
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ НА 2017-2018 н. р. 

 

№ Заходи Термін виконання Відповідальний 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Планування соціально-гуманітарної роботи на 2017 - 2018 н. р. до 25.09.17 р. Заступник завідувача кафедри з напрямку 

соціально – гуманітарної роботи , куратори 

2. Поселення студентів у гуртожитки (відповідно до затвердженого графіку) серпень-вересень 

2017 
Куратори академічних груп 

3. Проведення організаційних зборів для студентів-першокурсників кінець серпня - початок 

вересня 2017 р. 

Куратори академічних груп 

4. Вибори старост та студентського активу академічних груп І курсу вересень 2017 р. Куратори академічних груп 

5. Затвердження планів роботи кураторів академічних груп та тематики 

кураторських годин 

вересень 2017 р. Куратори академічних груп 

6. Звіти кураторів академічних груп про організацію виховної роботи зі 

студентами 

щосеместру протягом року Заступник декана з науково- педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи 

Куратори академічних груп 

7. Складання та затвердження графіків чергування відповідальних у 

гуртожитках 

щомісяця протягом року Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, 

НМЦ СГВОДС, Студентська рада гуртожитку 



8. Складання та затвердження плану проведення тематичних заходів у 

студентському гуртожитку 

щосеместру протягом 

року 

Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

9. Проведення моніторингу серед студентів щодо потреб у забезпеченні 

гуртожитком на наступний навчальний рік 

травень-червень 2018 р. Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, 

Студентська Рада 

10. Формування бази даних щодо потреб у гуртожитку на новий навчальний рік червень 2018 р. Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 
11. Підбиття підсумків соціально-гуманітарної діяльності кафедри за 2017-2018 н. 

р. 

червень 2018 р. Заступник завідувача кафедри з напрямку 

соціально – гуманітарної роботи,  Заступник 

декана з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи 

12. Затвердження планів соціально-гуманітарної діяльності кафедри на 2018-2019 

н. р. 

червень 2018 р. Заступник завідувача кафедри з напрямку 

соціально – гуманітарної роботи,Заступник 

декана з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи 

ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

13. Участь у організації та проведенні «Посвяти першокурсників у студенти 

Університету» 

вересень 

2017 
Куратори  академічних груп 

14 Участь у організації та проведення «Посвяти  в магістранти Університету» вересень 

2017 
Куратори  академічних груп 

15 Залучення студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» до факультетських, загально 

університетських та міських культурно-мистецьких заходів 

протягом року Куратори  академічних груп 

16 Відвідування музею Бориса Грінченка студентами першого курсу вересень 2017 р. Куратори академічних груп, Студентська рада 

17. Відзначення чергової річниці від Дня народження Бориса Грінченка та Дня 

Університету (за окремим планом) 

грудень 

2017 
Куратори   академічних груп 

18. День вшанування пам’яті Бориса Грінченка (церемонія покладання квітів до 

пам’ятника Борису Грінченку та на могилу родини Грінченків; тематичні 

заходи) 

травень 

2018 
Куратори  академічних груп 

19. Урочистості з нагоди вручення дипломів студентам  спеціальності 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

червень 

2018 
Куратори   академічних груп 



 

 

ш. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

20. Оновлення бази даних студентів соціальних категорій вересень 2017 р. Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 
21. Здійснення психолого-педагогічного супроводу студентів соціальних 

категорій та студентів, що мешкають в гуртожитку 

протягом року Куратори  академічних груп 

22. Ознайомлення студентів І курсу з правилами внутрішнього розпорядку 

Університету та проведення інструктажу з техніки безпеки 

вересень 2017 р., 
протягом року 

Куратори  академічних груп 

23. Участь у всеукраїнських та міських благодійних акціях  протягом року Куратори, Голова волонтерського департаменту 

Студентської ради 
IV. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ 

24. Заходи до Дня Державного Прапора 23 серпня 2017 р. Куратори  академічних груп 

25. Заходи до Дня Незалежності України (участь у загальноміських заходах) серпень 2017 р. Куратори  академічних груп 



26. Проведення заходів до Міжнародного дня миру у рамках державної і 

муніципальної програм 

Вересень 
2017 р. 

Куратори  академічних груп 

27. Екологічна акція «Осінній десант» у рамках екологічної програми м. Києва вересень-листопад 
2017 р. 

