії ВСР.
Звісно, багато напрацювань по-

требують попередні пропозиції
Міністра та запити від студент-
ських лідерів, щ обули озвучені
на зустрічі з Міністром під час Ко-
легії ВСР при МОН, том пра-
цюємо над ними.

За всю історію ВСР - це
вперше такий чисельний
склад Секретаріату. Чим вмо-
тивована така кількість
людей?
Мотивація одна: громадська ді-

яльність має бути в радість і в
користь. Зараз є багато питань,
що потребують постійної об-
робки і 7 людей мали б 24 години
на добу займатися лише ВСР.
Слід пам'ятати, що Секретаріат -
це студенти, яким ще треба здо-
бувати якісну освіту, тому на-
прями були розподілені на 21
людину, де кожен знає яка в
нього зона відповідальності і що
саме він має робити. Дуже задо-
волена таким складом Секрета-
ріату.

Наприкінці травня ВСР свят-
куватиме 5 років від дня ство-
рення. Як будемо відзначати? 
Буде конференція, студент-

ський форум, концерт, тренінги,
багато цікавих гостей. І взагалі,
святкування - це подарунок сту-
дентським лідерам, що з дня у
день розбудовують студентських
рух в нашій країні.
Всі інші подробиці можна буде

дізнатися з нашого сайту, розси-
лок, від членів Секретаріату, Ко-
легії та координаторів. 
Всім чудового весняного на-

строю!

Розмовляла Анастасія Сабова 



Мстислав Банік, член Колегії ВСР від Кіровоградської області 

Не було ані конкретного діалогу, ані конкретного вирішення питань. Хіба

що по комісіях, що і доводить, що завелика кількість людей довше

думає.
В цілому ж - організація заходу хороша. І рівень, і якість. Якби ж тільки

не зриви з виборами…

Ще більш в цілому - я задоволений. Радий був всіх бачити. 

Ще таке помітив за собою - у мене не було відчуття новизни. Всі здава-

лися знайомими. А деякі люди з Секретаріату, наче старі друзі)

Дарія Нагаївська, член Колегії від Харківської області Колегія має вирішувати стратегічні питання функціонування ВСР приМОН, Секретаріат - технічні. Змішування цих функцій  призведе дозниження ефективності роботи ВСР взагалі: Колегія фізично на засі-даннях не може розглянути і проголосувати по всіх пунктах щодо ор-ганізації роботи Секретаріату. Ми затвердили новий складСекретаріату, отже, засвідчили нашу довіру і готовність до співпраці.Усі документи, що розглядатимуться на засіданні, і порядок денниймають бути на е-мейлах членів Колегії за декілька днів, щоб можнабуло з ними ознайомитись і підготувати свої пропозиції. Перед ВСРна даний момент стоїть купа важливих питань, на вирішенні яких ми маємо зосере-
дити наші зусилля. Не на аналізі помилок минулого, який ми вже зробили на цьому
засіданні Колегії, не на особистому, не на голій критиці у бік членів Колегії чи Секрета-
ріату без пропозицій щодо покращення роботи. А саме на плідній співпраці задля по-
зитивних зрушень у сфері освіти та науки, соціального і правового забезпечення,
добробуту студентства. Це головне.

Олександр Рощин, член Колегії від Києва 

Аби підвищити ефективність Колегії, потрібно: по-перше, це орієнтація усіх сто-

рін на конструктивний діалог та бажання прислуховуватись до думок та ідей

опонентів. В цьому є найперша запорука подальшого успіху, адже в інакшому

випадку буде кипіти бажання в будь-який зручний момент вставити палки в ко-

леса і сказати "ну я ж казав...", замість того, щоб зрозуміти та підказати альтер-

нативний шлях вирішення проблеми і т.д.

По-друге, це чітка постановка цілей та задач на найближчий час, як для Секре-

таріату так і для Колегії. Відповідно до цього розробляється план дій та система заходів щодо

покращення діяльності організації та її органів. Тут я б наголосив на цілеспрямованому залу-

ченні усіх бажаючих членів Колегії до діяльності Секретаріату на правах "радників" та "спосте-

рігачів" або ж за їх бажанням у більш активних ролях. Відкритість та готовність до співпраці зі

сторони Секретаріату допоможе "скруглити" кути недовіри та напруження у відносинах, які го-

стро стали на березневій Колегії.

