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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1.  Розроблення графіку навчального процесу факультету на 2021-2022 н.р. травень-червень 

2021  

заступник декана з НМНР 

2.  Уточнення планового навчального навантаження викладачів на 2021-2022 н.р. серпень-

вересень 2021 

заступник декана з НМНР, 

завідувачі кафедр 

3.  Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр на 2021-2022 н.р.. серпень-

вересень 2021 

заступник декана з НМНР, 

завідувачі кафедр 

4.  Складання та затвердження індивідуальних планів викладачів на 2021-2022 н.р. вересень 2021 Жалоба І.В., 

Орел Л.В. 

Ольшанський Д.В. 

5. Формування баз даних контингенту студентів поточного року вступу вересень 2021 заступник декана з НМНР 

6. Розробка і затвердження розкладів занять на І семестр 2021-2022 н.р. вересень 2021 заступник декана з НМНР 

7. Розробка і затвердження графіків практик на 2021-2022 н.р. вересень-

жовтень 2021 

заступник декана з НМНР 

8. Підготовка рейтингових списків успішності та організація роботи стипендіальної комісії протягом року заступник декана з НМНР, 
заступник декана з НПСГР 

9. Організація роботи екзаменаційних комісій лютий, червень, 

грудень 2021 
заступник декана з НМНР 

10. Збір інформації про випускників факультету червень, грудень 
2021 

заступник декана з НМНР 

11. Робота з договорами (контрактами) студентів вересень 2021 заступник декана з НМНР 

12. Ліквідація заборгованості студентів з оплати за навчання протягом року Навчальний відділ 

13. Збір інформації  щодо військового обліку студентів вересень 2021 заступник декана з НМНР 

14. Проведення олімпіади з англійської мови для студентів немовних спеціальностей Університету листопад 2021 Ольшанський Д.В. 

15. Анкетування студентів «Викладач очима студентів», «Оцінка студентами освітнього 

процесу» 

грудень 2021 заступник декана з НМНР 

16. Заповнення шаблонів додатків до дипломів випускників січень, травень, 

листопад 2021 
заступник декана з НМНР 

17. Розробка і затвердження планів роботи кафедр на 2021-2022 н.р. протягом року  викладачі кафедр Факультету 

18. Складання та затвердження Тематичного плану видавничої діяльності на 2022 рік. вересень 2021 Слюсаренко І.Ю. 

19. Складання та затвердження тем кваліфікаційних випускових робіт (ОР бакалавр, магістр) для жовтень 2021 Жалоба І.В., 



студентів всіх напрямків підготовки (спеціальностей). Орел Л.В. 

20. Розробка та затвердження вибіркових дисциплін кафедр грудень-січень 

2021 

Жалоба І.В., 

Орел Л.В., 
Ольшанський Д.В., 

Нашинець-Наумова А.Ю. 

21. Підготовка до вступної кампанії 2021 р. (програми вступних іспитів, білети, тести). січень-березень 
2021 

Жалоба І.В., 
Орел Л.В., 

Ольшанський Д.В., 

Нашинець-Наумова А.Ю. 

22. Розробка електронних курсів, їх змістовне наповнення і сертифікація протягом року викладачі кафедр Факультету 

23. Підготовка РНП дисциплін 
 

вересень-
жовтень 2021 

викладачі кафедр Факультету 

24. Підготовка екзаменаційних матеріалів семестрових екзаменів 

 

протягом року викладачі кафедр Факультету 

25. Забезпечення базами практик студентів всіх спеціальностей  згідно 

навчального 
плану 

Жалоба І.В., 

Орел Л.В., 
Коромисел М.В. 

26. Взаємовідвідування лекцій, семінарських та практичних занять згідно складеного графіку протягом року викладачі кафедр 

27. Здійснення контролю за якістю знань студентів. протягом року викладачі кафедр 

28. Підготовка випускової кафедри до акредитації у 2022 р. протягом року Жалоба І.В. 

ІІ. НАУКОВА РОБОТА 

1. Виконання індивідуальних тем наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри 
міжнародних відносин та міжнародного права 

2021-2022 н.р. Кафедра міжнародних відносин 
та міжнародного права 

 Інфраструктурна складова міжнародних відносин (на прикладі Центрально-Східної Європи) 
 

 Жалоба І.В. 

Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах 

 

Грицяк І.А. 

Моделі та реалії відносин: США і Північноєвропейські країни 
 

Цвєтков О.Г. 

Міжнародні міграції в сучасному світі 

 

Брайчевська О.А. 



Міжнародне право розвитку: теорія та практика  

 

Братко І.В. 

Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах  
 

Мельник Г.М. 

Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах 

 

Слюсаренко І.Ю. 

Визнання держав на сучасному етапі розвитку міжнародного права: теорія і практика 
 

Тимченко Л.О. 

Брендинг постсоціалістичних країн в нових політичних реаліях 

 

Лісовська М.М. 

Євроатлантична інтеграція України в нових геополітичних умовах 
 

Пістракевич О.В. 

Євроінтеграційний вектор зовнішньої політики Італійської Республіки 

 

Вдовиченко В.А. 

2. Виконання індивідуальних тем наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри 
публічного та приватного права 

2021-2022 н.р. кафедра публічного та 
приватного права 

 Проблеми здійснення та захисту немайнових та майнових прав осіб у приватному праві 

 

 Орел Л.В. 

Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні як умови інноваційного розвитку держави  
 

Нашинець-Наумова А.Ю. 

Правовий статус безвісти зниклих осіб, правове регулювання відносин, пов’язаних із становленням 

розшуку таких осіб 

Бойчук Д.В. 

Державне регулювання підприємництва 
 

Баклан О.В. 

Статус адвокатської діяльності в Україні 

 

Обловацька Н.О. 

Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання Хатнюк Н.С. 

Державні соціальні гарантії учасників бойових дій (АТО) Чернега А.П. 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування Панова І.Ю 

Правoве регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні Гуц Н.Г. 

3. Виконання індивідуальних тем викладачами кафедри в рамках загальної теми «Наукові і методичні 
основи формування умінь спілкування англійською мовою у професійній сфері як ключової 

2021-2022 н.р. кафедра іноземних мов 
 



компетентності майбутнього фахівця» 

 Зміст навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з 

медіакомунікацій. 
 

 Ольшанський Д.В. 

Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови. 

 

Павленко Н.О. 

Принципи побудови технології унормування інформації, дослідження базових понять лінгвістики у 
комунікативно-прагматичних вимірах. 

 

Солдатова Л.П. 

Англомовний математичний дискурс: лінгвокогнітивний аспект. 

 

Шкарбан І.В. 

Прагматичні особливості звертань в середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст. 

 

Гродський І.Я. 

 

Мовленнєва поведінка  жіночих персонажів у діалогічному дискурсі: лінгвопрагматичний та 

гендерний аспект. 
 

Бондар О.Ю. 

 

Формування іншомовної складової професійної компетентності фахівця (на прикладі навчання 

англійської мови для спеціальності "Журналістика"). 
 

Соколовська С.В. 

Теоретичні засади дослідження художнього тексту у просторовому аспекті в термінах словесної 

голографії, мультимодальності, інтермедіальності. 

 

Мовчан Д.В. 

Підготовка майбутніх юристів до професійної взаємодії у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін.  

 

Браткова О.І. 

4. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розвідки з актуальних проблем 
публічного та приватного права»  

квітень 2021 кафедра публічного та 
приватного права 

5. Декада Науки (за окремим планом) травень 2021 Слюсаренко І.Ю. 

6.  Круглий стіл «Актуальні проблеми міжнародних відносин» жовтень 2021 кафедра  міжнародних відносин 

та міжнародного права 

7. Круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» грудень 2021 Чернега А.П. 

8. Підготовка збірника наукових тез доповідей «Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні» 

грудень 2021 Чернега А.П. 



9. Підготовка студентів Факультету до участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад та ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та інших конкурсах 

протягом року Викладачі кафедр 

10. Організація роботи студентських наукових гуртків «Правовий простір», «Виконання рішень судів, 

інших органів (посадових) осіб: ефективне відновлення прав» Центру юридичної деонтології. 

протягом року Орел Л.В., Сергієнко Н.А., 

Чернега А.П. 

11. Підготовка до друку та публікація наукових статей в український журналах та зарубіжних виданнях протягом року викладачі кафедр 

12. Заходи в рамках проведення Тижня права грудень 2021 кафедра публічного та 

приватного права, 

ЮК «Астрея» 

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

3.1. Студентська наукова робота 

1.  Круглий стіл «Проблеми сучасної юриспруденції очима здобувачів вищої юридичної освіти» травень 2021  Байталюк О.М. 

