
Звіт щодо виховної та соціально-гуманітарної роботи  

зі студентами Факультету  

за 2017 – 2018 н. р. 
 

І. Забезпечення студентів гуртожитком у 2017 та 2018 н. р. 

 У 2018 році Факультет права та міжнародних відносин разом з відділом 

соціально – гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів провели 

роботу з забезпечення житлом іногородніх студентів, кількість яких в 

порівнянні з 2017 роком (95) зросла (115).  

 Всі студенти, які потребували поселення , у  загальній  кількості 115 

осіб (з них 62 першокурсників) отримали місця у гуртожитках Університету 

(74) та гуртожитках наших партнерів (41). 

 

 ІІ. Соціальні категорії студентів Факультету 

 У новому навчальному році Факультет продовжує здійснювати 

підтримку та супровід студентів пільгових категорій.  

 В порівнянні з початком 2017-2018 н. р. кількість студентів соціальних 

категорій  строком на початок 2018- 2019 н. р. збільшилася з 45 осіб  до 56 

осіб і складає: студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 6 осіб; студенти, з інвалідністю – 12 осіб; 

студенти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2 особи; студенти, що 

є дітьми учасників бойових дій – 19; студенти, що є  – внутрішньо 

переміщеними  особами – 15;  студенти, що є дітьми шахтарів – 2. 

 

ІІІ. Інститут кураторства та діяльність тьюторів – студентів 

координаторів 

 

 Одним з завдань соціально – гуманітарної сфери Факультету у 2018 – 

2019 н. р. стало подальший розвиток  Інституту кураторства та 

вдосконалення системи тьюторів – студентів – координаторів академічних 

груп І курсу.  

 На початок 2018 – 2019 н. р. дві випускові кафедри Факультету 

долучилися до формування нового Інституту кураторства та делегували 

своїм представникам обов’язки кураторів академічних груп на 1-4 курсах 

бакалаврських та 1-2 курсів магістерських програм, зокрема, до складу: 

Кафедри міжнародних відносин та міжнародного права входить  – 9 

кураторів; Кафедри публічного та приватного права – 9 кураторів. 

 

 Куратори академічних груп беруть активну участь у розбудові 

соціально – гуманітарної складової діяльності, долучаючись до 

профорієнтаційних, особистісно – розвивальних, культурно – дозвілевих, 

спортивно – оздоровчих заходів та проектів м. Києва, Університету, 

Факультету та працюють над формуванням у студентів гідних ціннісних 

орієнтацій та високого рівня загально – людської та корпоративної культури. 



 

 У 2018 – 2019 н. р. продовжується робота, спрямована на подальший 

розвиток та вдосконалення діяльності тьюторів – студентів – координаторів 

академічних груп І курсу. У червні 2017-2018 н. р. претенденти на тьютерів 

успішно пройшли фаховий тренінговий  курс від Центру програм з розвитку 

лідерства Університету та були долучені до низки організаційних та 

корпоративних заходів Університету для першокурсників та брали участь в 

процесі поселення студентів І курсу до  гуртожитків та протягом навчального 

року  будуть продовжувати сприяти успішній адаптації вступників в стінах 

Університету. 

 

ІV. Розвиток лідерства - служіння 

 

 Ми намагаємося комплексно виховати в студентах Факультету 

лідерські якості : влітку 2017 р. 7 студентів Факультету успішно закінчили  

 International Servant Leadership Academy (Міжнародної Академії лідерства); 

У 2017 – 2018 н. р. 12 студентів долучилися до проекту Британської Ради 

Active Citizens Ukraine (Активні Громадяни); Тривала активна співпраця з 

НДЛ культури лідерства (студенти 1 курсу стали учасниками 2 адаптаційних 

тренінгів) та Центром програм з розвитку лідерства Університету ( було 

проведено 4 адаптаційні тренінги для 1 курсу та 2 командоутворюючі 

тренінги для Студентської Ради Факультету).  

