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• За ці роки було багато викликів, можливостей, трансформацій. Пандемія, онлайн навчання... Але поруч
завжди була команда, команда профспілкового комітету, яка робила максимум для різноманітного
студентського життя, створювала креативи, мотивувала та студентські роки, яка допомагала у захисті
наших інтересів, у вирішенні повсякденних питань. Профком студентів та аспірантів робив все, щоб
студенти відчували себе захищеними і з більшою в певністю зустрічали непрості виклики сьогодення.



Профком — це люди, люди,
які не давали опускати руки,
люди, бачучи яких я йшла до
спільних цілей. Зі сторони
студентів були як і позитивні
емоції так інколи критика,
критика різного характеру.
Але ми справились,
справились із усіма
викликами сьогодення. За що
я всім величезне дякую!
Дякую тим, хто був поруч,
тим, хто долучався до
організації діяльності, тим,
хто лайкав пости, тим, хто
висловлював свої думки.



Координаторка ГО "СД 
Платформа"
#sdplatform

Голова профкому студентів та 
аспірантів КНЕУ
#profkomkneu

Аспірантка

Project у Міжнародному
європейському університеті

Експертка у Національне
агентство із забезпечення

якості вищої освіти



Скільки нас 
у Профкомі?

• Профспілковий комітет - 21 осіб.

• Членів профспілки - 4 711



Важливі кроки у 2019

- ми створили перший електронний довідничок

для студента — довідничок Шулявського

кембріджу, для освоєння у повній мірі

студентського життя КНЕУ;

- ми створили загальну електронну базу

студентів - членів Профспілки, для швидкої

комунікації та розсилки;

- ми започаткували електронну анкету для

вступу у Профспілку;

- ми вирівняли систему профвнесків, 1% як для

бюджетної форми, так і для контрактної

форми, так як раніше були з цим проблеми;

- ми провели звірку інформації щодо членства

у профкомі з бухгалтерією університету;



Важливі кроки у 2019

• нами був поданий проект внутрішнього дворику КНЕУ 
і навіть затверджений архітектором з корегуванням, але далі проект залиш
ився на паузі і все далі залежить від адміністрації;

• ми створили у 1 корпусі куточок відпочинку;
• ми почали активно поширювати вакансії для студентів і залучати до працев

лаштування. Особисто я знаю 18 студентів, які працевлаштувались за підтр
имки нашої команди на різні посади: робота проджект менеджера, робота н
а кафедрі, смм спеціалісти, банківські працівники, бухгалтерія, міжнародні
фахівці, юристи. Ми за соціальні ініціативи і тому із студентською організа
цією Highers ми започаткували співпрацю, ми підключились до їх діяльност
і для оперативної комунікації. Це студенти різних університетів, які створил
и платформу пошуку роботи і допомоги студентам у працевлаштуванні.

• Для комфорту студентів до карантину ми були відповідальними за комунік
ацію з ОЩАД банком — для роздачі студентських квитків у 
1 корпусі Університету, швидко та без черг.



Лабіринт- 2019
• 3 дні спортивно-інтелектуальних змагань

• 9 університетів міста Києва

• 2 запальні команди від нас (активісти Профкому)

«69 рота» капітан Коршунов Андрій місце

«Шари Гетьмана» капітан Давидкова Катерира місце

• Мінімум сну, максимум емоцій, випробовування на міцність, 
силу і розум

• 6 блоків змагань: - творчий, інтелектуальний конкурс - конкурс 
капітанів - нічна естафета - спортивні випробовування- змагання
від організації Глобус: канати, вода і висота- туристичні
завдання



➢ Центром культури та мистецтв за різними 

напрямками діяльності (театральний, вокальний, 

хореографічний, інструментальний)

➢Громадськими організаціями ( СД Платформа, 

Ейдос)

➢Кінотеатром «Оскар КПІ»

➢Футбольною асоціацією

➢Благодійними фондами ( Право на щастя, Серце 

до серця)

➢Київським центром крові

➢SV – concert

➢Газета «Економіст»

➢Центр «Перспектива»

➢Friedrich Ebert Stiftung (FES-Ukraine)

➢1991 Civic Tech

➢Школа латиноамериканских танцев Александра

Павлова

➢Молодіжна рада Федерації профспілок України

➢Студентська профспілкова асоціація

➢Київський молодіжний центр

➢Київський театр оперети

➢Імідж-Сервіс

➢ЗВО міста Києва, Тернополя, Чернівців, Одеси, 

Харкова, Львова

Та інші



• 2019 у нас була зустріч із представниками

молодіжної Ради Німеччини!

