
Звіт Факультету права та міжнародних відносин  

з соціально-гуманітарної роботи за 2020 рік 

 

Соціальний проект «З Києвом і для Києва» 

Захід Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Безоплатна первинна 

правова допомога 

мешканцям м. Києва 

та інших регіонів 

України (переважно, 

соціально 

незахищеним 

верствам населення) в 

межах діяльності 

Юридичної клініки 

«Астрея» 

2 рази на 

тиждень 

 

75 20 1 

 

Найактивніші викладачі в організації Соціального проекту «З Києвом і для Києва» 

(прізвище, ім.’я, по батькові повністю в алфавітному порядку, посада, назва кафедри): 

 

Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри публічного та при ватного права  

 

 

 

Волонтерство та благодійність 

 

Захід Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувач

ів 

Задіяно студентів Задіяно 

співробітни

ків 

Волонтерська підтримка дитячого 

відділення Київського міського 

клінічного онкологічного центру  

протягом року 35                25 - 

Волонтерська підтримка 

Спеціалізованої школи – 

інтернату для слабочуючих дітей 

№6 

протягом року 50 25 - 

Участь у заходах до Всесвітнього  

дня нульової дискримінації 

лютий 50 5 - 

Благодійні акції на підтримку 

бійців та постраждалих у зоні 

проведення АТО 

протягом 

року 

35 25 - 

Участь у благодійній акції з 

перевірки слуху до Міжнародного 

дня захисту вуха та слуху 

березень 55 5 - 

Благодійна акція до Всесвітнього 

дня людей з синдромом Дауна 

березень 25 15 - 

Участь у благодійному проєкті 

"Захистимо Україну від COVID-

19" 

квітень Інтеракти

вна 

всеукраїн

50 15 



ська акція 

Участь у просвітницькій акції 

«Київ у блакитному» до Дня 

поширення знань про аутизм 

квітень 25 15 - 

Відео проєкт «Підтримуємо 

лікарів» від  Міністерство 

охорони здоров'я України 

 

 

квітень Інтеракти

вна 

всеукраїн

ська акція 

35 - 

Участь у акції благодійного 

фонду "Життєлюб", 

компанії Rozetka та "НоваПошта" 

"Замовте продукти для Ба та Ді" 

(допомога людям похилого віку 

під час карантину) 

квітень Інтеракти

вна 

всеукраїн

ська акція 

25 15 

Благочинна акція «Великодній 

кошик» до свята Великодня 

квітень 25 20 - 

Благодійні акції до Дня захисту 

дітей в Україні 

червень 25 20 - 

Благодійні ініціативи до 

Міжнародного Дня людей з 

вадами слуху 

вересень 35 5 - 

Участь у благодійних акціях на 

підтримку людей похилого віку 

(до Міжнародного дня людей 

похилого віку) 

жовтень 25 25 - 

Благодійні ініціативи до 

Міжнародного Дня незрячих 

листопад 25 5 - 

Участь у благодійних акціях до 

Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

грудень 25 25 - 

Благодійний марафон добрих 

справ» До Дня святого Миколая 

(кожна академічна група 

Факультету бере участь в окремій 

благодійній ініціативі): 

грудень   15 

Участь у ініціативах притулку для 

безпритульних тварин «Сіріус» 

грудень 25 25 - 

Допомога Одеському 

Благодійному Фонду "ШЛЯХ ДО 

ДОМУ", який сприяє реабілітації 

та соціальної адаптації громадян 

без визначеного місця 

проживання, дітей вулиць, дітей і 

підлітків з кризових та 

малозабезпечених сімей. 

грудень 55  

25 

- 

Допомога КП «Ласка» (допомога 

безпритульним тваринам) 

грудень 25 25 - 

Допомога Притулку для тварин 

"Gaia" 

грудень 25 25 - 

Допомога Організації захисту 

тварин "БІМ" 

грудень 25 25 - 



Допомога Об'єднанню "Обійми 

собаку". 

грудень 25 25 - 

Здійснено адресну допомогу: 

важкохворій Діана Деркач 

грудень 1 25 - 

Здійснено адресну допомогу: 

важкохворій Марійці Сахно 

грудень 1 25 - 

Підтримали проекти Благодійного 

фонду «Відкриті долоні», який 

допомагаємо дітям і дорослим з 

діагнозом мковісцидоз 

грудень 25 25 - 

Долучились до програми «Гідна 

старість» Міжнародного 

благодійного фонду “Let’shelp!”, 

який всіляко сприяє якісним 

змінам життя для літніх людей в 

геріатричних пансіонатах. 

грудень 5 25 - 

Долучилася до Новорічної 

естафети "мійдарунокдітям у 

підтримку Школи соціалізації для 

дітей з інвалідністю за ініціативи 

Благодійного фонду «10 гривень». 

грудень 25 50 - 

Долучились до проектів Першої в 

Україні Платформи Добра 

dobro.ua. (від Української Біржі 

Благодійності) 

грудень 1 50 - 

Долучились до ініціатив 

Благодійного фонду допомоги 

онкохворим дітям «Tabletochki» 

грудень 2 50 - 

Долучились до ініціатив 

Благодійного фонду "Клуб 

Добродіїв". 

грудень 25 50 - 

Долучились до ініціатив 

всесвітнього руху молодих людей 

«Молодь за мир», який домагає 

безхатькам та потребуючим 

грудень 25 25 - 

Допомогли благодійній 

організації «Дім Сірка», що 

об’єднала волонтерів, які 

опікуються безхатніми тваринами 

грудень 25 25 - 

Долучились до ініціатив 

Благодійного фонду «Запорука» 

Врятуємо онкохворих дітей від 

Covid-19. 

