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1. Компонент розвитку Студентського самоврядування в Університеті:   

- Постійна взаємодія РСС усіх структурних підрозділів та 

Студентського парламенту: впровадження спільної діяльності, 

обмін досвідом між РСС, залучення великої кількості студентів до 

проєктів РСС.  

- Постійна взаємодія з НТ Університету; залучення студентів до 

наукових конференцій, семінарів, круглих столів, театралізованих 

екскурсій, виготовлення та поширення спільного контенту, який 

пропагує Університет.  

- Відкритість діяльності РСС для студентського загалу, 

диверсифікація каналів зворотного зв’язку зі студентами.  

- Продовження формування громадянської ідентичності студентів 

шляхом розширення українськомовного простору у неформальному 

спілкуванні в Університеті та поза ним (соцмережі, гуртожитки, 

позауніверситетські заходи, спорт, культура тощо).  

2. Інформаційний компонент: 

- Удосконалення всіх студентських платформ у соціальних мережах 

(таких як Інстаграм, Фейсбук, Телеграм-канал тощо) з метою 

своєчасного висвітлення інформації, поширення корисної 

інформації серед студентів, відкритих дискусій та обговорень.  

- Розвиток Ютуб-каналу (Student Parliament (KUBG), який стане 

додатковим інформаційним джерелом для студентів нашого 

Університету та поширення позитивної інформації про Університет 

серед студентів інших ЗВО, старшокласників, інших зацікавлених 

осіб.  

- Розвиток корпоративної культури Університету шляхом втілення 

студентських ідей щодо розробки дизайну нової неофіційної 

корпоративної продукції.  

- Створення якісного зворотного зв’язку з метою постійної 

ефективної взаємодії зі студентством.  

3. Соціальний та суспільний компоненти: 

- Продовження формування громадянської свідомості студентів 

шляхом участі в акціях та проєктах соціального спрямування 

(соціальне волонтерство, візити у дитячі будинки, організації для 

людей з особливими потребами, будинки літніх людей, притулки 

для тварин тощо). 



- Продовження підвищення рівня правової свідомості студентів за 

допомогою створення телеграм-каналу «Кишеньковий правник», 

який стане легкодоступним джерелом висвітлення не лише прав 

студентів, а й загальних прав людини, необхідних у повсякденному 

житті та нестандартних життєвих ситуаціях.  

- Проведення акцій, спрямованих на розвиток екологічної свідомості 

студентів.  

- Реалізація студентських ідей, пов’язаних зі збереженням 

навколишнього середовища (розпочати з установлення контейнерів 

для збору пластикових кришок, батарейок, пластикових карток і 

рухатися далі в цьому напрямку).  

4. Компонент особистого розвитку:  

- Продовження співпраці з Центром програм лідерства-служіння та 

активізація студентів щодо участі у лідерських тренінгах, тренінгах 

командоутворення, англомовних програмах тощо.  

- Об’єднання активістів за сферами їхніх інтересів з метою передачі 

досвіду роботи у ОСС для формування кадрового резерву на 

виборні та представницькі посади студентського самоврядування.  

- Організація спільних проєктів та змістовного дозвілля, 

спрямованого на зміцнення командного духу.  

5. Компонент творчості та креативності: 

- Диверсифікація джерел фінансування заходів, спрямованих на 

організацію дозвілля студентів, шляхом залучення спонсорської 

підтримки та обміну послугами між студентами та малим бізнесом.  

- Інтелектуалізація дозвіллєвих заходів Університету.  

- Залучення студентської ініціативи для розв’язання актуальних 

викликів, які постають перед студентством під час навчання, 

проживання у гуртожитках, соціальної взаємодії та організації 

дозвілля в Університеті.  

6. Компонент зовнішньої взаємодії:  

- Продовження налагоджування зв’язків з активними ОСС ЗВО 

України.  

- Обмін досвідом між ОСС ЗВО України шляхом проведення 

студентського форуму або конференції.  

- Активна діяльність Студентського самоврядування Університету як 

колективного члена ГО «Українська асоціація студентів». 

- Налагодження взаємодії з органами самоврядування в університетах 

країн Євросоюзу. 

- Подання заявок на участь у міжнародних проєктах, програмах, 

грантах.  



- Популяризація активної участі у громадському бюджеті серед 

студентів.  

7. Удосконалення конкурсу нових ідей для розвитку нашого Університету:  

- Заохочення студентів до генерування ідей та реалізації найкращих 

разом із ними.  

- Підтримка проєктів, спрямованих на покращення середовища та 

іміджу Університету Грінченка, які були започатковані на рівні 

структурних підрозділів.  

Зазначені напрямки роботи Студентського парламенту сприятимуть 

гармонійному творчому, інтелектуальному та професійному розвитку 

студентів, вирішенню актуальних питань студентського життя та 

популяризації Університету.  

 