Ми презентували нашу команду, проекти

розвитку студентського дозвілля та обмінялись

досвідом. Делегація була приємно здивована, 

обсягом роботи та кількістю заходів, які вже

були та будуть проведені найближчим часом у 

рамках діяльності студентського профкому. 

Як пояснили нам колеги, у Німеччині профкоми

більше орієнтовані на реалізацію політичних

ініціатив, ніж на організації дозвілля студентів. 

Тому для них це був цікавий досвід, що в 

Університеті функціонує така організація, яка 

допомагає студентам!

Дякуємо колегам за атмосферу, а FES-Ukraine 

за гостинність.

#profkomkneu

http://tg:/search_hashtag?hashtag=profkomkneu


Житлово-побутова комісія

Ми займались також питаннями допомоги

студентам із ситуацією COVID в ізоляторних

пунктах (харчування, медикаменти та інша

допомога).



11 команд!
У 1 гуртожитку є кімната, яку ми хочемо зробити для 
відпочинку, інтелектуальних ігор, навчання і просто для 
крутого проведення часу разом!

Житлово-побутова комісія нашого Профкому оголошує 
реєстрацію на кейс-турнір «Твій Простір».
Умови:
- збери команду (3-4 студента)
- зареєструйся: http://bit.ly/Your_prostir до 13.11.19 
- після реєстрації отримай умови кейсу 
- розроби проект простору 
- надішли презенацію командної ідеї до 22.11.19 

http://bit.ly/Your_prostir


За поданням Службової записки директора студмістечка КНЕУ 
Денисенко А.В., було виплачено премію студентам — членам 
профспілки, які допомагали у поселенні до гуртожитків у серпні
місяці

Поселення до 
гуртожитків



Соціально-правова комісія
Ми займаємось єдиними квитками для дітей сиріт (пільгові посвідчення), що

надають право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,

спортивних споруд, а також безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Розробляємо кейси про студентські права та права людини - курс “Мистецтво

авторських прав”.

Приймали скарги та заяви для боротьби з викладачами, які 

порушують всі можливі морально-етичні норми та правила 

академічної доброчесності і вирішували ці конфлікти. 

Ми на постійній основі допомагаємо у зборі документів на 

іменну стипендію та у допомозі в подачі кандидатів.



Волонтерство



Волонтери на 10th Wizz 
Air Kyiv City Marathon



БЛАГОДІЙНІСТЬ



Місто Професій



Благодійна книжкова ярмарка
День бібліотекаря
Ми провели ряд заходів для збору коштів для студентки 
фінансового факультету Карпухно Анни щодо боротьби з 
раковими пухлинами.



Кожний пост -
це соціальний майданчик



Дякуємо безмежно всім хто долучився до збору подарунків і 
необхідних речей діткам до дитячого будинку!

Дитячий будинок на 
Вінничині. 14.12.2019



Поїздка до
Дитячого будинку
"Берізка"



• Наші друзі підготували для тебе не тільки насичений тиждень, а 
і дуже важливий!
Отож, Ukrainian Medical Students’ Association вже чекає на 
тебе із серією лекцій:

04.11. Венеричні захворювання + Сучасні методи контрацепції, 
263 ауд
06.11. Імунопрофілактика гепатиту В та ВПЛ + Безпліддя: що
пропонує репродуктологія?, 401 ауд.
07.11. Гінекологічні захворювання + Сучасне питання про 
аборти, 263 ауд



Інформаційна підтримка

На День народження факультетів та

професійні свята соціолога, юриста,

економіста, маркетолога, бухгалтера ми

розписали інформаційні пости та

долучили студентів. Також ми

організували креативні фотозони. На

постійній основі ми проводимо

інформаційну кампанію про профспілки

та наш профком загалом



Кожен член профспілки отримує 

профспілковий квиток, який засвідчує 

членство у профспілці і який необхідно 

мати при собі при будь-якому зверненні до 

профспілкового комітету.