грудень 25 25 - 

Загалом: 35  775 850 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Іміджеві профорієнтаційні заходи 

 

Захід Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Онлайн День відкритих дверей 

Факультету для абітурієнтів 

України з включенням елементів : 

імітації судового засідання та 

Моделювання засідання ООН 

  Червень 

1 

       55       15 5 

Онлайн День відкритих дверей 

Факультету для випускників 

спеціальності «Право» Фахового 

коледжу «Універсум»       

    Червень 

          1 

        25      5 5 

Онлай правовий брейн – ринг для 

студентів – випускників спеціальності 

«Право» Фахового коледжу 

«Універсум»       

    Грудень 

 

1 

 

 

 

 

55 

 

 

35 

 

 

 

5 

Проведення курсів з англійської мови 

в межах  підготовки до ЗНО 

(Навчально-виховний комплекс №30 

"Еконад" з поглибленим вивченням 

англійської мови 

Кожного 

тижня 

 

Вересень – 

грудень 

 

16 занять 

 

55 

 

 

 

1 

Профорієнтаційний марафон 

«Київський університет імені Бориса 

Грінченка –  Україна» (проведення 

профорієнтаційних заходів 

студентами Факультету в школах та 

гімназіях, випускниками яких вони є ) 

Заходи в 34 ЗНЗ з 12 областей 

України та м. Київ  (34 онлайн 

заходи) 

 Квітень – 

травень 

 

Заходи в 34 

ЗНЗ з 12 

областей 

України та м. 

Київ  (34 

онлайн 

заходи)  

750 учнів 

10-11 класів 

45 - 

Рекламний відеоролик про навчання 

на факультеті 
https://www.youtube.com/watch?v=3-

FgaVTjs-w&t=680s 

 

 

Травень – 

серпень 

 

(онлайн 

перегляди) 

950 

переглядів 

на ютюб, на 

фейсбук та  

інстаграм 

сторінках 

Факультету 

та  

ЗОШ та 

ліцеях 

України 

25 5 

Загалом: 53  935 + 950 
переглядів 

125 21 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-FgaVTjs-w&t=680s
https://www.youtube.com/watch?v=3-FgaVTjs-w&t=680s


 

Найактивніші викладачі в організації іміджевих профорієнтаційних заходів 

(прізвище, ім.’я, по батькові повністю в алфавітному порядку, посада, назва кафедри): 

 

1. Байталюк Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри публічного та приватного 

права 

2. Кушевська Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

3. Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри публічного та приватного права 

 

 

 

Заходи розвитку корпоративної культури 

 

Назва заходу Дати (місяць) або 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Ознайомлення студентів з 

Кодексом корпоративної культури 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка, Декларацією про 

академічну доброчесність 

вересень 125 (студенти 1 

курсу) 

5 (куратори) 

Зустріч зі студентами – 

першокурсниками адміністрації 

Факультету на тему: 

«Корпоративна культура, як 

складова культури професійної» 

вересень 125 (студенти 1 

курсу) 

5  

Співпраця з загально 

університетською Школою 

Академічної доброчесності 

(очолює ШАД студентка 

Факультету  Шахова Оксана) 

Протягом року 

(1 раз на місяць) 

25 5 

Участь у лекціях та семінарах 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти з 

питань академічної доброчесності. 

Протягом року 5 10 

Участь у проекті «Людські історії 

Університету Грінченка» 

Протягом року 20 20 

«Особистості в історії 

Університету» 

Протягом року 37 25 

Розбудова «Клубу випускників 

Факультету» 

Протягом року 53 5 

Участь в інтерактивному проєкті 

«Грінченківська весна». 

Квітень - травень 15 5 

Участь у конкурсі  

#Слово_Грінченка 

Грудень 12 - 

Участь у заходах Грінченківської 

декади. Проведення Онлайн дня 

вдячності партнерам Факультету 

Грудень 45 15 

Популяризація в середовищі 

студентів та викладачів  

використання фірмового стилю 

Університету (заохочувальні 

відзнаки, поліграфічна продукція, 

Протягом року 20 - 



корпоративний одяг, сувенірна 

продукція, корпоративний посуд). 

Загалом: 11  465 95 

 

Заходи організації командної взаємодії 

 

Назва заходу Дати (місяць) або 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Адаптаційні тренінги для 

першокурсників 

Протягом року 125 5 (куратори) 

Тімбілдінгові тренінги для 

студентського самоврядування на 

рівні Факультету  

Від Центру програм з лідерства 

служіння 

Протягом року 20 2 

Зустрічі керівництва Факультету з 

представниками РСС Факультету 

Протягом року 20 5 

Навчання студентів за програмою 

підготовки студентських 

координаторів як горизонтального 

рівня взаємодії студентів – 

першокурсників та старших 

наставників 

Червень 15 2 

Участь у адаптаційних тренінгах 

та тренінгах з  формування 

командної взаємодії (для нових 

членів науково – педагогічного 

складу Факультету) від 

ННЦ розвитку персоналу та 

лідерства Університету Грінченка 

Протягом року - 12 

Проведення спільних заходів в 

межах Teambuilding: спільні 

екскурсії співробітників та 

студентів Факультету в межах 

України. 

Відвідання культурних та 

мистецьких об’єктів м. Києва 

Березень  15 15 

Загалом: 6  195 41 

 

Заходи з розвитку співробітників 

 

Назва заходу Формат заходу  Дати (місяць) або 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

співробітників 

Навчання на Coursera 

(15 освітніх курсів) 

Освітні курси Квітень-вересень 

2020 

35 

«Міжнародні медіакомунікації: 

відкриті дані та їх візуалізація» 

Семінар-

тренінг 

березень 3 

«Підходи, інструменти та методи 

перевірки інформації» 

Семінар-

тренінг 

квітень 8 

«Побудова ефективної взаємодії Курс квітень 3 



викладача зі студентами» підвищення 

кваліфікації 

«Використання даних у боротьбі 

маніпуляцією та дезінформацією» 

Курс 

підвищення 

кваліфікації 

червень 1 

Peaceful Revolution? Reclaiming 

Democracy in Belarus 

Ворк-шопи червень 1 

The Nagorno-Karabakh Conflict: 

Contextualizing the new violence in a 

long-standing disputes 

Ворк-шопи червень 1 

Бріфінг, присвячений 75-річчю 

ООН 

Ворк-шопи жовтень 1 

The EIU’s Global Outlook: What 

next for the global economy? 