2. Робота секцій наукового гуртка кафедри «Правовий простір» протягом року Хатнюк Н.С. 

3. Робота секцій наукового гуртка кафедри «Виконавче провадження» протягом року Сергієнко Н.А. 

4.  ІІ Студентська наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного 

права» 

травень 2021 Колектив кафедри 

міжнародних відносин та 
міжнародного права 

3.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

5. Проведення флешмобу #GrinchTeachUA 

 

січень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ, 
Студентська рада 

6. Марафон «Подорожі країнами світу»  протягом року Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

7. IV Весняна дипломатична школа кінець березня 
2021 

Шахова О.А., члени Наукового 
товариства ФПМВ 

8. Низка майстер-класів щодо проектної роботи «Роби як я, роби краще, ніж я» квітень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

9. Проведення Стратегічної гри: моделювання конфліктних ситуацій травень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

10. Вибори до Наукового Товариства Факультету права та міжнародних відносин вересень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 



11. Факультетський науковий квест вересень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

12. Проведення круглого столу у форматі Засідання Генеральної Асамблеї ООН 
 

жовтень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 
товариства ФПМВ 

13. Участь у заходах Києва до Дня ООН.  жовтень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

14. Заходи, присвячені до Дня української писемності та мови листопад 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

15. Сесія гри інтелектуальної антикорупційної мафії кінець листопада 

2021 

Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

16. Брейн-ринг до Міжнародного дня захисту прав людини, марафон написання листів під проводом 

організації Amnesty International 

 

грудень 2021 Шахова О.А., члени Наукового 

товариства ФПМВ 

17. Проведення Дипломатичного вечору (захід присвячений до Дня працівника дипломатичної служби) 
 

кінець грудня 
2021 

 

Шахова О.А., члени Наукового 
товариства ФПМВ, 

Студентська рада 

IV. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ 
1 Круглий стіл «Сучасні проблеми муніципального права» травень 2021 Чаплюк О. І., кафедра 

публічного та приватного права 

ФПМВ 

2. Організація та проведення «Школи права» протягом року ЮК «Астрея», 

Чернега А.П. 

3. Заходи до Дня Магдебурзького права  травень 2021 Чернега А.П. 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ 

№ 

з/п 
Заходи Термін виконання  Відповідальний  

5.1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Проведення звітно-виборчої студентської конференції квітень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

2 Проведення моніторингу серед студентів ІІ-V курсів щодо потреб у забезпеченні 

гуртожитком на наступний навчальний рік 

травень-червень 

2021 

заступник декана з НПСГР 

3. Формування бази даних щодо потреб у гуртожитку на новий навчальний рік  червень 2021 заступник декана з НПСГР 

4. Складання графіку поселення студентів у гуртожитки на 2021-2022 н.р. червень 2021 заступник декана з НПСГР 



5. Організаційне засідання студентів-тьюторів та кураторів  серпень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

6. Затвердження планів роботи кураторів академічних груп та тематики 
кураторських годин 

вересень 2021 куратори академічних груп 

7. Забезпечення адаптації студентів 1-го курсу до умов навчання в університеті, 

ознайомлення з Корпоративним стандартом. 

вересень-жовтень 

2021 

Жалоба І.В., 

Орел Л.В., 

Ольшанський Д.В.,  
Баранова Н.В. 

8. Розробка плану профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н.р. вересень 2021  Нашинець-Наумова А.Ю. 

 

9. Розгляд претендентів на присудження іменної стипендії Бориса Грінченка. листопад 2021 Жалоба І.В., 
Орел Л.В., 

Баранова Н.В. 