Даний квиток має вигляд пластикової 

картки із знижками від наших партнерів 

(Prof_Sale).

1. Заповнити гугл-форму: http://bit.ly/profkomkneu_start

2. Отримати картку-члена профспілки (лояльності) у

423 кабінеті, або у голови профбюро.

http://bit.ly/profkomkneu_start


Tik-Tok - @kneu_one_love

Ми виросли у соціальних

мережах: з 625 підписників у

Телеграмі ми виросли до 3 151,

у Інстраграм з 567 до 1 715.

Ми запустили у 2021 році

перший тік-ток нашого

Університету - деякі відео

набирають більше 9000

переглядів, для початку

розвитку це гарний старт.

Таким чином ми йдемо у крок

із часом, і бажаємо залучати

абітурієнтів до нашого

Університету.



Ребрендинг
У нас свій брендинг: колір жовтий,

світшоти, футболки, еко-блокноти, ручки,

чашки та стікерпак.



Екологічна свідомість студентів
 2019 вивезли близько326 кг макулатури,

 3 рази здавали батарейки ( 3 великі бокси в університеті)

 Суботники кнеу

 Долучались до партнерських ініціатив - #хвойна_туса, #посади_сади,

Тримаймо водойми України в чистоті

 World Cleanup Day – на Трухановому острові





ВЕЛИКИЙ СУБОТНИК



Рух вболівальників
за збірну України

Активісти КНЕУ брали участь у спортивних марафонах такі як:

Wizz air Kyiv City Marathon, Night Run Marathon, Kyiv Half

Marathon, Intersport Run UA, як із сторони волонтерів , так і зі

сторони учасників.



У літку ми два роки поспіль відвідували Базу відпочинку

“Маяк” (КПІ), Херсонської області (Загалом 45 студентів

відвідали за два роки базу). Ми провели спортивні ігри,

навчальну діяльність, інтелектуальні квести та зняли відео та

фото формати для соціальних промо акцій.

Також у 2021 році ми вперше здійснили поїздку 

до Грузії (11 осіб з Університету). А взимку 

ми традиційно їздимо на гірсько-лижний 

курорт Драгобрат, Карпати. Уже три роки поспіль 

ми здійснюємо цю поїздку і 

практикуємо сноубординг.



Разом із командою Профкому ми

відвідали Львів, Тернопіль,

Чернівці, Черкаси, Одесу та

Запоріжжя у навчаль-

профорієнтаційних цілях. Саме

там ми з профспілковим активом

інших ЗВО обмінювались досвідом

та напрацьовували спільні проекти.



Проекти



• Наші студенти зайняли 2 місце 
у змаганнях з боулінгу серед 
університетів міста Києва!



Квест "Travel the KNEU"

Коли? – у вересні проводимо. 

Для студентів першого року навчання.

Подорож по нашому Шулявському 
Кембріджу.

Travel the KNEU — це квест, який відкриє 
різні куточки нашого Університету.

На кожній локації є креативні завдання, 
тьютори, а головне ти дізнаєшся більше 
про свій рідний Університет!

Let's go разом з нами у кругоКнеувську 
подорож!



Travel the KNEU



ProfWeekend

Свято PROFWEEKEND –це море 

емоцій, фарб, улюблена музика, 

круті ведучі, вогняне шоу, веселі 

конкурси та несподівані призи, 

цікаві ігри та передбачення крутіші 

ніж у Сільпо, - ось складові тієї 

атмосфери.

Долучайся до найкрутішого заходу, 

ми чекаємо саме ТЕБЕ!)