І по-третє, готовність працювати, брати на себе відповідальність та виконувати обіцяне. І це

стосується не лише Секретаріату, а й членів Колегії. Нас обирали не для того, щоб ми з розум-

ним виглядом піднімали мандати на засіданнях Колегії, а для того, щоб представляти інтереси

студентів. 

Про результати березневої колегії ВСР...



ВСР - за студентів! 
Всеукраїнська студентська рада не виступає «за» чи «проти»

новопризначеного міністра Дмитра Табачника. Рішення щодо
підтримки чи протесту Колегія ВСР не приймала.
Для нас головне, аби були якісні та позитивні реформи у вищій

освіті і студентському самоврядуванні. Аби рішення, які сто-
суються студентів, приймалися виключно за погодженням із
ними. Має бути політика студентства.
Ми закликаємо не втягувати студентів та студентські організації

у політичні баталії. Прямий обов’язок студента – вчитися і здо-
бувати ґрунтовні знання, щоб працювати у своїй країні та отри-
мувати гідну зарплатню, а не стояти на мітингах під прапорами
тих чи інших політичних сил.
Крім того, студентська громадськість має оцінювати дії Міні-

стерства освіти, спираючись на офіційні документи МОН, а не
публікації у ЗМІ.

Студенти у спілкуванні з Міністерством повинні піднімати конкретні студентські проблеми. Якщо
вони будуть вирішені, то МОН отримає  у своїй заліковці «відмінно», якщо ж ні, то «незадовільно».
Ми вважаємо, що саме це буде реальною оцінкою роботи Міносвіти.

Розмір стипендії у квітні буде майже 650 грн
З урахуванням індексації, у квітні цього року студенти повинні отримати стипендію у розмірі 650

грн, відмінники - 720 грн
"Студенти за березень та квітень повинні отримати 638,65 грн та 648,19 грн відповідно, - саме такою

буде мінімальна (ординарна) стипендія із врахуванням індексації для студентів ВНЗ III-IV рівнів акре-
дитації", - повідомив координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій Черних.
"Офіційний розмір інфляції станом на березень становив 20,5%, а сума індексації у березні стано-

вить 108,65 грн (530 грн х 20,5%). У квітні добуток індексів споживчих цін становитиме 22,3%, а сума
індексації - 118,19 грн. Ці суми повинні виплачуватися разом із мінімальною стипендією, що стано-
вить 530 грн", - навів розрахунок Андрій Черних.
"Доходи відмінників, тобто тих студентів, хто під час останньої сесії отримав всі відмінні оцінки, у

березні становитеме 710,95 грн (590 грн + 120,95 грн), у квітні - 721,57 грн (590 грн + 131,57 грн)", -
підкреслює Черних.

Опитування: Скасування зовнішнього тестування збільшить  корупцію
У суспільстві  переважає думка (41%), що зовнішнє оцінювання є більш чесним способом відбору

при вступі до вишу, ніж вступні  іспити (32%)
Такі дані загальнонаціонального  опитування населення України, яке було проведено Фондом "Де-

мократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології 19 березня-2 квітня 2010 року.
За результатами опитування, особливо схильні надавати перевагу системі вступу за результатами

зовнішнього тестування ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вишів за результатами тестування
– 52% вважають таку систему кращою, 25% - надають перевагу колишній системі вступу за екзаме-
нами. 
Основними позитивами зовнішнього тестування населення  вважає те, що зовнішнє тестування ста-

вить усіх у рівні умови (згодні з цим 50%, не згодні 25%), а також те, що зовнішнє тестування дало
змогу обдарованим дітям вступати до будь-якого вишу, навіть найпрестижнішого (згодні з цим 48%,
не згодні 25%)

Позиція



Новини з регіонів

Мрія стала поруч у Житомирі

Програма «Мрія – поруч» реалізовується в Херсоні з початку цього року.
Вона стала прикладом того, що партнерство громадської організації та органів влади може бути ви-

знаним та підтриманим не тільки громадою, але й місцевими депутатами. 
Програму розроблено в партнерстві Управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Херсонської