Куратори  академічних груп 

28. Святкування Дня працівників освіти.  Вересень 2017 р. Куратори  академічних груп 

29. Заходи до Дня українського козацтва жовтень 2017 р. Куратори  академічних груп 

30. Вшанування пам’яті жертв Голодомору. Участь у Всеукраїнській акції 

«Запали свічку» 

листопад 2017 р. Куратори  академічних груп 

31. День української писемності та мови (участь у Диктанті всеукраїнської 

єдності, заходи Факультету) 

9 листопада Куратори  академічних груп 

32. Цикл Різдвяно-новорічних свят 2017 -2018  р. грудень - січень Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, 

Г олова Студентської ради 
33. Відзначення Дня Соборності та Свободи України січень 2018 р. Куратори  академічних груп 

34. Проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови лютий 2018 р. Куратори  академічних груп 

35. Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих в зоні проведення 

антитерористичної операції 

лютий 2018 р. Куратори  академічних груп 

36 Проведення «Шевченківського березня» (за окремим планом) березень Куратори  академічних груп 

37 Заходи до Дня довкілля квітень Куратори  академічних груп 

38 Відзначення Дня пам'яті та примирення травень Куратори  академічних груп 

39 Святкування Дня матері і Дня сім’ї (в рамках столичної програми) травень Куратори  академічних груп 

40 Проведення заходів до Дня Києва (в рамках столичної програми) травень Куратори  академічних груп 

41 Урочистості до випуску бакалаврів та магістрів червень 2018 р Куратори, Заступник декана з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи,  

Г олова Студентської ради, куратори 



 

 

V. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТ ГИВНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ 

42. Шоу-програма «Ось ми які!» - презентація першокурсників жовтень 2017 р. Куратори  академічних груп, тьютори 

43 Шоу-програма «Ось ми які!» - презентація першокурсників (фінальний етап) листопад 2017 р. Куратори  академічних груп, тьютори 

 День працівника дипломатичної служби України Грудень 2017 р. Куратори  академічних груп, Студентська Рада 

44 Святкові заходи до Нового року грудень 2017 р.   Куратори  академічних груп, тьютори 

 

45 Святкові заходи до Дня всіх закоханих лютий 2018 р. Куратори  академічних груп, тьютори 

46 Святкові заходи до Міжнародного жіночого Дня березень 2018 р. Куратори  академічних груп, тьютори 

47 Участь у благодійному студентському балі травень 2018 р. Куратори,Студентська рада 

 

48. Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті «Пробіг під 

каштанами» з нагоди святкування Дня Києва 

травень 2018 р. Куратори  академічних груп, тьютори 



  

49. Проведення циклу лекцій для молоді «Бути здоровим»  протягом року Куратори  академічних груп, тьютори 

50. Участь у загально університетському турнірі з плавання на Кубок «Золотий 

карась» 

червень 2018 р. Куратори  академічних груп, тьютори 

УІ. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 

51. Співпраця з органами влади, громадськими, благодійними організаціями та 

фондами, освітніми та культурно-мистецькими закладами. 

протягом року Куратори  академічних груп, тьютори 

52. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах та мистецьких 

олімпіадах (за окремим переліком) 

протягом року Куратори  академічних груп, тьютори 

53. Координація участі кафедри в освітньо - виставковій діяльності (за окремим 

планом) 

протягом року Куратори  академічних груп, тьютори 

54. Висвітлення соціально-гуманітарної діяльності кафедри на сайті протягом року Заступник завідувача з напрямку соціально – 

гуманітарної роботи, Заступник декана з 

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи,  Помічник декана з ІКТ 55. Участь у профорієнтаційній роботі серед ЗНЗ м. Києва та області протягом року Заступник завідувача з напрямку соціально – 

гуманітарної роботи, Заступник декана з 

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи, Голова Студентської ради 

УІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 

56. Благодійна акція «Подаруй дитині радість» (до Дня Святого Миколая) для 

дітей інтернатів і притулків для неповнолітніх 

грудень 2017 р. Куратори,  Г олова Студентської ради 



 

 

 

 

 

 Заступник завідувача кафедри 

 з напрямку соціально – гуманітарної роботи                                                                                          О.В.Пістракевич 

 

 

 
 

  

57. Свято Великодня, благочинна акція «Великодній кошик» для студентів 

соціальних категорій  

квітень 2018 р. Куратори, Г олова Студентської ради 

58. Благодійні акції на підтримку бійців та постраждалих у зоні проведення АТО протягом року Куратори,   Г олова Студентської ради 