10. Підбиття підсумків соціально-гуманітарної роботи  Факультету за  
2020 рік 

грудень 2021 заступник декана з НПСГР, голова , Рада 
студентського самоврядування Факультету 

11. Планування соціально-гуманітарної роботи 2021-2022 н.р.  січень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

12. Засідання студентської ради Факультету  двічі на місяць  голова ради студентського самоврядування 

13. Засідання старостату студентських академічних груп двічі на місяць голова ради студентського самоврядування 

14. Засідання студентського профспілкового комітету двічі на місяць Голова проф. бюро 

15. Звіти кураторів академічних груп про організацію виховної роботи зі студентами щосеместру, 

протягом року 

заступник декана з НПСГР, 

куратори академічних груп 

16. Складання та затвердження графіків чергування відповідальних у гуртожитках щомісяця, протягом 

року 

заступник декана з НПСГР, 

студентська рада гуртожитку 

17. Проведення зустрічі адміністрації Факультету та студентів різних курсів протягом року заступники деканів  з НПСГР 
18. Індивідуальна робота зі студентами: бесіди з питань навчання і трудової 

дисципліни 

     протягом року Жалоба І.В., 

Орел Л.В., 
Ольшанський Д.В. 

викладачі кафедр 

19. Залучення до участі в  освітньому процесі відомих діячів науки, професорсько-

викладацького складу інших вищих навчальних закладів 

протягом року викладачі кафедр 

20. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри протягом року Жалоба І.В., 

Орел Л.В., 

Ольшанський Д.В. 

21. Переклад паперової та електронної документації для Факультету протягом 
навчального року 

Книшевицька Л.В. 



22. Викладання англійської мови на підготовчому відділенні  

 

протягом року кафедра іноземних мов, Качур І.І. 

23. Курси англійської мови з підготовки до вступу в магістратуру та складання ЗНО 
з англійської мови 

березень-травень 
2021 

Кафедра іноземних мов,  
ст. викл. Заверуха Ю.Г 

24. Організація конкурсів та інших заходів для студентів (до дня європейських мов, 

до дня писемності української мови, до Грінченківської декади, до Дня науки 

тощо). 

протягом року кафедра іноземних мов  

5.2. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

25. День вшанування пам’яті Бориса Грінченка (церемонія покладання квітів до 
пам’ятника Борису Грінченку та на могилу родини Грінченків; тематичні заходи) 

травень 2021 заступник декана з НПСГР 

26. Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам Університету червень 2021 

 

заступник декана з НПСГР 

27. Організація та проведення «Посвяти першокурсників у студенти Університету» 
та посвята в магістранти Університету 

вересень 2021 заступник декана з НПСГР 

28. Організація екскурсій в Університетський музей Бориса Грінченка 
 

вересень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори 

академічних груп 

29. Зустріч зі студентами-першокурсниками на тему: «Корпоративна 

культура, як складова культури професійної в аспекті підготовки фахівців 

в сфері юриспруденції та міжнародних відносин»   

вересень 2021 голова ради студентського самоврядування, 

куратори академічних груп 

30. Відзначення річниці від Дня народження Бориса Грінченка та Дня Університету 

(за окремим планом) 

грудень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

31. Участь у всеукраїнських та загальноуніверситетських проектах, 

спрямованих на  поширення знань щодо Академічної Доброчесності 

протягом року НТ та РСС Факультету, Слюсаренко І.Ю., 

заступник декана з НПСГР 

5.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

32. Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту 

студентської молоді 

протягом року заступник декана з НПСГР 

33. Оновлення бази даних студентів соціальних категорій протягом року заступник декана з НПСГР 

34. Проведення звірки документації для нарахування соціальних виплат, соціальної 

стипендії за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

протягом року заступник декана з НПСГР 

35. Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат студентам 

Факультету 

протягом року заступник декана з НПСГР 

36. Забезпечення виплати грошової допомоги студентам, що її потребують 
Первинною профспілковою організацією студентів 

протягом року заступник декана з НПСГР 

37. Здійснення психолого-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій та протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 



студентів, що мешкають в гуртожитку академічних груп 

38. Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових дат, канікул протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 

академічних груп 

39. Контроль стану здоров’я студентів та організація проходження ними планових 
медичних оглядів 

протягом року заступник декана з НПСГР 

40. Ознайомлення студентів І курсу з правилами внутрішнього розпорядку  

Університету та проведення інструктажу з техніки безпеки 

вересень 2020  заступник декана з НПСГР, куратори 

академічних груп 

5.4. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ 

41. Визначення потреб студентів ІІ-V курсів у забезпеченні гуртожитком на 

наступний навчальний рік та формування бази даних на поселення 

травень-червень 

2021 

заступник декана з НПСГР, студрада 

гуртожитків 

42. Формування бази даних з партнерів Університету щодо поселення студентів у 

гуртожитки 

червень-вересень 

2021 

заступник декана з НПСГР 

43. Вивчення потреб студентів у гуртожитку протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 