міської ради та Центром молодіжних ініціатив «Тотем». На її виконання Херсонська міська рада ви-
ділила 44500 грн., Центр молодіжних ініціатив «Тотем» залучив ще 30000 грн. завдяки підтримці Мі-
ністерства закордонних справ Данії, що була надана через ПРООН та Творчий центр ТЦК. Загальний
бюджет програми складає 74500 грн. Це дозволить підтримати близько 25 молодіжних ініціатив, кожна
з яких отримає близько 3000 грн. 
«Мрія – поруч» – це прозора і чесна програма для молоді, яка є відкритою для співпраці. Її мета –

сприяння соціальній адаптації і інтеграції в суспільстві молоді вразливих категорій, молоді з обмеже-
ними можливостями, залучення їх до соціальної активності разом з волонтерами, студентами, іншою
молоддю. 

У Львові створять організацію волонтерського руху до Євро-2012

У Львові у найбільших вишах міста пройшли відкриті лекції, організовані департаментом «Євро-
2012» Львівської міської ради в межах соціальної програми «Стань волонтером для Львова»
"Одним із головним напрямів співпраці з молоддю під час проведення УЄФА Євро- 2012 у Львові

буде організація волонтерського руху. 
Ми вже виокремили підрозділи волонтерської служби та визначили конкретні напрями роботи. Ос-

кільки частина з них вимагатимуть від волонтера особливих навиків та вмінь, лекції проводили на фа-
культетах, які максимально забезпечують ці вимоги. Серед них – факультет іноземних мов та
географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, інститут
комп’ютерних наук й інформаційних технологій та інститут економіки та менеджменту Національного
університету "Львівська політехніка", а також кафедра туризму Львівського інституту економіки та ту-
ризму", – зазначила начальник управління інформації та промоцій департаменту "Євро-2012" Соломія
Білонога, повідомили у прес-службі міськради. 

Молодь Івано-Франківська вчилася впливати на Верховну Раду

Громадські організації в нинішніх умовах мають цілком реальні можливості впливати на прийняття
рішень Верховною Радою України. 
Щоправда не завжди молоді люди обізнані щодо механізмів такого впливу - вважають організатори

семінару-тренінгу "Доступ громадськості до законотворчого процесу" для студентів та учасників мо-
лодіжних громадських організацій, що відбувся в обласному центрі Прикарпаття. 
Тренер семінару – заступник директора фінансованої Агенцією з міжнародного розвитку США Про-

грами сприяння парламенту Едуард Рахімкулов – розповів присутнім про структуру українського за-
конодавчого органу, процедури творення законів, найбільш характерні проблеми, що стоять перед
громадськими організаціями в процесі доступу до процесів, що відбуваються у Верховній Раді. "Не
обов’язково звертатися з проблемами до всього парламенту, – зазначив він, – іноді більш ефективним
є звернення до інституційних механізмів, таких як, на приклад, комітет чи фракція". 



використання 0,5% від спеці-
ального фонду ВНЗ.

Також Дмитро Володимирович
запропонував, щоб студентські
організації самі визначали крите-
рії для академічних та соціаль-
них стипендій. При цьому
розробити критерії потрібно
таким чином, щоб через стипен-
дії заохочувати наукову, творчу,
дослідницьку роботу студент-
ства. 

Член Колегії ВСР від Львівської
області Анатолій Ігнатович від
імені Комісії з питань освіти та
Болонського процесу запропону-
вав колективні доробки, а саме:
подовження терміну апеляції з 3
до 7 днів, мова складання зов-
нішнього незалежного оціню-
вання – мова навчання, здавати
ЗНО не тільки в обласних цент-
рах (оскільки це незручно школя-
рам з області), а також
запропонував розглянути можли-
вість проведення декількох ЗНО
протягом року.
Відповідь Дмитра Табачника

була такою: «Я підтримую ваші
ініціативи, оскільки якщо ми за-
лишимо українську мову як
єдину для складання ЗНО, 

28 березня 2010 року відбулася
перша зустріч нового Міністра
освіти і науки України Дмитра
Володимировича Табачника з
новим складом Колегії Всеукра-
їнської студентської ради при
МОНУ. Також на зустріч були
присутні молоді народні депу-
тати Верховної ради України
Андрій Пінчук та Максим Луць-
кий. 