 

 

V. Розвиток системи студентського самоврядування 

 

 У 2017 – 2018 н. р. тривала подальша розбудова органів студентського 

самоврядування Факультету.  

 У жовтні 2017 року були успішно проведені вибори до органів 

студентського самоврядування на рівні Факультету, які відзначилися 

найкращою явкою виборців та відсутністю порушень виборчого процесу. 

Студенти Факультету взяли безпосередню участь в організації  виборів по 

Університету  (зокрема член Вченої Ради Факультету Віктор Вовк є 

незмінним секретарем центр. виборчкому Університету). 

  Члени студентської спільноти, більшість з яких є представниками 

Студентської ради, активно беруть участь у якості делегатів на Зборах 

трудового колективу Факультету та Університету,  представлені у 

Вчених радах Факультету та Університету 

 Рада студентського  самоврядування Факультету брала активну участь 

у вдосконаленні органів студентського самоврядування Університету (4 

студенти Факультету входять до лав Студентського парламенту 

Університету). Студенти Факультету стали делегатами від університету на: 

Відкритому молодіжному форумі студентського самоврядування,  ІІІ 

Генеральній асамблеї студентів України «UAS MeetUp», масштабному 

Форумі прогресивної молоді «Синергія». 



 

 Студентське самоврядування Факультету в своїй діяльності виходить 

за межі власної вертикалі і налагоджує співпрацю з іншими ключовими 

студентськими ланками:  Координує роботу Студентського 

профспілкового комітету, співпрацює  з Науковим товариством 

Факультету та Університету в площині проведення спільних заходів - 

інтелектуальних турнірів, вікторин, фахових вечорів  факультетського та 

Університетського рівнів). 

 Студентське самоврядування Факультету розбудовує горизонтальну 

лінію співпраці з іншими структурними підрозділами Університету 

Грінченка. Зокрема плідно співпрацюємо зі всіма студентськими радами, 

часто виступаючи як головна консолідуюча ланка в царині спільних 

проектів та починань. Наші студенти успішно долучаються до мовних 

проектів Інституту Філології, стаючи призерами (2 місце в мовному квесті 

серед університетських команд),   беруть участь у  фахових проектів 

Факультету інформаційних технологій та управління (2 місце в загально 

університетському математичному брейн - ринзі), проектах Інституту 

журналістики – Сергій Гаргун посів  3 місце у ІІ Всеукраїнському фестивалі 

блогерів "SMART BLOG, соціальних проектах спільно з Інститутом людини  

та корпоративних заходах Університетського коледжу, тощо. 

 

 

1. Міський та Всеукраїнський рівень співпраці 

студентського самоврядування Факультету 

 

 У 2017 – 2018 н. р. були налагоджена контакти та співпраця: зі 

студентським самоврядуванням провідних ВИШів Києва (Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка,  Київським 

національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана; 

Київським національним торговельно-економічним університетом); з 

всеукраїнськими громадськими,  освітніми організаціями 

(«Європейським молодіжним парламентом Україна» , Молодіжною 

Антикорупційною Агенцією), з Міністерством молоді та спорту України та 

Міністерстві інформаційної політики України (представники Студентської 

Ради входять до складу Студентської Ради при МІП); Національним 

проектом «Книга рекордів України» (взяли участь у 2  національних 

рекордах - «Найбільша кількості привітальних листівок до Великодня для 

українців за кордоном», «Наймасовіший урок англійської мови». 

 

2. Міжнародний рівень співпраці  

студентського самоврядування Факультету 

 

  У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету зробило 

спробу розбудувати міжнародний вектор співпраці: з міжнародними 



громадськими, освітніми організаціями: Світовим Конгресом Українських 

Молодіжних Організацій (студенти Факультету долучилися до організації та 

впровадження Міжнародної акції “Українська політика та ЗМІ очима 

молоді”, учасниками якої стала українська молодь діаспори, яка проживає у 

21 країні світу), Американськими Радами, Американським домом (America 

House Kyiv), German Marshal Fund (в проекті “On the Frontiers of Democracy 

“), правозахисною організацією  Amnesty International, Угорським 

Благодійним фондом «Життя без страху». 