44. Здійснення контролю оплати студентами за проживання в гуртожитках протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 

45. Координація роботи представників Факультету у студрадах гуртожитків та 

взаємодія з комендантами 

протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 

46. Психолого-педагогічний супровід студентів, які мешкають у гуртожитку протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 

5.5. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

47. Відзначення Дня Соборності та Свободи України січень 2021 заступник декана з НПСГР,  куратори 

48. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих в зоні проведення 
антитерористичної операції 

лютий 2021 
 

заступник декана з НПСГР, куратори 

49 Міжнародний  день  рідної мови (за окремим планом) лютий 2021 

 

заступник декана з НПСГР, куратори 

50.  “Шевченківський березень” (за окремим планом) березень 2021 
 

заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

51. Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії квітень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

52. День пам’яті та примирення травень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

53. Всесвітній день вишиванки травень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

54. Урочистості до Дня Державного Прапора України серпень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори ,Рада 

студентського самоврядування Факультету 
55. Урочистості до Дня Незалежності України серпень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 



студентського самоврядування Факультету 

56. Міжнародний день миру вересень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
57. День Захисника України жовтень 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
58. День Гідності та Свободи листопад 2021  заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
59. Відзначення Дня української писемності та мови  листопад 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
60. Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні  листопад 2021 заступник декана з НПСГР, куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

5.6. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 

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

фондами, освітніми та культурно-мистецькими закладами 

протягом року заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

62. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких фестивалях, конкурсах  протягом року заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

63. Участь  в освітньо-виставковій діяльності Університету (за окремим планом) протягом року заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

64. Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи серед ЗНЗ м. Києва та 
України 

протягом року заступник декана з НПСГР,  куратори, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

65. Висвітлення соціально-гуманітарної діяльності Факультету на сайті та сторінках 
РСС та НТ  в соціальних мережах 

протягом року заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

5.7. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

66. Тімбілдінговий курс: цінності, формування команди, емоційний інтелект, навички 

спільної роботи, формальне та неформальне лідерство, конфлікти і шляхи їх 

подолання, планування діяльності, повага, довіра, відповідальність  для 

академічних груп Факультету 

протягом року проректор з НМСГРЛ,  Рада студентського 

самоврядування Факультету 

заступник декана з НПСГР 

67. Тімбілдінгові тренінги для студентського самоврядування на рівні Факультету 

 

протягом року проректор з НМСГРЛ , заступник декана з 

НПСГР, Рада студентського 

самоврядування Факультету 

68. Участь у постійному форумі студентських координаторів як горизонтальному 

рівні взаємодії студентів та наставників 

протягом року проректор з НМСГРЛ, заступник декана з 

НПСГР 



5.8. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ,  КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

69. Святкування Щедрого вечора (візуалізація традицій та звичаїв) cічень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 
70. Заходи до Міжнародного дня рідної мови лютий 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 
71. Проведення заходів в рамках святкування Масниці: звичаї та традиції лютий – березень 

2021 
Рада студентського самоврядування 

Факультету 
72. Міжнародний день театру  березень 2021 заступник декана  з НПСГР, куратори 

груп, РСС 
73. Заходи до Всесвітнього дня поезії (Літературна вітальня, поетичний 

флешмоб)  

березень 2021 Заступник декана  з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

 

74. Святкування Дня гумору 1 квітня 2021 Заступник декана  з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

 
75. Участь у екологічних акціях до Дня Довкілля квітень 2021 Заступник декана  з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
76. Заходи до Всесвітнього дня танцю (танцювальний флешмоб) квітень 2021 Рада студентського самоврядування  
77. Заходи до Дня Матері: студентський марафон «Найголовніші слова для 

мами» 

травень 2021 Заступник декана  з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
78. Заходи до Міжнародного дня сім`ї, відео флешмоб «Моя родина – моя 

сила» 

травень 2021 Заступник декана  з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
79. Заходи до Міжнародного дня демократії «International Day Democracy» вересень 2021 кафедра іноземних мов, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
80. Заходи до Європейського дня мов вересень 2021 кафедра іноземних мов, Рада 

студентського самоврядування Факультету 
81. Музична вітальня та пісенний флешмоб до Міжнародного дня музики.  жовтень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 
82. Заходи до Дня української писемності та мови листопад 2021 заступник декана з НПСГР,  

83. Проведення заходів до Дня Святого Миколая грудень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

84. Відкриті  зустрічі з видатними особистостями сучасності із різних сфер 

суспільно-політичного життя 

протягом року заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 



85. Екскурсії до історичних пам’яток України, Національних парків.  