В першу чергу, пан Міністр при-
вітав Наталію Якуніну з повторе-
ним обранням керівником
Секретаріату ВСР при МОНУ та
звернувся до членів Колегії:
«Радий вас усіх бачити! Та перш
ніж ми почнемо обговорення,
хочу зазначити, що ми повинні
не зустрічатися, а співпрацю-
вати. Необхідно створити з-
поміж вас робочу групу зі
співпраці з МОН та затвердити
регулярні зустрічі». 

Після вступного слова Дмитро
Табачник перейшов до питань
зовнішнього незалежного оціню-
вання. Він відзначив ЗНО як про-
гресивне надбання і наголосив,
що ЗНО буде лише корегуватись
та доповнюватись, але аж ніяк
не скасовуватися (як це останнім
часом обговорюється в пресі). 

Також керівник Міністерства
освіти та науки України відзначив
необхідність створення в квітні
робочої групи зі студентів та ас-
пірантів юридичного напрямку
для опрацювання змін до закону
№1798. В цю робочу групу увій-
дуть 2-3 людини зі складу ВСР
при МОН. Саме ця робоча група
з 5-6 людей (спілка авторів за-
кону та представники ВСР) роз-
робить стандартні механізми

Всеукраїнська студентська рада зустрілася 

з Міністром освіти Дмитром Табачником

“Ми повинні 

не зустрічатися, а

співпрацювати.”

а саме ЗНО як обов’язкове для
вступу, то ми ризикуємо не отри-
мати того притоку студентів-іно-
земців, яке в нас було завжди.
Дивлячись на те, що кількість
абітурієнтів з кожним роком
зменшується, це зараз просто не
припустимо. Щодо проведення
ЗНО не тільки в обласних цент-
рах, то це вже зроблено. Міні-
стерство знайшло необхідні
кошти, і від тепер школярі будуть
складати ЗНО на відстані не
більше ніж 50 км від місця на-
вчання». 

Також він зазначив, що Прези-
дент України Віктор Янукович
особисто звернувся до Міні-
стерства фінансів, Міністерства
економіки, Міністерства освіти і
науки з приводу стимулювання
надання  першого робочого
місця. Наразі в Україні застосо-
вується лише один інструмент
стимулювання – державні дота-
ції роботодавцям та підприєм-
ствам. Дмитро Володимирович
закликав членів Колегії роз-
почати опрацювання шляхів та
практичних методів заохочення
роботодавців. 

Павло Краснобрижий, депутат
Молодіжної ради м. Дніпропет-
ровськ, звернув увагу на змен-
шення державного замовлення
на економічні та юридичні на-
прямки підготовки. Дмитро Та-
бачник пояснив це об’єктивними
причинами, адже кількість ви-
пускників з цих напрямків вже
давно перевищила державні по-
треби у цих спеціалістах. 
Підбиваючи підсумки, Дмитро

Табачник зазначив, що держава
повинна стимулювати всіма за-
собами  



засобами  непопулярні серед
абітурієнтів, проте такі необхідні
державі, напрямки підготовки,
тому чекає він членів Колегії кон-
структивних пропозицій щодо
підвищення та ранжування сти-
пендій за напрямками. Також з
приводу розміру стипендій він
зазначив, що наразі українське
студентство принижено тим, що
можна вчитися на трійки та отри-
мувати стипендію майже таку ж
саму, як і студент, в якого лише 2
четвірки. Тому потрібно виро-
бити певні критерії нарахування
стипендій відповідно до рівня ус-
пішності їх навчання.

