
Звіт  

Факультету права та міжнародних відносин 

 

ПРІОРИТЕТ 1. Здійснення практичних кроків для імплементації 

Декларації щодо дотримання Кодексу корпоративної культури 

 

1.1. Реалізація модуля з лідерства у межах програми підвищення 

кваліфікації Університету, розвиток системи адаптації новопризначених 

співробітників. 

В 2021 році Факультет права та міжнародних відносин продовжив плідну 

співпрацю з НМЦ розвитку персоналу і лідерства. Зокрема, підтримуючи 

головну мету адаптаційних тренінгів, яка полягає  в ознайомлення нових НПП з 

корпоративною культурою Університету, умовами та особливостями 

професійної діяльності, Факультет спрямував в 2021 році на проходження  

адаптаційних тренінгів 3 новопризначених співробітників. Також з метою 

кращої адаптації новопризначених працівників на кафедрах Факультету були 

визначені співробітники, які мають великий стаж роботи в Університеті та 

глибоко інтегровані в корпоративну університетську культуру, для проведення 

відповідних консультацій та підтримки нових колег.  Кожна з 3 кафедр 

Факультету визначила по 1 такому наставнику. Зазначимо, що новопризначені 

працівники  відзначають, що система адаптації саме в Університеті Грінченка 

значно сприяє  їх швидкому і ефективному пристосуванню до особливостей 

навчальної, наукової, організаційної та методичної роботи в Університеті.  

Також викладачі Факультету долучилися до проходження  програми 

модулів в НМЦ розвитку персоналу і лідерства. 

 

Підвищення кваліфікації викладачів Факультету права та 

міжнародних відносин за програмами модулів у 2021р. 
№ п/п Модулі Кількість учасників 

1 Дослідницький 7 

2 Лідерський 4 

3 ІКТ/Цифровий 3 

Загалом 14 

 

1.2.Підтримка і розвиток традицій Університету, що формують та 

сприяють розвитку корпоративної культури.  

 
А. ПРОДОВЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖИТТЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

В межах такого важливого напрямку розвитку корпоративної культури в 

студентському середовищі, як прищеплення поваги до нашого ідейного лідера – 

Бориса Грінченка, в 2021 році на Факультеті були проведена відповідна система 

заходів, а саме: вивчення в межах навчальної дисципліни «Я студент !»  

життєпису Б.Д. Грінченка; інтерактивна екскурсія до Музею Бориса Грінченка 

(3D тур) для студентів – першокурсників; он-лайн заходи навчального, 

наукового та творчого спрямування з вшанування пам’яті Б.Д. Грінченка (до 111 



роковин смерті) та участь у заходах  Грінченківської декади (з нагоди 158 річниці 

з Дня народження – (за окремим планом). 

Участь у Інтерактивному проєкті «Словник Грінченка та сучасність» 

(перемога у номінації «Творці слів»).  

Участь у інтерактивному конкурсі талантів «Грінченківська весна»: 

Переможці та лауреати в наступних номінаціях: 

Номінація «Вокальне мистецтво» Естрадний вокал (солісти). Категорія 

«Аматори»: Диплом I ступеня – Зелений Данило;  Диплом II ступеня – Масляний 

Богдан                                   

Номінація «Інструментальне виконавство».  Категорія «Аматори»:                                                            

Лауреат I ступеня: Фалько Альона;  Лауреат III ступеня: Шамчук Вадим,  

Безвербний Богдан, Саган Дарина. 

Номінація «Образотворче мистецтво». Категорія «Аматори»: Живопис: 

I місце – Братко Ірина Василівна;  Графіка: I місце – Хатнюк Наталія 

Сергіївна, ІІІ місце – Двернік Юлія  

Номінація «Спорт». Категорія «Аматори»: I місце – Купових Ірина. 

