
 
План заходів 

з нагоди святкування Міжнародного дня студента 
в Київському університеті імені Бориса Грінченка 

листопад 2015 р. 
 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 
№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Зміст заходу Структурний 
підрозділ 

1. 13 листопада  Анонсування університетських 
заходів в ефірі передачі "Мистецька 
афіша", радіо "Культура" (3й канал) 

Бєлофастова Т.Ю. 

2. 13 листопада Подання проектних робіт студентів 
для участі в регіональному етапі 
Всеукраїнської конкурсної програми 
«Кращий студент України» 
(«Кращий студент Києва») у 
номінації «Кращий студент-
громадський діяч Києва» 

Бєлофастова Т.Ю., 
Інститут 

суспільства 

3. 17 листопада  Церемонія нагородження студентів 
Грамотами та Подяками Ректора  

 
 
 

Всі 
структурні 
підрозділи 

Університету 

4. 17 листопада  Шоу-презентація першокурсників 
«Ось ми які!» 

5. 17 листопада  Студентські акції Благодійної 
платформи «DO_BRO» 

6. 17 листопада  Виставка образотворчого та 
прикладного мистецтва (на етапі 
організації) 

7. 17 листопада  Майстер-клас із сучасної 
хореографії Ярослава Губського 

8. 13 листопада  Відвідування вистави Студентського 
театру Київського національного 
університету театру, кіно та 
телебачення ім.Карпенка-Карого 
членами студентського активу 
Університету, студентами-
аматорами театру Університетського 
коледжу «Іскра Прометея» 

9. 17-18 
листопада  

Висвітлення інформації про 
Міжнародний день студента на сайті 
Університету 

10. 17 листопада Організація та проведення 
столичний святковий спортивний 
День студента під егідою Федерації 
футболу України та Футбольної 
асоціації студентів м.Києва  
(ARENA CITY) 

Перепельченко О.В. 

 
 



 
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Зміст заходу Структурний 
підрозділ 

1. 11 листопада  Святкові заходи до Дня студента в 
Гуманітарному інституті 

Гуманітарний 
інститут  

2. 11 листопада  Засідання клубу Соціального та 
правового кіно (перегляд та 
обговорення фільмів на тему: 
«Формування студентської 
особистості») 

Інститут 
суспільства 

3. 11-21 
листопада  

Конкурс плакатів 
«Найоригінальніше привітання з 
нагоди Міжнародного дня студента» 

Університетський 
коледж 

4. 11-21 
листопада  

Фотопроект «Найяскравіші моменти 
студентського життя» 

Університетський 
коледж 

5. 12 листопада  Засідання Дискусійного клубу 
(зустріч із відомим українським 
політологом Євгеном Валерійовичем 
Магдою) 

Інститут 
суспільства 

6. 13-21 
листопада  

Виставка робіт студентів 2 курсу 
спеціальностей «Дизайн» та 
«Образотворче мистецтво» на тему 
«Студентської буденності» 

Університетський 
коледж 

7. 16 листопада  Відеопривітання зі святом від 
адміністрації та викладачів. 
Трансляція на смарт-дошках та 
переносних ТV  

Інститут людини 

8. 16 листопада  Святковий радіо-ефір (з ведучими - 
викладачами) 

Інститут 
суспільства 

9. 16 листопада  Квест  «В пошуках себе» Інститут 
суспільства 

10. 16 листопада  Фотовиставка викладацьких робіт 
«Студент очима викладача» 

Інститут 
суспільства 

11. 16 листопада  Благодійний ярмарок 
"Серце віддаємо дітям" 

Педагогічний 
інститут 

12. 16-20 
листопада  

Фотовиставка студента Богдана 
Мельника «Студентське життя»  

Інститут мистецтв 

13. 17 листопада  Презентація відео-журналу з 
привітаннями студентів 25 вишів 
України 

Інститут 
суспільства 

14. 17 листопада  Святковий флешмоб  
 

Педагогічний 
інститут 



15. 17 листопада  «Солодке привітання» від 
студентського самоврядування 

Університетський 
коледж 

16. 17 листопада  Розважальна акція «Передбачення на 
день» 

Університетський 
коледж 

17. 17 листопада  День особливого дрес-коду 
студентів 

Університетський 
коледж 

18. 18 листопада  Флеш-моб та шоу-програма «Один 
день з життя Університету» 

Інститут мистецтв 

19. 18 листопада  Святкова шоу-програма  
"Грінченківська родина має таланти" 

Педагогічний 
інститут 

20. 18 листопада  Святкова концертна програма Університетський 
коледж 

21. 19 листопада  Турнір з шахів і шашок  
(відбірковий тур до 
Загальноуніверситетського 
шахового турніру «Королівський 
Карась») 

Інститут мистецтв 

22. 20 листопада  
 

«Музичний антракт»  Інститут мистецтв 

 