 

3. Розвиток професійних компетентностей в діяльності  

студентського самоврядування Факультету 

 

 У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету сприяло 

розбудові Центрів компетентностей, зокрема їх рекламній відео – складовій, 

мотивувало студентів Факультету до участі у фахових для них заходах, 

зокрема: студенти – правники стали учасниками низки Шкіл права 

(Школа медичного права, "Школа реальної юриспруденції", VIII 

Всеукраїнській школі з права інтелектуальної власності, XV Всеукраїнської 

правничої школи з судочинства, І Школи з лобіювання та взаємодії з 

органами влади, VIІ Всеукраїнської правничої школи з адвокатури у 

кримінальних справах), лекцій провідних юристів,  Всеукраїнських 

правових диктантів.  

 В  межах заходів щодо підвищення фахових компетентностей 

студентів - міжнародників, успішно провели на Факультеті, за сприяння 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, Всеукраїнську 

модель ООН; студенти – міжнародники в якості волонтерів та 

перекладачів взяли участь: у ІV Міжнародному фестивалі культур народів 

світу,  фестивалі культур від міжнародної молодіжної організації AIESEC – 

Global Village, International Hospitality Conference, конференції Lightup 

Hackathon 2018,  Молодіжному євроатлантичному безпековому форумі, ІІ 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-ФОРУМІ «БІЗНЕСWOMAN 2018», Виставці 

Вищої Освіти  США,  міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», 

виставці «Освіта Австралії, Новій Зеландії та Сінгапуру», Youth Speak 

Forum Ukraine, презентації Міжнародної мережі One Young World. 

 Сприяємо зустрічам студентів - міжнародників з українськими 

дипломатами та представниками іноземних посольств, зокрема наші 

студенти відвідали зустрічі за межами Університету з: 

українським дипломатом, міністром закордонних справ України (2007 - 

2009)Володимиром Огризко, Надзвичайним і Повноважним послом України 

в Угорщині (2006–2010) Дмитром Ткачем,  Координатором Системи ООН в 

Україні  - Нілом Вокером, Надзвичайним і Повноважним Послом 

Аргентини Альбе́рто Хосе́ Ало́нсо, Надзвичайним і Повноважним Послом 

Угорщини в Україні Ерно Кешкенем, Надзвичайним і Повноважним послом 

Норвегії в Україні, паном Уле Тер'є Хорпестадом, Надзвичайним і 

Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом, 



Надзвичайний і Повноважний Посол Португалії в Україні -  Марією 

Кріштіна Серпа ди Алмейда, тощо.  

 

4. Профорієнтаційна складова в діяльності 

студентського самоврядування Факультету 

 

  У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету активно 

долучало студентів до профорієнтаційної діяльності, спонукаючи їх брати 

участь у міських, університетських та факультетських заходах рекламно – 

профорієнтаційного спрямування. Зокрема,  члени Ради студентського 

самоврядування  започаткували марафон "Україна - Київський університет 

імені Бориса Грінченка". Він спрямований на проведення рекламно-

профорієнтаційної роботи студентів Факультету в своїх рідних школах в 

різних куточках України. Спільно з Юридичною клінікою «Астрея» взяли 

участь у профорієнтаційному заході та представили Університет на «Ярмарці 

майстрів», що проходила в дитячому оздоровчому таборі «Артек» в Пущі – 

Водиці. 

 

5. Працевлаштування, як  складова в діяльності 

студентського самоврядування Факультету 

 

У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету підтримало 

розвиток такого важливого напрямку діяльності Університету, як 

працевлаштування.  Студенти нашого факультету стали рекламним 

обличчям новоствореного університетського Центру працевлаштування.  

Долучилися до організації університетського Ярмарку вакансій. Взяли участь 

в якості волонтерів та перекладачів у провідних виставках стажування  та  

Ярмарків вакансій, як-то: долучилися до організації університетського 

Ярмарку вакансій, взяли участь в якості волонтерів та перекладачів у 

провідній виставці стажування Stud-Point, XVІІІ Ярмарку вакансій  «Impulse - 

2018», Ярмарку вакансій Kyiv Post, тощо. 