Ворк-шопи квітень 1 

Як інтегрувати діалог у процесі 

перехідного правосуддя в Україні” 

Ворк-шопи травень 1 

Лідерськи модуль Курс 

підвищення 

кваліфікації 

травень 1 

ІКТ-модуль Курс 

підвищення 

кваліфікації 

травень 1 

 Курс “Основи англійської 

граматики рівня B2” 

Тренінг Квітень -червень 1 

Міжнародне стажування "Сучасні 

підходи до організації 

навчального процесу для 

здобувачів юридичної освіти" за 

фахом "Юридичні науки" 

Міжнародне 

стажування 

квітень 1 

 Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників “ООН - 

гарант світового 

мировпорядкування 

приуроченому 75-річчя 

заснування ООН” 

Навчальний 

курс 

квітень 1 

 Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних 

працівників  “Стратегічної сесії: 

інноваційні технології в 

публічному управлінні та бізнесі” 

Навчальний 

курс 

травень 1 

 Курс «Децентралізація: від 

патерналізму до відповідального 

розвитку» 

  

. 

Онлайн курс травень 1 

Курс «Захист прав людей з 

інвалідністю» 

Онлайн курс травень 1 

 Курс «Діалог та медіація: Шлях 

до порозуміння» 

Онлайн курс квітень 1 

 Курс «Освітні інструменти 

критичного мислення» 

Онлайн курс березень 1 



 Курс «Психологія комунікації» Онлайн курс квітень 1 

 Курс «Позитивна психологія» Онлайн курс червень 1 

 Програма “Іноземна мова в 

публічному адмініструванні 

(англійська мова)” 

 Навчальний 

курс 

червень 1 

Програма з використання та 

експлуатації програмного 

продукту “Інформаційна система 

управління людськими ресурсами 

та нарахування заробітної плати 

(HRMIS)”  

Навчальний 

курс 

вересень 1 

Міжнародне стажування “Єдиний 

освітній простір Україна-ЄС” 

Міжнародне 

стажування 

вересень 1 

Загалом: 39 39  70 

 

 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для студентів 

 

Назва заходу Зміст Хто проводив Кількість 

задіяних 

студентів 

 

Дводенний навчальний 

інтенсив Be:Yourself 

 

Основними темами були: 

емоційний інтелект, анти 

крихкість(здатніть розвиватися в 

час криз), щастя менеджмент та 

профорієнтація. Ціль інтенсивну 

– створення потужної спільноти 

для розвитку та змін  

 

Регіональний 

координатор у 

Реанімаційний 

пакет реформ. 

Засновник та 

тренер у ГО 

Молодіжне 

об'єднання 

"Файне місто". 

Тренер з 

комунікацій. 

 

5 

 

Онлайн-лекція "Зв'язок між 

зовнішнім і внутрішнім 

політичним виміром" екс-

Міністра закордонних 

справ Павла Клімкіна 

 

 

Про відносини у сфері 

міжнародної політики на 

сьогоднішній день та їх вплив на 

внутрішню політику країни. 

 

Від 

Національної 

Політичної 

Академії 

 

10 

Всеукраїнська Друга 

Студентська Модель 

Конгресу 

 

Моделювання роботи Конгресу 

Сполучених Штатів Америки, 

під час якої учасники займалися 

написанням законопроектів та їх 

лобіюванням, дебатували та вели 

перемовини 

 

Від громадської 

організації 

"Українські 

студенти за 

свободу" 

10 

Онлайн Моделювання ООН 

Тема: "Вплив застосування 

інструментів масового 

цифрового спостереження в 

рамках боротьби з 

пандемією COVID-19 на 

Засідання Ради з прав людини Від Факультету 

права та 

міжнародних 

відносин 

Київського 

університету 

15 



порушення прав людини" 

 

імені Бориса 

Грінченка 

Міжнародний молодіжний 

форум "Об'єднана Європа" 

Про функціонування 

Європейського Союзу, 

європейські цінності та 

інтеграцію України до ЄС 

 

від 

Пан'європейсько

го союзу 

України 

15 

Онлайн зустріч на тему: 

"Участь української, 

німецької та австрійської 

молоді в місцевих виборах" 

 

Про вплив молоді на місцеву 

політику та про досвід місцевих 

виборів обох країн 

Від 

Пан'європейсько

го союзу 

України та 

Фонду Ганса 

Зайделя 

25 

Зустріч з Надзвичайним і 

Повноважним послом 

Республіки Італія в Україні 

Давіде Ла Чечіліа 

 

Розвиток двосторонніх відносин 

між Італією та Україною та їх 

вплив на міжнародну діяльність 

країни. 

Від Action 

Diplomacy: 

Ukraine та 

International 

Media Group: 

Diplomat 

15 

Медіа-тренінг «Аналітика і 

фейки» 

Тренінг, що мав на меті навчити 

відрізняти фейки  

Керівник медіа-

проекту «Без 

брехні» 

Олександра 

Гороховського 

5 

Дискусія із дипломатом: 

Україна-Туреччина 

1. Українсько-турецькі взаємини. 

2. Спогади Ігоря Турянського 

про Туреччину. 

3. Турецька мова та культура. 

4. Місце України на міжнародній 

арені. 

 

Міжнародний 

культурний 

центр "Сяйво" із 

першим 

Надзвичайним 

та Повноважним 

Послом України 

у Туреччині 

Ігорем 

Турянським 

3 

Онлайн-круглий стіл 

«Забезпечення прав людини 

у сучасних умовах 

діджиталізації 

суспільства» 

 

Обговорення актуальних питань 

забезпечення 

прав людини у сучасних умовах 

діджиталізації суспільства, 

пошук шляхів 

розв’язання проблем, окреслення 

перспектив розвитку. 