Вересень)



Halloween

Квест "Знайти вихід із КНЕУ"

Перегляд кінофільму



Halloween

На тебе чекають:

 Неймовірні фотозони

 Веселі конкурси з 
несподіваними призами

 І найцікавіше – квест, 
наповнений загадками, 
головоломками, таємницями 
та жахами



 KNEU FILM FESTIVAL
Результати кінофестивалю за загальним балом журі:
місце — факультет маркетингу Приз — оплачений 

сертифікат для команди на гру у пейнтбол ( 5950 
грн)
місце — факультет міжнародної економіки і 

менеджменту. Приз — 1300 грн.
місце — факультет економіки та управління. Приз —

800 грн.
місце — факультет обліку та податкового 

менеджменту. Сертифікат на 500 грн.
місце — юридичний інститут. Сертифікат на 500 грн.
місце — факультет фінансів. Сертифікат на 500 грн.

Останні місця посідають команди, які знялись із 
кінофестивалю (ІІТЕ та ФУПСтаП).

Номінацію «Команда глядацьких симпатій» отримав 
факультет ОПМ



Активне студентське
життя



 Благодійний диско бал: Dream Dance Festival



 Посвята Першого курсу-
Організатори:

Профком КНЕУ, САР, 428

Уже більше 3000 учасників 
посвяти



 Битва Університетів - Столичний BOOM:

- Інтелектуальний, творчий та спортивний 
етапи;

- Творчий - Мюзикл "Сімейка Адамсів"

- поданий до календарного плану Департаменту 
молоді і спорту міста Києва



Столичний 
BOOM

Фестиваль молоді



Творчий етап
• передбачає театралізовані постановки студентів різних

закладів вищої освіти міста Києва, які охоплюють такі сфери
як хореографія, вокальне мистецтво, гру на музичних
інструментах, створення незвичних декорацій та акторська
майстерність. Кожен із виступів буде підіймати одну із
важливих проблем молоді.



Інтелектуальний
етап

• передбачає гру « Що? Де? Коли?», яка
спрямована на популяризацію міста
Києва, як наймолодіжнішої столиці
України. Гра буде підіймати такі сфери
міста Києва, як: історичне минуле,
молодіжна політика, найвизначніші
місця столиці, цікаві факти, відомі
діячі, кінематографія, найуспішніші
Кияни, заклади освіти, промисловість,
ЗМІ та екологія міста.



Спортивний етап
• відбудеться у місцевому парку, де представники ЗВО 

будуть мати спортивний квест, проходити перешкоди та 
грати у спортивні ігри ( теніс, баскетбол, футбол)



Наші проекти

Speaking club
Студент. 5 Елемент
Мафія можливостей



Можливості



МОЖЛИВОСТІ



Інтелектуальна гра Спортивний Бридж є 

аналітичною грою і його можна сміливо

назвати грою розумних людей.

В Бридж грали такі відомі особистості як

Вінстон Черчілль, Уоррен Баффет, Білл

Гейтс та Маргарет Тетчер.



• Цього року від нашого Університету подано 
8 заявок на участь у 14-му конкурсі
стипендіальної програми «Завтра.UA» 
Фонду Віктора Пінчука

• 3 рік поспіль - Профком КНЕУ амбасадор
програми)



Всеукраїнське опитування та Форум 
прогресивних людей!



Просування Університету

• Форум вступника та 
День відкритих дверей!



Цифри
• 30336 грн - виділено на фестиваль Осіння казка (у 2019 

році)

• 38 студентів отримали матеріальну допомогу

• 73 студенти преміювання

• 42 Єдиних квитків дітям -сиротам

• Щороку більше 190 студентів отримали пільгове
проживання у гуртожитку

• 10 500 грн - на Новорічну вечірку для студентів у Volume
club ( у 2019)

• 11 500 у 2021 Кінофестиваль КНЕУ

• 10150 виділено на мюзикл “Сімейка Адамсів” (2021)

• 8220 грн виділено на Dream.Dance.Festival (2021)



Далі більше!
Твій #profkomkneu