Екскурсійні маршрути столицею України. 

Відвідування музеїв, театрів, концертних залів, виставкових експозицій, галерей 

протягом року заступник декана з НПСГР, куратори 

академічних груп, Рада студентського 

самоврядування Факультету 

5.9. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

86. Заходи до циклу новорічно-різдвяних свят грудень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету, заступник декана з НПСГР 

87. Заходи до Дня Святого Валентина лютий 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету, заступник декана з НПСГР 

88. Участь у Конкурсі таланту і краси “Miss and Mister Grinchenko University – 2021” березень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету, заступник декана з НПСГР 

89. Участь у Фестивалі-конкурсі СТЕМ (Студентських театрів естрадних мініатюр) квітень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету, заступник декана з НПСГР 

90. Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників жовтень-листопад 

2021 
Рада студентського самоврядування 

Факультету, заступник декана з НПСГР 

5.10. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

91. Проведення циклу лекцій для молоді «Бути здоровим» (провідними фахівцями 

Київського міського центру здоров’я) за окремим планом 

протягом року заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

92. Участь у загально університетському турнірі з шахів «Королівський карась» грудень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

93. Заходи до Всесвітнього дня без тютюну травень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

94. Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові травень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

95. Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті «Пробіг під 

каштанами» з нагоди святкування Дня Києва 

травень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

96. Участь у загальноуніверситетському турнірі з плавання на Кубок «Золотий 
карась» 

червень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

97. Заходи до Дня фізичної культури та спорту жовтень 2021 заступник декана з НПСГР, Рада 

студентського самоврядування Факультету 

5.11. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 

98. Волонтерська підтримка дитячого відділення Київського міського 

клінічного онкологічного центру та участь у доброчинних проектах 

Благодійного фонду допомоги та підтримки онкохворих дітей 

лютий 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 



«Таблеточки» (до Всесвітнього дня онкохворої дитини) 

99. Просвітницько-благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом 

Дауна – Флешмоб  різнокольорових шкарпеток «Підтримай особливих!» 

березень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 
100. Просвітницько-благодійна акція до Міжнародного дня поширення 

інформації про аутизм «Одягни блакитне»   

квітень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 
101. Благочинна акція «Великодній кошик» для студентів соціальних категорій 

Університету та благодійна програма «Великодні дзвони» для малозабезпечених 
та людей з особливими потребами м. Києва (в рамках столичної програми) 

квітень 2021 Заступник декана з НПСГР, голова ради 

студентського самоврядування 

102. Волонтерська підтримка Міжнародного інклюзивного театрального 

фестивалю «АРТ-Плейбек. Разом» 

червень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 

 

103. Просвітницько-волонтерська акція До Міжнародного дня захисту дітей  червень 2021 Кафедра публічного та приватного права 

104. Участь у благодійних акціях на підтримку людей похилого віку (до 

Міжнародного дня людей похилого віку) 

жовтень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 

105. Участь у доброчинних проектах Благодійного фонду «КОТО-ЯРМАРОК» 

(До Всесвітнього дня захисту тварин) 

жовтень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 

106. Участь у благодійних акціях до Міжнародного дня людей з інвалідністю грудень 2021 Рада студентського самоврядування 

Факультету 

107. «Благодійний марафон добрих справ» До Дня святого Миколая (кожна 

академічна група Факультету бере участь в окремій благодійній ініціативі) 

грудень 2021 ФПМВ 

Рада студентського самоврядування 

Факультету 
108. ХI етап Соціального проекту Університету «З Києвом і для Києва» протягом року заступник декана з НПСГР, голова ради 

студентського самоврядування, 

Чернега А.П. 

109. Благодійні акції на підтримку бійців та постраждалих у зоні проведення АТО протягом року заступник декана з НПСГР, голова ради 

студентського самоврядування 

 

 

 

 