 

Міжнародний 

культурний 

центр «сяйво» 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Національного 

авіаційного 

університету 

Факультет 

міжнародних 

відносин і права 

Київського 

університету 

імені бориса 

4 



грінченка 

Університет 

сучасних знань 

 

Майстер-клас “Тайм-

менеджмент на ізі”  

Розповідалося про основи та 

секрети якісного планування 

часу, як правильно починати 

день, як встигати все та 

правильно складати списки справ 

 

Уляна Дідух, 

амбасадор 

Альфа-Банку 

Україна і спікер 

з тайм-

менеджменту на 

внутрішньому 

проекті «A-

DOSVID»  

1 

Форум «У пошуках 

втраченого універсалізму» 

Мета дискусій - знайти способи 

повернути дух солідарності, 

збалансувати цінності і інтереси, 

зберегти верховенство права, не 

заблукати в цьому заплутаному 

світі, повному ілюзій 

Асоціація шкіл 

політичних 

досліджень при 

Раді Європи 

1 

Онлайн-лекторій “And 

Justice for All”  

Висвітлили проблему роботи 

Міжнародного кримінального 

суду, що  пов’язана зі 

сподіванням з боку народу  на 

правосуддя та припинення 

безкарності щодо тих, хто масово 

нехтує основоположними 

правами 

Центра 

громадянських 

свобод 

1 

Інтенсивний курс «Ліга 

успіху: Лідерство для 

дівчат». 

Опанували найважливіші 

лідерські навички: стратегічне 

планування, креативне мислення, 

побудова ефективної комунікації, 

ораторська майстерність. 

Виступали жінки, які задіяні в 

різних сферах: науці, мистецтві, 

політиці тощо 

Благодійний 

фонд «Імпульс 

UA» 

5 

Вебінар "Бунтуй, кохай, 

права не віддавай? Права 

студентів та межі 

повноважень адміністрації"   

Вебінар присвячений правам 

студентів. Дізналися, як 

правильно відстоювати свої 

права в університеті, якщо 

виникають проблеми та 

дізналася, які суперечливі 

моменти можуть виникати між 

адміністрацією та студентами. 

Центра 

громадянських 

свобод 

1 

Перші всеукраїнські 

змагання з Європейської 

соціальної хартії 

Написання меморандумів та в 

усному раунді представлення 

своєї команди у судових 

слуханнях 

Проєкт Ради 

Європи 

5 

Школа з міграційного права  Ознайомлені з такими поняттями 

як «шукач захисту», «визнаний 

біженець», «особа, яка потребує 

додаткового захисту в Україні» 

Благодійним 

фонд «Право на 

захист» 

5 



та «особа без громадянства», а 

також отримала інформацію 

щодо законодавства України, 

яким регулюється статус таких 

осіб в Україні. 

Проєкт  щодо питань 

фудшерінгу та екології від 

Комітету з фіскальної 

політики ВРУ 

Дослідження питань фудшерінгу 

та екології на законодавчому 

рівні різних Європейських країн 

Тимченко Л.О 15 

Пнельні дискусії "Україна 

очима молоді: від 

протистояння до 

об'єднання" 

Долучилася до обговорень 

"мовного питання", як 

об'єднуючого фактору для 

України. Крім того, мала 

можливість послухати думки 

громадських діячів, 

повноважених послів та 

народних депутатів про те, як 

об'єднується молодь в скрутні 

для України часи. 

Фонд Ганса 

Зайделя та 

Пан'європейсько

го союзу 

України 

5 

Cyber Law School  лекції від юристів-практиків у 

сфері кібер-права 

Ліга студентів 

АПУ при НУ 

"Львівська 

політехніка" 

1 

MANEKI NEKO Japanese  вивчення японської мови за 

допомогою онлайн-курсів 

КУБГ 1 

День Кар'єри лекції щодо корисних порад для 

майбутніх юристів, а також 

ярмарка професій 

Legal High 

School 

1 

Moral foundations of politics Навчання на курсі Moral 

foundations of politics за 

отриманою стипендією, Д. 

Шалашна 

Yale University 1 

Мій вибір-мій успіх Семінар на тему особистого 

вибіру 

МБФ ГАРНИХ 

СПРАВ 

1 

Використання основ тайм-

менеджменту для 

вдосконалення особистості 

Семінар на тему тайм-

менджменту 

МБФ ГАРНИХ 

СПРАВ 

1 

святкування Дня ООН Захід приурочений до дня ООН Представництво 

ООН в Україні 

15 

лекція з Анною Даніель 

"Практичні аспекти 

діяльності помічників-

консультантів народних 

депутатів України 

Лекція на тему роботи 

помічником-консультантом 

нардепа України 

Київський 

молодіжний 

центр 

5 

Youth peace talks Блок з 3 вебінарів на тему 

мирних переговорів. 

Flex, American 

Councils 

5 

Moral foundations of politics Навчання на курсі Moral 

foundations of politics за 

отриманою стипендією, Д. 

Шалашна 

Yale University 1 

Використання основ тайм-

менеджменту для 

вдосконалення особистості 

Семінар на тему тайм-

менджменту 

МБФ ГАРНИХ 

СПРАВ 

1 



Youth peace talks Блок з 3 вебінарів на тему 

мирних переговорів. 

Flex, American 

Councils 

1 

ІІ Зимова школа з 

Європейських студій 

 

Під час школи слухачі мали 

можливість отримати знання про 

Європейський Союз, його 

інституційну і правову системи, 

економічні засади 

функціонування ЄС та спільні 

політики, а також поглибити 

розуміння засад співпраці ЄС із 

третіми країнами, і Україною 

зокрема. 

 

Центр 

досконалості 

імені Жана 

Моне у 

Львівському 

національному 

університеті 

імені Івана 

Франка 

1 

VIII Форум організаційного 

розвитку громадянського 

суспільства України 

 

Низка дискусій, серед яких «Роль 

і місія громадянського 

суспільства», «2030 ближче ніж 

здається. Роль громадянського 

суспільства в сталому розвитку», 

«Сталий діалог влади та 

громадянського суспільства: 

перезавантаження» 

Вільям Б. 

Тейлор – 

Тимчасовий 

повіренийу 

справах США 

Посольства 

США в Києві; 

Дафіна Ґерчева – 

Постійна 

представниця 

ПРООН в 

Україні; Матті 

Маасікас – 

Посол, Голова 

Представництва 

ЄС в Україні; 

Генрік 

Вілладсен – 

Посол, 

Координатор 

проектів ОБСЄ в 

Україні. 

5 

Майстер клас для Агентів 

змін 

Агенти дискутували, 

знайомилися, обговорили нову 

концепцію проєкту та план дій на 

рік 

Школа 

академічної 

доброчесності. 

15 

Youth Kyiv Security Forum Тема форуму: "Старі виклики, 

нова динаміка: плани на 

десятиліття". 