 

6. Діяльність студентського самоврядування Факультету в царині 

національно – патріотичного виховання 

 

 У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету 

продовжило працювати над зростанням рівня національно - патрітичної 

свідомості студентів. Долучали їх до участі у відзначенні національних свят 

та пам’ятних подій для України, Всеукраїнських патріотичних акцій (Марш 

миру, «Стоп Путін, Стоп війна!», «Живий ланцюг Соборності»,"Pulse of 

Europe», ІV Міжнародний форум «Окупований півострів: чотири роки 

опору»). 

 На початку 2018 – 2019 н. р. представники Студентської Ради 

Факультету виступили координаторами національно – патріотичних 



проектів «Бранці кремля» та «Запроси мене з війни»  (під егідою 

Міністерства інформаційної політики). 

 

 

7. Діяльність студентського самоврядування Факультету в царині 

популяризації українських традицій та рідної української мови 

 

 У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету 

працювало в напрямі популяризації знань про багатовікові українські 

традиції та відродженню їх в стінах Університету (ініціювали та взяли 

участь у заходах до Дня українського козацтва,  Дня святого Миколая, 

відродили традиції святкування Щедрого вечора та Масниці. На 

запрошення Міністерства інформаційної політики долучилися до організації 

мистецько – патріотичного заходу «Українські амазонки»  до Всесвітнього 

Дня вишиванки. 

 

 В межах заходів щодо впровадження української мови у всі сфери 

життя, науково – педагогічний склад та студенти Факультету взяли участь в 

проекті #носійслова до  Дня української писемності та мови; взяли участь та 

посіли ІІ місце на загально університетському мовному квесті (організатор 

Інститут Філології); взяли участь та посіли ІІ місце у VIII Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка для студентської 

молоді, у П’ятому ювілейному конкурсі «Словник Бориса Грінченка та 

сучасність» команда Факультету посіла ІІ сходинку п’єдесталу та отримала 

найпочеснішу відзнаку у номінації «Патріотизм». 

 

8. Волонтерська складова діяльності  

студентського самоврядування Факультету 

 

 У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету 
продовжило розбудову  волонтерської діяльності в межах якої  взяли участь  

у цілій низці соціально – важливих ініціатив міжнародного, 

всеукраїнського, міського та університетського рівнів: (19 акціях та 

проектах), як – то: у Х Міжнародній конференції Українського форуму 

благодійників «Атлас благозмін» - масштабній події у сфері соціальних 

ініціатив; в рамках програми AmericaHouse брали участь в VolunteerFest;  на 

запрошення угорського мецената і засновника БФ "Життя без 

страху" Золтана Хорвата та Посольства Угорщини в Україні долучилася до 

великої благодійної ініціативи для дітей з особливими потребами з зони 

АТО та дітей героїв АТО; стали організаторами III Міжнародного 

інклюзивного театрального Фестивалю "АРТ-Плейбек. Разом"; 

Всеукраїнського благодійного фестивалю «Віночок миру і добра», взяли 

участь у благодійному ярмарку до Дня святого Миколая «Допоможи дітям з 

обмеженими можливостями»; Всеукраїнській благодійній акції по збору 

книжок для юних мешканців Донецької та Луганської областей; стали 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjZl_nYiOPdAhWKiIsKHUYOBUgQFjAAegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fpedpresa.ua%2F172483-9-lystopada-den-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy-2.html&usg=AOvVaw2V0kfrcTf_LPOm1KayTbis


співорганізаторами Всеукраїнського благодійного конкурсу краси, моди і 

таланту «LittleSnowQueenofUkraine 2018», кошти від якого спрямовані на 

лікування онкохворих дітей;  долучилися до Всеукраїнських акцій на 

підтримку людей з синдромом Дауна та людей з аутизмом. 