Мстислав Банік, член Колегії
ВСР від Кіровоградської області
та член Комісії ВСР з питань між-
народного співробітництва, під-
няв питання щодо
перешкоджання вишів участі сту-
дентів в програмах міжнародного
професійного та навчального об-
міну. У відповідь на це, Дмитро
Володимирович зауважив, що
потрібен дієвий механізм – га-
рантії того, що ви дійсно вчи-
лися, потрібна довідка
іноземного коледжу або універ-
ситету, яка б свідчила про те, що
ці стажування дійсно сприяють
розвитку професійних компетен-
цій українських студентів, а не
просто одна з форм літнього від-
починку. «Давайте напрацюємо!
В нас є всі ресурси для цього», -
звернувся він до членів Колегії.
З приводу роботи Всеукраїнсь-

кої студентської ради при Кабі-
неті міністрів України Дмитро
Табачник висловив думку, що не
бачить необхідності її існування,

“Держава повинна 

стимулювати всіма засобами

непопулярні серед 

абітурієнтів, проте такі 

необхідні державі, напрямки

підготовки”

тому звернеться до очільника
уряду Миколи Азарова з прохан-
ням її ліквідувати. Дмитро Воло-
димирович наголосив, що
Міністерство освіти і науки й на-
далі буде співпрацювати саме з
ВСР, тому що йому принаймні
зрозумілий принцип формування
її формування та функції.

Андрій Черних, координатор
громадської ініціативи «Студент-
ський захист», привернув увагу
Міністра освіти і науки до того,
що і досі існує проблема відсут-
ності єдиного механізму розра-
хунку вартості контракту. «У
вартості контракту також врахо-
вується сам престиж та репута-
ція ВНЗ, - відповів пан міністр. -
Я хочу, щоб ми відходили від Ра-
дянського союзу та патерна-
лізму. Я перший хочу, щоб ми
зробили ранжування ВНЗ по

Томсону (найбільш демократич-
ний спосіб), навіть не по RBU, до
якого звертається весь світ. В
умовах соціалізації на «підгодо-
вуванні» всіх, ефективного роз-
витку України не буде. Зараз
Міністерство працює над цим».

З проханням звернулася до
пана Міністра член Колегії ВСР
від Харківської області Тетяна
Рябченко. Вона розповіла про
запланований міський моніто-
ринг прав студентів та закликала
Дмитра Табачника підтримати
цю спільну ініціативу   

Всеукраїнської студентської
ради при МОН та міжнародного
Молодіжного правозахисного
руху. Міністр радо підтримав цей
проект та пообіцяв свою підт-
римку за умови надання необхід-
ної документації.

Роман Божинов, член Колегії
ВСР від Донецької області, запи-
тав новообраного Міністра
освіти і науки, як буде вирішува-

тися питання «відтоку мізків» за
кордон. Дмитро Володимирович
розповів, що вперше за 5 років
Міністерство буде відроджувати
програму будівництва для моло-
дих вчених. 
Також Дмитро Табачник зазна-

чив, що Міністерство освіти і
науки України високо оцінює рі-
вень кваліфікації членів Секрета-
ріату та Колегії ВСР при МОНУ,
тому надає 30 місць для її пред-
ставників на підсумковій Колегії
Міністерства, яка проходитиме
22 квітня у Харкові. Як їх виді-
лити та розподілити – це вже
інше питання, яким Колегія та
Секретаріат повинно зайнятися
самостійно.

Наостанок пан Міністр закликав
членів Колегії та Секретаріату до
праці та пообіцяв ще раз розгля-
нути всі задані питання. 

Тетяна Рябченко 

Міністерство 

буде відроджувати програму

будівництва  житла

для молодих вчених.



7 Кращих Фандрайзерів МГО та об’єднань ОСС

презентують:

Дводенний тренінг з Проектного Менеджменту та Фандрайзингу:
«Як створити та оранізувати свій проект 

а також де знайти ресурси на його втілення?»

Формат тренінгу: дводенний, аудиторний, в Києві  
Дати проведення:   24-25 квітня (з 10.00 до 20.00)
Місце провдення: Київ
Вартість: 99 грн. 
у вартість входить: тренінг, роздатковий матеріал, кава-брейки, сертифікат про проходження даного
тренінгу. 
При необхідності може бути забезпечене проживання – вартість 30 грн. за ніч.