за підтримки 

фонду Arseniy 

Yatsenyuk "Open 

Ukraine 

Foundation". 

5 

Практичний воркшоп на 

тему «Ігрофікація та освітні 

ігри для розвитку спільнот» 

Учасники заходу обговорили як 

освітні ігри сприяють розвитку 

суспільств, громад, та як їх 

можна використовувати при 

реалізації різного роду 

проєктів. Також учасники мали 

нагоду пограти в унікальні ігри, а 

саме: "Молодіжна Рада" та "Світ 

Фонд Зайделя в 

Україні 

2 



громад". 

Тренінг "Фактчекінг для 

навчання та життя" 

Важливість відповідальності, 

компетентності та вміння 

користування соціальними 

мережами, як донести 

інформацію, щоб бути почутим 

Голова 

Наукового 

товариства 

Факультету 

права та 

міжнародних 

відносин, 

Головна 

Координаторка 

Школи 

академічної 

доброчесності 

Оксана Шахова, 

Секретар 

Наукового 

товариства 

Факультету 

права та 

міжнародних 

відносин, 

Експертка з 

роботи з 

учасниками 

Діана Любарець 

 

1 

Майстер-клас щодо 

оформлення джерел у 

наукових роботах 

Як оформлювати посилання, 

джерела у наукових публікаціях 

 

Директорка 

бібліотеки 

Київського 

університету 

імені Бориса 

Грінченка 

Опришко Тетяна 

Сергіївна та 

провідний 

бібліограф 

Гузенко Сніжана 

Іванівна 

5 

Онлайн-семінар “Соціальне 

згуртування в урядуванні: 

Європейський досвід" 

Інформація про роль принципів 

згуртування у європейському 

врядуванні, поглибилення знаннь 

про управлінські практики в ЄС, 

врядування та публічне 

адміністрування крізь призму 

інституційної системи ЄС, 

прийняття рішень та баланс 

інтересів центру і регіонів; 

сутність сучасної політики 

згуртування, основні виклики та 

кроки для їх подолання  

Захід 

проводився в 

межах Модулю 

Жана Моне за 

фінансової 

підтримки ЄС  

1 

Онлайн-захід «SDG in 

action» 

Дипломатичні відносини країн 

Близького Сходу та Африки з 

Україною 

SDG-

амбасадорка, 

студентка 4 

5 



курсу 

спеціальності 

«Суспільні 

комунікації» 

Факультету 

права та 

міжнародних 

відносин, Анна 

Главак 

Міжнародний форум 

культурної дипломатії 

Обговорення сучасних підходів 

та інструментів культурної 

дипломатії, її роль в часи криз та 

презентувація успішних кейсів 

Туреччини, Литви, Чехії, Австрії 

та України. 

Організований 

Українським 

інститутом 

спільно із 

Міністерством 

закордонних 

справ України 

10 

Семінар "Міжнародні 

медіакомунікації: відкриті 

дані та їх візуалізація" 

Медіакомунікації, навички 

візуалізації даних, відомості про 

інструменти використання для 

цього 

Доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Київського 

університету 

імені Бориса 

Грінченка 

Слюсаренко 

Ірина Юріївна 

17 

International Youth Forum 

“United Europe” 

Воркшопи від представниці 

Комітету з питань інтеграції 

України з ЄС, радника 

Віцепрем’єрки з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції, посла Північної 

Македонії до ЄС і головного 

редакторужурналу “New Eastern 

Europe”.  

Paneuropa 

Ukraine 

15 

Серія тренінгів 

«Демократія та побудова 

миру. Можливості для 

України» 

Тренінги присвячені основам 

медіації та переговорів, 

вирішення конфліктів, виявлення 

і протидія дезінформації 

Європейська 

експертна 

організація за 

підтримки 

Посольства 

США в Україні 

5 

Тренінг «Цілі сталого 

розвитку: Як врятувати 

світ?» 

Важливість Цілей сталого 

розвитку у повсякденному житті.  

КСР-Україна 2 

Медіа-тренінг «Від слів до 

дій» 

Медіа-тренінг, що розповідав про 

українські медіа та практичні 

завдання щодо розпізнавання 

фейків і джинси. 

Центр молоді 

Чернівців та 

Аналітичний 

центр 

ADASTRA 

2 

Перший діалог з 

українським бізнесом щодо 

оновлення Угоди про 

Організація системної роботи 

між урядом і бізнесом щодо 

оновлення Угоди про Асоціацію 

Офіс 

Віцепрем’єрки з 

питань 

1 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/


Асоціацію Україна-ЄС  Україна-ЄС європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції 

України 

Коронавірус, безробіття та 

майбутнє ЄС – настрої та 

бажання іспанської молоді 

Дискусія з Генеральним 

секретарем Пан’європейського 

Союзу Іспанії щодо майбутнього 

ЄС, бажань іспанської молоді та 

коронавірусу. 

Пан’європейськи

й Союз України 

2 

Участь молоді України, 

Німеччини, Австрії в 

місцевих виборах 

Досвід молоді з різних 

європейських країн у політиці та 

участі у місцевих виборах 

Пан’європейськи

й Союз України 

10 

Міжнародний молодіжний 

форум «United Europe» 

Сприяння налагодженню діалогу 

з питань європейських цінностей 

і стандартів в сферах 

громадянського суспільства і 

політичного життя 

Пан’європейськи

й Союз України 

10 

Дискусійна панель    на 

тему: «How the U.S. 

Presidental Elections-2020 

affect world architecture?» 

Дипломатичні відносини країн 

Близького Сходу та Африки з 

Україною 

Аналітичний 

центр 

ADASTRA 

2 

 Політико-правові курси від 

ADASTRA 

Курси, спрямовані на розуміння 

взаємопов’язаних актуальних тем 

з права та політики  

Аналітичний 

центр 

ADASTRA 

2 

Форум #HeforShe Форум, спрямований на боротьбу 

з дискримінацією жінок 

UN Women 2 

 Дискусійна панель 

«Байден/Трамп: якою буде 

зовнішня політика нового 

президента США?» 

