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У чому твоя сила?

онлайн-фестиваль

Перший онлайн-фестиваль від 

студентів Університету Грінченка, 

під час якого кожен структурний 

підрозділ представив одну 

з цінностей нашого Університету 

Усі відео висвітлені на YouTube-

каналі Студентського парламенту



TikTok-канал 

GRINCHHOUSEUA

Створено TikTok-канал 

«GrinchHouseua»

Ця соціальна мережа не лише стала 

платформою для реалізації творчих 

ідей  наших студентів, а й позитивно 

вплинула на популяризацію 

Університету Грінченка серед 

абітурієнтів 



ДокиВсіВдома

podcasts

«Доки Всі Вдома» – проєкт, у якому ми 

говоримо про світ, культуру та навчання 

разом з нашими студентами

Подкасти усі охочі можуть знайти 

у нашому Telegram-каналі



Правда або покарання?
розважальне шоу

Вперше!

Провокативне та пікантне шоу про 

членів Студентського парламенту!

Прямі трансляції розважального 

шоу відбувалися на сторінці 

в Instagram



AroundUniGrinch

онлайн-квест

Перший онлайн-квест

від Студентського парламенту 

охопив студентів усіх структурних 

підрозділів Університету

Переможці отримали 

корпоративну продукцію 

від Борисової лавки: 

стильне худі, модний шопер

та зручненькі шкарпетки



Telegram-канали 

для абітурієнтів

Створено Telegram-канали 

для абітурієнтів кожного 

структурного підрозділу

ТИ АБІТУРІЄНТ?
Тоді тобі точно сюди! 

Тут ти можеш дізнатися все про 

навчання та студентське життя 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка



Telegram-канали 

для абітурієнтів
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Ось Ми Які!

дебют першокурсників

Перший онлайн-фестиваль 

першокурсників 

«Ось Ми Які!»
Цьогоріч темою заходу став 

актуальний вислів 2020 року 

«1,5м»

Більше ніж 700 першокурсників 

взяли участь у фестивалі



Враження!

виставка фоторобіт

Фотосушка – виставка фоторобіт

наших найталановитіших студентів 

у внутрішньому дворику Університету

На виставці було представлено 

роботи більше ніж 50 фотографів.

Упродовж трьох днів виставку 

відвідали близько 400 учасників 

освітнього процесу 



Діти – то наше майбутнє!

соціальна діяльність 

Представники 

Студентського парламенту 

і благодійної організації 

«Надія по всьому світу» 

неодноразово відвідували 

дитячі будинки 

та  будинки-інтернати



GF         SP

cooperation

Спільний проєкт з єдиною 

танцювальною командою Університету 

Грінченка «Grand Flavah»

Метою проєкту стала думка: 

«Незважаючи на відстань 

у сотні кілометрів нас завжди 

об’єднуватиме одна ідея 

та спільна мета»



Положення про ОСС

оновлення

Робоча група, організована 

Студентським парламентом, 

оновила Положення про ОСС 

Університету Грінченка
та розробила Положення 

про студентське 

самоврядування у гуртожитках 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка



Бірюзове сяйво

новорічне шоу

Перше новорічне шоу 

від Студентського парламенту!

Це вибухова суміш краси, танців, 

пісень, жартів та креативу! 

Це шоу зарядило всіх 

на позитивний і драйвовий

початок року з новими силами 

та енергією!



Корпоративна продукція

upgrade

Студентський парламент 

розпочав розробку власної  

корпоративної продукції: 

Корпоративні шнобельники!

І це тільки початок! 

У нас є багато ідей! 

Зовсім скоро вони 

будуть утілені! 



УАС

представництво

Київський університет 

імені Бориса Грінченка є членом 

Української асоціації студентів

Членство в УАС відкриває широкі 

можливості перед нашими студентами, 

забезпечуючи комунікацію зі студентами 

інших ЗВО, обмін досвідом, 

реалізацію спільних проєктів тощо



WITH LOVE YOUR STUDENT PARLIAMENT

FROM STUDENTS FOR STUDENTS


