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За 2019-2021 р. були реалізовані 
Студентською радою факультету 

проекти та заходи:

● Обрано колір та символіка факультету (талісман)
● Розроблений мерч факультету та дизайн речей



● Зроблена коробочка бажань для студентів (туди писали свої 
побажання та очікування від нової Студентської ради всі бажаючі)

● Створено гарні декорації на Новий Рік та відео привітання від 
Студентської ради

● Прикрашено поверх на 14 лютого, зроблена фотозона та 
проведено розіграш в Інстаграм 

● Коробочка  таємних побажань на день



● Створено телеграм канал з корисною інформацією та 
розважальним контентом - 𝙱𝚕𝚞𝚝 𝚓𝚞𝚗𝚐 𝚏𝚣𝚏𝚟𝚜 (спортивні факти, 
корисні фільми, гороскопи, рецепти, музика, цікаві опитування, 
відео привітання - Новорічний фільм, проект “Students awords”)

● Сформували активність в Інстаграм, завдяки таким проектам-
флешмоб “Фото дня”, Марафон корисної інформації, ”
Грінченківська весна”, “Карта ФЗФВС”, “Чемпіони ФЗФВС”, Батли в 
історіях, відео для абітурієнтів, ОМЯ, Спортивний челендж, Розіграш 
мерчу факультету, Квест по соцмережам для першого курсу, ”
Слово дня”, цікаві факти з різних сфер в історії - ”Прокачайся 
разом з нами”, Таємний Сантамен



● Була створена бесіда у Телеграм студентів факультету для 
згуртування всіх груп 

● Створили маску в Інстаграм 
● Створили Фейсбук сторінку 
● Створити Тік Ток акаунт
● Створили  Інстаграм сторінку Міс ФЗФВС



● Створили літери ФЗФВС, які прикрашають поверх Факультету
● Організували волонтерські заходи - ”Допомога воїнам АТО”, 

Новорічні подарунки дітям з Дарницького дитячого будинку 
інтернату”

● Привітання студентів та викладачів з Днем Освітянина, з Новим 
Роком, на День Закоханих, з 8 березня



Фейсбук-Студенти фзфвс
Інстаграм-students_fzfvs \ studrada_ fzfvs
studrada.fzfvs@kubg.edu.ua

Підписуйтеся на сторінки, 
будьте в курсі останніх 

новин!



Дякую за увагу!