Прогнозування подій після 

виборів США 2020 

Аналітичний 

центр 

«Українська 

призма» 

2 

Форум «Female Leadership 

in post soviet countries» 

Присвячений лідерству жінок European 

Leadership & 

Debate Academy 

та Female 

Leadership by 

elda 

5 

Онлайн-семінар «Як писати 

аналітичні матеріали» 

Практичний семінар для 

аналітиків  

Міжнародний 

фонд 

«Відродження» 

2 

Школа політичного успіху Лекції на тему політичних 

процесів України та світу, 

створення власних партій, 

обрання членів партій тощо 

ГО 

«Батьківщина 

молода» 

22 

Економічна та соціальна 

рада Моделі ООН ІМВ 

Моделювання засідань ЕКОСОР 

ООН, складання спільно 

прийнятих резолюцій 

Інститут 

міжнародних 

відносин 

Національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

2 

Рада з прав людини Моделі 

ООН ІМВ 

Моделювання засідань РПЛ 

ООН, складання спільно 

прийнятих резолюцій 

Інститут 

міжнародних 

відносин 

2 

https://www.facebook.com/EuropeanLeadershipDebateAcademy/
https://www.facebook.com/EuropeanLeadershipDebateAcademy/
https://www.facebook.com/EuropeanLeadershipDebateAcademy/
https://www.facebook.com/femaleleadershipbyelda/
https://www.facebook.com/femaleleadershipbyelda/
https://www.facebook.com/femaleleadershipbyelda/


Національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

«Digital Ukraine: нові 

виклики та інноваційні 

можливості » 

Всеукраїнський студентський 

форум 

Факультет права 

та міжнародних 

відносин КУБГ, 

Наукове 

товариство 

ФПМВ, 

Студентська 

рада ФПМВ 

1 

NATO Institutional Modeling Моделювання засідань НАТО, 

вирішення заданої проблеми, 

прийняття спільного рішення на 

основі консенсусу 

ІМВ, Посольство 

Литовської 

республіки в 

Україні, Фонд 

громадської 

дипломатії 

1 

Action Diplomacy. Ukraine Відвідання посольств іноземних 

держав в місті Києві 

Action 

Diplomacy. 

Ukraine 

15 

Міжнародна програма з 

лідерства служіння 

Курс, який складався з 3 етапів 

(офлайн заняття в групі, 

індивідуальні заняття з ментором, 

онлайн-академія). Курс 

присвячений темі лідерства 

служіння у різних його проявах. 

Co-Serve 

International 

КУБГ 

2 

Volunteer Fest панельна дискусія, в якій брали 

участь Джордж Кент ( заступник 

голови місії Посольства США в 

Україні), Ніл Вокер ( 

координатор системи ООН в 

Україні), Олександр Ярема 

(заступник Міністра молоді та 

спорту), Мустафа Найєм 

(співзасновник ініціативи 

GoGlobal) та Ольга Руда( 

молодіжний делегат до 

Генасамблеї ООН від України). 

програма 

AmericaHouse 

1 

Light up Hackathon  Метою форшопів були створення 

бізнес-проектів  Start up та 

соціальних проектів Heart up. 

міжнародна 

молодіжна 

організація 

AIESEC 

1 

Майстер-клас « Дипломатія 

та франкофонія» 

Франкомовні традиції у різних 

країнах світу 

Посольство 

Франції, 

Швейцірії, 

Канади, Бельгії, 

та Греції в 

Україні 

5 

Майстер-класи «Дні 

шведсської культури» 

Ознайомлення з країною, її 

традиціями та культурою, 

зокрема Шведський літературо – 

та мистецтвознавець Ларш 

Організаторами 

заходу 

виступили 

Кафедра 

2 



Елофссон провів цикл лекцій, 

присвячених шведській 

літературі, мистецтву та 

риториці: “Шведське 

образотворче мистецтво”, 

“Життя i творчiсть Сельми 

Лагерлеф”, “Зi шведської 

пiсенної скарбницi: Бельман i 

Таубе”, які читалися шведською 

мовою з українським 

перекладом. 

германської 

філології та 

перекладу ІФ 

КНУ імені 

Тараса 

Шевченка та 

Svenska institutet. 

Інформаційними 

партнерами та 

співорганізатора

ми стали: 

Embassy of 

Sweden in Kyiv, 

Мала академія 

наук України та 

Swedish 

Language School 

- Kyiv. 

третя конференції «Жінки в 

STEM: від мрії до дії» 

На конференції виступили 21 

найуспішніші жінки України у 

сфері STEM(S-science, T-

technology, E-engineering, M-

mathematics ). Вони 

поділились своїми знаннями та 

досвідом у чотирьох напрямках: 

Strategy, Talent, 

Emotions, Motivation. 

Конференція 

організована 

CSR Ukraine, 

Центром 

«Розвиток корпо

ративної 

соціальної 

відповідальності

», за ініціативою 

Дівчата STEM та 

ГС "STEM 

Коаліція" в 

рамках програми 

«Технологічний 

Пакт для 

розвитку жінок 

у технологічних 

компаніях» за 

підтримки 

Посольства 

Королівства 

Нідерландів 

в Україні. 

2 

Майстер-клас « Робота в 

ООН : віл мрії до 

реалізації» 

Катерина Галушка – 

консультантка з суспільно-

політичних питань та проектів 

Представництва ООН в Україні 

розповіла про її шлях до ООН, як 

потрапити на роботу в ООН, які 

критерії відбору і які завдання 

перед нею повстали. 

Консультантка з 

суспільно-

політичних 

питань та 

проектів 

Представництва 

ООН в Україні -  

Катерина 

Галушка 

2 

“Hack4Good: Я зацікавити 

дівчат у STEM» 

Хакатон складався з трьох днів 

мастер-класів, воркшопів від 

спікерів, які задіяні у STEM та 

Організатор – 

CSR Ukraine за 

підтримки 

1 



розробка іноваційних проектів 

для сприяння залученню дівчат у 

STEM 

Фонду 

народонаселення 

в Україні та 

Посольства 

Естонії 

Youth Speak Forum Дводенні воркшопи від 

представників державного, 

громадського, бізнес-секторів. 