Хто є наші тренери та спікери?:

Санченко  Олександр - соціальний-тренер, тренер для тренерів, Координатор відділу фандрай-
зингу  Всеукраїнської Студентської Ради при МОНУ, Координатор молодіжних програм Red Bull
Україна, Консультант Фонду Пінчука по молодіжним програмам;
Кучук Ірина – член правління AEGEE-Kyiv,  відповідальна за роботу зі споносорами. Приймала
участь у реалізації ряду молодіжних проектів різної спрямованості. 1,5 роки досвіду в FR.
Маслова Віка –  фінансовий координатор AIESEC в Києві, менеджер із зовнішніх зв’язків проекту
Skills Matter AIESEC в Києві
Констянтин Шейгас – Координатор Студентської Ради Києва.
Неселевська Аліна – Голова відділу роботи зі спонсорами при ВМГО «Дебатна Академія»
Янченко Галина – Голова Київського міського осередку ВМГО «Демократичний Альянс», 9 років до-
свіду в громадській діяльності, з них 4 не керівній посаді. Фахівець з фандрайзингу та роботи з
медіа.
Олександра Скиба – голова Київської міської організації ВМГО «Молодіжний Європейський Рух»
Спеціальні гості:  мінімум по 1-му представнику від Фонду і міжнародної компанії. 

Що отримає учасник від участі в тренінгу?
-  розуміння принципів і структури проектного менеджменту
- пропрацювання етапів створення проекту 
- навички створення презентацій проектів
- практичні навички роботи з «холодним дзвінками» та веденням переговорів 
- розуміння особливостей роботи зі спонсорами, грантодавцями, меценатами
- способи самомотивації і мотивації своєї команди
- способи розвику креативності команди
- способи розвитку себе як організатора проектів і як фандрайзера.

Заповнену анкету надсилай на frcommunity@gmail.com до 22 квітня. 
Кількість місць дуже обмежена! Чим раніше надішлеш анкету, тим більше шансів потрапити на тре-
нінг!

Питання? Телефонуй! +380503881366 – Олександр; +380503850903 - Ірина



Пам’ятаємо...
Всеукраїнська студентська рада висловлює співчуття друзям, рідним та
близьким Максима Крохмального з приводу його трагічної загибелі.

Максим віддав декілька прекрасних років свого життя і ВСР. У 2007 році він
був призначений координатором Київської області, а в 2008 став членом Ко-
легії, зібравши два десятки представників від свого регіону, і продовжував
працювати у ВСР до лютого 2010 року.  Він завжди проявляв ініціативу, був
активним, комунікабельним. Максим зробив багато корисного за своє ко-
ротке життя!

Ми втратили надійного друга, члена родини ВСР! Сумуємо за тобою, Мак-
симе, і  завжди тебе пам’ятатимемо!

ЗВЕРТАЙСЯ ДО НАС, ЯКЩО

- тобі не виплачують стипендію, або неправильно її нарахо-
вують
- адміністрація ВНЗ порушує твої права як студента;
- ти не знаєш своїх прав як студент;
- у тебе виникли питання щодо освітнього процесу і ти не
знаєш до кого звернутися;

Пиши на електронну адресу
vsr.sekretariat@gmail.com

Всі найкрутіші девелопери, програмісти і розробники будуть тут! А ти?
17-18 квітня у Київському політехнічному інституті відбудеться щорічна дво-

денна всеукраїнська конференція на тему сучасних технологій розробки про-

грамного забезпечення, web – програмування, інформаційної безпеки та

інновацій CodeCamp -2010.

Подія об'єднує, як традиційний формат конференції, так і формат баркемпу.

Адже кожен охочий має можливість провести свою презентацію, поперед-

ньо запропонувавши тему на офіційному сайті. 

Організатори обіцяють кожного дня 3 паралельних потоки презентацій (доповідей, воркшопів) + 2 зони Open-

Space для відкритих дискусій і бліц-презентацій.

У цьому році свої доповіді прочитають як експерти з компаній-лідерів ринку (Yandex, Google, Sun, Microsoft,

Globallogic, Incom, Enran Telecom) так і з перспективних молодих компаній (Shalb, Glaive Security Group). Про-

грама CodeCamp постійно оновлюється.

Цього року на CodeCamp -2010 також визначатимуть найкращого доповідача і розігруватимуть приємні призи

від партнерів.

Для участі у конференції заздалегідь реєструйся на сайті 

www.codecamp.org.ua

Над випуском працювали: Анастасія Сабова, Олександр Клімашевський.