  Зважаючи на зацікавленість нашого Університету в розвитку 

інклюзивної освіти ми здійснюємо багаторічний патронат над 

Спеціалізованою школою – інтернатом № 6 для слабочуючих дітей. В 

межах цього напрямку член ради студентського самоврядування 

НінаМалєкіна, яка володіє мовою глухих задіяна в проекті «Ідентичність 

нечуючих та слабочуючих людей після Майдану». Ми співпрацюємо з  

вихованцями Центру соціально – психологічної реабілітації дітей. 

 В рамках Благодійного патріотичного проекту «Герої нашого часу» 

долучилися до збору благодійної допомоги та відвідали Тактично-

стратегічний центр Збройних сил України – військову частину № А3085, що 

знаходиться на полігоні «Дівички». 

 Студенти  Факультету активно долучилися до волонтерської акції 

«День донора крові». 

 Члени Студентської Ради брали участь в проекті «Вір в Україну»  та 

проводили безкоштовні курси з вивчення англійської мови в 

Американських Радах. Студентство Факультету  стали учасниками 

благодійних балів Університету. 

    

9. Діяльність студентського самоврядування Факультету в царині 

особистісного розвитку студентства.  

 

У 2017 – 2018 н. р. Студентське самоврядування Факультету в межах 

особистісно – розвивального напрямку ми опікуємося підвищеням рівня 

загальної культури нашого студентства та ініціюємо постійне відвідання ними 

музеїв, театрів, кінопоказів, експозицій, презентацій книг. Підтримуємо 

проект «Лідери для лідерів», запрошуючи до наших студентів успішних та 

реалізованих особистостей в різних сферах діяльності для проведення 

тренінгів та майстер – класів (26 зустрічей). 

Ми формуємо в наших студентах  культуру здоров’я фізичного 

виховання та  Спорту.  Ми активно співпрацюємо з Київським міським 

центром здоров’я. В рамках заходів до Всесвітнього Дня здоров’я зустрілись з  

представником Європейської федерації ЛАО – Тай. Здобули перемогу в 

особистій першості та друге загальнокомандне місце у ІІІ 

Загальноуніверситетському турнірі з шахів «Королівський карась – 2017. 

Брали участь у якості волонтерів та учасників у Київському пів марафоні Nova 

Poshta Kyiv Half Marathon  - 2017, KYIV EURO Marathon, «Пробігу під 

каштанами».   Студентка ІІ курсу спеціальності «Право» Аратовська Ілона є 

чемпіонкою України, чемпіонкою Європи, призеркою Чемпіонату світу з 

кіокушин - карате. 

Ми формуємо в наших студентах екологічну культуру. В межах 

загальноміського «Весняного благоустрою столиці» до Дня Довкілля студенти 



Факультету долучилися до екологічної акції із прибирання території, 

прилеглої до легендарної річки Почайна та  до традиційної київської толоки, 

яка відбулася в парку відпочинку «Наталка» Оболонського району. 

Напередодні Дня землі долучилися до чудової традиційної акції та власноруч 

висадили кущі троянд, на подвір’ї нашого Університету.  

В межах розвитку туристичної складової в діяльності Студентського 

самоврядування ми разом з нашими студентами цього року відвідали :Музей 

народної архітектури та побуту в Пирогові, здійснили екскурсія до Карпат, 

підкорили Говерлу. 

В межах культурно – мистецького напряму діяльності Студентського 

самоврядування ми активно залучаємо студентів до участі в заходах 

Факультетського, університетського міського рівнів. Студентка Факультету 

Ангеліна Івашкевич є діючою переможницею  загально університетського 

конкурсу Miss&MisterGRINCHENKO UNIVERSITY. 

 

10.  Висвітлення соціально – гуманітарної сфери  діяльності 

Факультету. 

 

Вся діяльність Студентського самоврядування своєчасно висвітлюється на 

сайті Університету, Факультету та спеціальних сторінках в соціальних 

мережах Інстаграм, Youtube та Фейсбук. 

 

 

 

 