Партнери форуму взаємодіють з 

делегатами за допомогою 

сторітелінгу та воркшопів, щоб 

підштовхнути молодь діяти та 

робити зміни зараз. Учасники, 

бізнес та неурядові організації̈ 

можуть  обмінюватися думками 

та дізнаватися про існуючі 

рішення в різних галузях і як 

вони можуть спільно взаємодіяти 

між собою. 

Міжнародна 

молодіжна 

організація 

AIESEC 

1 

Загалом:  70 заходів  + 45 сертифікатів 

освітніх курсів на Coursera 

 

115 

 

 367 

 

 

 

Унікальні соціально-гуманітарні проекти 

структурного підрозділу 

 

 

Назва заходу Зміст заходу та час 

проведення  

Задіяно 

студентів 

У чому унікальність 

Дипломатичний 

вечір 

 

Грудень 

 

Святкування Дня 

працівника дипломатичної 

служби у форматі 

Дипломатичного вечора 

55 Захід є спільним 

проектом Наукового 

Товариства та Ради 

студентського 

самоврядування 

Факультету 

Урочиста посвята 

студентів І курсу в 

юристи 

Жовтень 

 

 

Посвята проводиться до 

Дня юриста та містить 

фахові складові, властиві 

юридичній специфіці 

(інтелектуально – 

розважальні завдання 

юридичної тематики)  

95 

 

75 студенти – 1 

курсу юридичних 

спеціальностей, 

20 – члени Ради 

студентського 

самоврядування 

Започатковано Радою 

студентського 

самоврядування  та 

проводиться 

студентами старших 

курсів для студентів 

вступників, що 

підтримає спадковість 

поколінь юристів 

Загалом: 6 420  

 

 



Нові корпоративні заходи 

 

Назва заходу Дати (місяць) або періодичність 

проведення 

Урочиста церемонія введення нових членів до Вченої Ради 

Факультету 

На першому засіданні Вченої ради 

для нових членів 

Урочиста церемонія посвяти новообраної Ради 

студентського самоврядування – радою старшин 

Факультету (багаторічним членам студентського 

самоврядування) 

На першому засіданні 

новообраної Ради студентського 

самоврядування 

Церемонія передачі магістрами  в день Випуску студентам  

4 курсу «Свитку утаємничених професійних  секретів  та 

порад випускників» та символічної мантії та конфедератки 

червень 

 

 

Іміджеві освітньо-мистецькі проекти 2020 року 

 

Захід Зміст та дата чи 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Інтелектуальний марафон 

«Подорож країнами 

світу» 

Протягом року 

 

Освітні заходи з 

візуалізацією елементів 

історії та культури країн 

 світу 

    25  

Онлайн  відео 

презентація до Дня 

святого Миколая 

«Ялинкове диво» 

 

Грудень 

 

 

Урочисте відкриття 

ялинки на Факультеті 

      5 (356 

переглядів на 

сторінках 

соціальних 

мереж 

Факультету) 

 

Програма в  рамках  

Щедрого Вечора та свята 

Преподобної Меланії 

(Маланки) 

 

Січень 

 

Реконструкція звичаїв та 

традицій 

 

 

35 

 

Святкування Масляної 

«Масляну святкували, 

Люту зиму проводжали» 

Березень 

 

 

Реконструкція звичаїв та 

традицій 

 

 

45 

 

Великодній онлайн 

марафон  

Квітень 

 

Відео – ролики, що 

інтерпретують традиції 

Великодня в різних 

куточках України 

 

 

15  (885 

переглядів на 

сторінках 

соціальних 

мереж 

Факультету) 

 

Відео - Проект 

«Привітання від 

викладача» 

Протягом періоду 

карантину 

 

 

- 

 

 

 



Відео привітання для 

студентів Факультету на 

карантині 

   25 викладачів 

Відео – проект 

«Конкурс суспільно 

важливих та 

мотиваційних 

меседжів» (взяло участь 

– 15 студентів 

Факультету) 

Квітень - травень 

 

 

Відео промови студентів 

Факультету на суспільно 

важливі теми 

15 (875 

переглядів на 

сторінках 

соціальних 

мереж 

Факультету) 

 - 

Відео – проект 

«TalentShow»  

Квітень - травень 

 

 

Відео ролики, що 

демонструють різнобічні 

таланти студентів 

25 студентів    - 

Інтерактивний проект 

«Алея зірок 

Факультету»  

Травень - червень 

 

 

Презентація досягнень 

студентів Факультету в 

різних номінаціях. 

85 студентів  - 

Загалом:    9 250 25 

 

 

 

 

Творчі студії, гуртки 

 

Назва студії, 

гуртка 

Керівник Кількість 

учасників 

Результат діяльності 

Літературно - 

музична 

вітальня 

Студентка 3 курсу 

спеціальності 

«Регіональні студії» 

Павріанідіс Аліса 

25 Творчі вечори 1 раз на місяць 

Дебатний клуб Студентка 4 курсу 

спеціальності «Суспільні 

комунікації» Гаценко 

Анастасія 

15 Дебати 1 раз на місяць 

Інтелектуальний  

клуб «Що? Де? 

Коли?» 

Студентка 2 курсу 

спеціальності «Суспільні 

комунікації» Клюй 

Руслана 

15 Інтелектуальні ігри 1 раз на 

місяць – проведено 7 ігор 

  Всього:   55  

7 інтелектуальних ігор 

7 поетичних вечорів  

10 тематичних засідань 

Дебатного клубу 

та дві відкриті лекції з 

запрошеними спікерами 

 

Всього: 24 



 

 

Заходи популяризації української мови 

 

Назва заходу Зміст заходу Задіяно студентів Задіяно викладачів 

Участь у проекті 

«Memory Borys Grinchenko» 

Відеоролики, 

фб сторінках 

15 3 

Участь у флешмобі «Носій 

слова» 

 

Поетичний флеш 

моб 

15 3 

Радіодиктант Національної 

єдності разом зі студентами і 

викладачами факультету в Goole 

Meet 

Написання 

диктанту 

75 5 

Участь команди у конкурсі 

"Мовний марафон" 

Конкурс 18 1 

Участь у конкурсі читців поезії 

Б.Грінченка «Слово Грінченка» 

Конкурс 12 - 

Конкурс відео – привітань До 

Міжнародного Дня рідної мови 

проведення 

конкурсу на краще 

відео – привітання 

серед студентів 1 

курсу до 

Міжнародного Дня 

рідної мови 

25 5 

Куратори 

академічних груп 

1 курсу 

Заходи до «Шевченківського 

березня» 

1. 1.Щорічна 

традиційна 

презентація віршів 

Тараса Шевченка 

шрифтом Kobzar 

KS, якій відтворює 

почерк Кобзаря; 

2. Щорічна 

традиційна 

Інтелектуальна 

вікторина «Тарас 

серед нас» 

55 15 

«Театр починається з…»  До 

Міжнародного Дня театру 

Онлайн перегляд 

україномовних 

вистав у театрах м. 

