Передвиборча програма на посаду Голови Братства спудеїв
Михальчука Богдана
 Запуск та реалізація проекту національних обмінів.
 Активізація діяльності ГО «Братство спудеїв», участь у грантових
програмах міністерств та міжнародних організацій.
 Налагодження роботи студентського Парламенту для підвищення
активності та комунікації між студентськими радами факультетів,
інституту.
 Проведення студентських конференцій, круглих столів, моделі ООН та
інших науково-практичних форматів.
 Проведення та підтримка традиційних та нових загальноакадемічних
заходів (Візитівка, Гуртом, Гальшка, Рекреація, День ОА, Кубок Ректора,
Кубок Братства спудеїв з міні-футболу серед гуртожитків, Битва
факультетів, фільми просто неба, турнір з FIFA)
 Залучення додаткових спонсорів з метою підтримки студентських
ініціатив.
 Встановлення контактів із студентським самоврядуванням закордоном та
обмін досвідом.

Стратегія втілення програми
1. Запуск та реалізація проекту національних обмінів:
 У листопаді 2018 року відбувся перший «пілотний» обмін між
представниками студентського самоврядування НаУ ОА та УКУ;
 8-10 лютого 2019 року була проведена зустріч представників
студентського самоврядування з 9 ЗВО України, серед яких: НаУ ОА,
УКУ, НаУ КМА, ЛНУ ім. І. Франка, ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЗНУ,
СумДУ, УАН (університет ім. А. Нобеля), НУВГП. Також було
розроблено статут, стратегію, план реалізації, угоди між ректорами,
призначення координаторів програми національних обмінів «Плацкарт».
 На сьогодні відбувся запуск гугл-форми для пошуку бадді (студентівкураторів) та охочих взяти участь в обміні.
 4-9 березня відбулися перші обміни. Студенти ОА відвідали НУВГП, а до
Острога приїхали студенти ЗНУ.
 Проект є довгостроковим, передбачає реалізацію спільних проектів з
університетами-партнерами на всеукраїнському рівні та співпрацю з
студентськими самоврядуваннями з метою залучення якомога більшої
кількості студентів НаУ ОА.
2. Активізація діяльності ГО «Братство спудеїв», участь у грантових
програмах міністерств та міжнародних організацій:
 Написано та подано грант на здобуття Премії Кабінету міністрів Україну
(очікуються результати);
 Пошук та моніторинг грантів від міжнародних організацій та розробка
проектної діяльності;
 Робота над реалізацією проекту національних обмінів «Плацкарт» із
залученням можливостей фінансової підтримки через програму Фонду ім.
Б. Гаврилишина (робота над заявкою);
 Подача документів кандидата від ГО «Братство спудеїв» на місце
представника у Громадську раду при Міністерстві молоді та спорту
України;
 Налагодження співпраці із USAID (Агентством США з міжнародного
розвитку).

3. Налагодження роботи студентського Парламенту для підвищення
активності та комунікації між студентськими радами факультетів,
інституту.
 20 грудня 2018 року на Зборах Академічної конференції НаУ ОА були
внесені зміни до положення про студентське самоврядування, згідно з
якими замість Розширеної колегії було створено Парламент Братства
спудеїв.
 До Парламенту входитимуть студентські ради факультетів, інституту в
кількості дев’яти осіб з кожного та по одному представнику від
найактивніших студентських організацій.
 27 лютого 2019 року відбулися перші збори Парламенту, де було
домовлено про погодження всіх пунктів Регламенту та його затвердження
на наступних зборах (проект Регламенту розроблений Колегією БС).
 На наступних зборах Парламенту буде обрано спікера, який стане
модератором діяльності органу.
 Згідно з проектом Регламенту Парламент матиме право призначати в.о.
Голови Братства; обирати Спікера Парламенту; затверджувати керівників
підрозділів БС за поданням Голови БС; ухвалювати положення про ОСС;
затверджувати представників на Вчену Раду; визначати завдання,
стратегію і напрями діяльності ОСС.
4. Проведення студентських конференцій, круглих столів, моделі ООН та
інших науково-практичних форматів.
 Організація круглих столів на найбільш актуальні теми в суспільстві
(політична, історична, юридична, філологічна та інші тематики, які будуть
корисні та цікаві для обговорення) із залученням представників з інших
ЗВО, зокрема УКУ, КНУ, КМА.
 Проведення моделі ООН спільно зі студентами Інституту Міжнародних
відносин КНУ ім. Т. Шевченка.
 Створення та проведення студентського форуму в НаУ ОА з питань якості
вищої освіти.
 Співпраця Наукового підрозділу БС із кафедрами НаУ ОА.
 Створення платформи на базі Наукового підрозділу БС для проведення
обговорень у вищезазначених форматах.

5. Проведення та підтримка традиційних та нових загальноакадемічних
заходів (Візитівка, Гуртом, Гальшка, Рекреація, День ОА, Кубок Ректора,
Кубок Братства спудеїв з міні-футболу серед гуртожитків, Битва
факультетів, фільми просто неба, турнір з FIFA)
 Традиційно в НаУ ОА збережена низка заходів для спільного дозвілля
студентів, які потребують постійної підтримки та оновлення. Діяльність
Братства спудеїв щодо проведення заходів безпосередньо залежить від
комунікації із КМЦ, Кафедрою спортивного виховання та адміністрацією
університету.
 Вчасне інформування студентів, пошук спонсорів, волонтерський корпус
– усе це є запорукою успішного проведення традиційних та нових заходів
в університеті.
6. Залучення додаткових спонсорів з метою підтримки студентських
ініціатив.
 Сьогодні в Братство спудеїв має постійних спонсорів. Тому для
покращення реалізації студентських ініціатив та можливості фінансової
допомоги необхідно залучати до співпраці нових спонсорів.
 Розширення Фандрайзингового підрозділу БС, що сприятиме
підвищенню ефективності роботи.
 Комунікація із випускниками ОА.
7. Встановлення контактів із студентським самоврядуванням закордоном
та обмін досвідом.
 Співпраця із відділом міжнародного співробітництва ОА.
 Студенти Острозької академії, в тому числі члени Братства спудеїв,
навчаються у закордонних ЗВО. Окрім навчання, стажування наші
студенти сприятимуть налагодженню зв’язків із студентським
самоврядуванням інших закладів.
 Кінцевою метою цієї співпраці є реалізація спільних проектів та пошук
нових можливостей для студентів.