Києва до 

Міжнародного дня 

театру 

15 5 

Відео флеш – моб до 

Всесвітнього дня поезії 

Презентація відео - 

віршів сучасних 

українських поетів 

15 5 

 Імпровізований концерт 

«Музичний антракт» 

Онлайн музичні 

привітання в 

форматі 

легендарних та 

сучасних  

5 - 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbRCfVjiovk_Jqpfty6t9Gb0wlPRxRWN9pLqpIQs9CleYBMtY_ov1O3f_fdFJJLosKye7xIeP1cAk23ablWOeKYovQhJ7eXdEn3o59Z4_IHEKZhEanQ5metYX5mONCEW09OKloDgNx3TNuO7O8Gf-m&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbRCfVjiovk_Jqpfty6t9Gb0wlPRxRWN9pLqpIQs9CleYBMtY_ov1O3f_fdFJJLosKye7xIeP1cAk23ablWOeKYovQhJ7eXdEn3o59Z4_IHEKZhEanQ5metYX5mONCEW09OKloDgNx3TNuO7O8Gf-m&__tn__=*NK-R


українських пісень 

до Міжнародного 

Дня музики 

Конкурс перекладів творів 

світової літератури (англійської 

та французької) на українську 

мову 

Конкурс перекладів 

проводиться до 

Європейського Дня 

мов 

 

25  

 

5 

Викладачі кафедри 

іноземних мов 

  275 48 

 

 

 

 

 

Куратори 

 

Загальна 

кількість 

кураторів 

Кількість 

кураторів з 

рейтингом  

4-5 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

19 19 5 5 5 4 

 

 

Студентські координатори (тьютори) груп першого курсу 

 

 

 

Загальна кількість тьюторів  Активно співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу 

координаторів 

14 14 14 

 

 

 

Чисельність проживання студентів в гуртожитках 

 

 

2019 2020 

130 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналітика загальної задіяності студентів структурного підрозділу у 

проектах соціально-гуманітарного напряму в порівнянні з 2019 р. 

 

 

Вид діяльності Кількість 

задіяних  

студентів 

% від 

загальної 

кількості 

студентів 

стаціонару 

Кількість 

задіяних  

студентів 

% від 

загальної 

кількості 

студентів 

стаціонару 

2019 (465 студентів) 2020 (470) 

                                                     Учасники: 

Заходів та проектів з  

популяризації корпоративної 

культури 

125 27% 125 27% 

Профорієнтаційних проектах та 

акціях 

75 16% 75 16% 

Заходів, спрямованих на 

громадську та європейську 

самоідентифікацію, патріотизм 

125 27% 200 43% 

Проектів популяризації 

української мови 

165 35% 175 38% 

Гуртків, студій, секцій  55 12% 55 12% 

Лідерських проектів і програм 75 16% 85 18% 

Органів студентського 

врядування 

35 8% 35 7% 

Соціального проекту «З Києвом 

і для Києва» 

20 4% 20 4% 

Волонтерських та благодійних 

акцій  

245 53% 450 96% 

Екологічних та 

природоохоронних проектів 

45 10% 35 7% 

Творчих проектів  130 28% 125 26% 

  

 Висновки: У зв’язку з карантинними обмеженнями знизилась 

інтенсивність соціальних контактів в середовищі студентської спільноти 

Факультету, їх спілкування з представниками інших підрозділів та значно 

послабшали мотиваційні важелі щодо участі студентів в заходах соціально – 

гуманітарного спрямування. Однак кількісні і якісні показники нашої сфери 

діяльності, між тим, не зазнали великих змін в порівнянні з 2019 роком. 

Зазначимо, що вектор зацікавленості студентів в поза навчальних видах 

діяльності став спрямований більше на ініціативи, пов’язані з фаховим та 



особистісним зростанням (Участь у заходах, спрямованих на громадську та 

європейську само ідентифікацію; Лідерських проектах і програмах). 

Спостерігається зростання інтересу студентів до участі в благодійних проектах 

та акціях – як колективних так і індивідуальних. 

 Однак, зазначимо ще одну тенденцію: Інтенсивний  розвиток сторінок в 

соціальних  мережах (у зв’язку з переведенням більшості напрямків соціально – 

гуманітарної  роботи  та профільних проектів в онлайн формат) сприяв 

підвищенню впізнаваності Факультету та Університету, зважаючи  на більший 

спектр охоплення аудиторії.  

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО – ГУМАНІТАРНОЇ 

РОБОТИ НА 2021 РІК 

Зважаючи на умови пандемії та карантинних обмежень, актуальними є: 

 Розробка та впровадження нових форматів роботи зі студентами; 

запровадження освітніх онлайн проектів, що сприятимуть популяризації 

Університету та Факультету.  

 Розбудова співпраці між органами студентського самоврядування 

Факультету та представниками органів студентського самоврядування ВНЗ 

України.  

Пропозиції для Університету 

 Створення Батьківської Ради (з батьків студентів Університету – 

представників держ. служби, бізнесу, правоохоронних органів, науки, освіти з 

різних регіонів України з метою вибудови  спільної системи відповідальності  за  

розвиток освітнього  середовища Університету (засідання Ради 1 раз на місяць в 

он-лайн режимі ). 

  Розбудова більш тісної співпраці з успішними випускниками на рівні 

Університету (Клуб випускників, зустрічі з випускниками) з метою передачі 

лідерського досвіду. 
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