Номінація «Театральне мистецтво». Категорія «Аматори»: I місце – 

Левицька Анастасія, Чередничок Анастасія, Зелений Данило; 

Номінація «Хореографічне мистецтво». Категорія «Аматори»: ІII місце - 

Халабузар Еліна  

Номінація «Краща ФБ-сторінка структурного підрозділу». Категорія 

«Професіонали»: ІІІ місце – кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права; Категорія «Аматори»: І місце – Рада студентського самоврядування; 

Номінація «Журналістика». Категорія «Аматори»: ІІІ місце – Лесенко 

Альона  

Номінація «Медіамистецтво». Категорія «Аматори»: І місце – Пентіло 

Дарʼя; 

ІІ місце – Муляр Анастасія; ІІІ місце – Ахмад Аміна Насір. 

Участь у творчому онлайн конкурсі «Слово Грінченка»: 

Диплом І ступеня: Зелений Данило; Диплом у номінації «Творчий підхід 

та оригінальність виконання творів Бориса Грінченка» - Діжурко Аліна, 

Тимошенко Аліна ; Диплом у номінації «Акторська майстерність» - Мудрик Яна 

  
В. ПРАКТИЧНІ КРОКИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ На Факультеті відбулося: Ознайомлення студентів та 

новопризначених викладачів з Кодексом корпоративної культури Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Участь у загально університетських 

опитуваннях щодо виявлення спільних надбань, проблем з метою  

удосконалення корпоративної культури Університету; Підписання студентами 

Факультету «Декларації про академічну доброчесність студента, аспіранта, 

докторанта Університету»;  Зустріч зі студентами – першокурсниками 

адміністрації Факультету на тему: «Корпоративна культура, як складова 

культури професійної в аспекті підготовки фахівців в сфері юриспруденції та 

міжнародних відносин»; Тематичні кураторські години з розвитку 

корпоративної культури; Співпраця з загально університетською Школою 

Академічної доброчесності ( заснувала ШАД студентка Факультету  Шахова - 

Предик Оксана); Участь у лекціях та семінарах Національного агентства із 



забезпечення якості вищої освіти з питань академічної доброчесності; Участь у 

діяльності Школи доброчесності від Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

С. ІМІДЖ ТА БРЕНД УНІВЕРСИТЕТУ В межах святкування Дня Університету 

традиційно відбувається проведення онлайн дня вдячності партнерам 

Університету (Факультету). В межах підтримки іміджу та бренду Університету 

Факультет постійно  бере участь: у організації та проведенні Днів відкритих 

дверей (протягом 2021 року проведено 2 онлайн Дні відкритих дверей: для 

абітурієнтів України та випускників Фахового Коледжу «Універсум»; Студенти 

Факультету активно залучені до профорієнтаційної діяльності з метою 

популяризації Університету (у 2021 р. студенти 1 курсу провели традиційний 

профорієнтаційний марафон «Київський університет імені Бориса Грінченка –  

Україна» - взяли участь у профорієнтаційних онлайн заходах в своїх рідних 

школах (35 ЗНЗ з 19 областей України та м. Київ.). 

Факультет бере участь  в освітньо-виставковій діяльності Університету;  

проектах Університету «Особистості в історії Університету», «Людські історії 

Університету Грінченка»,  «Університет – це ми»;  розвиває сайт та персональні 

сторінки Факультету в соціальних мережах для популяризації Факультету та 

Університету; розбудовує «Клуб випускників Факультету»; популяризує 

використання фірмового стилю Університету (заохочувальні відзнаки, 

поліграфічна продукція, корпоративний одяг, сувенірна продукція, 

корпоративний посуд). 

Д. КОРПОРАТИВНІ ТРАДИЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ В межах запровадження власних 

корпоративних свят,  на Факультеті святкується День юриста в Україні, в межах 

якого  закріплена щорічна традиція Посвяти в юристи студентів І курсу 

спеціальностей «Право» та «Міжнародне право» та День працівників 

дипломатичної служби України (6 років поспіль на Факультеті відбувається 

Дипломатичний вечір з запрошенням до участі провідних представників 

дипломатичного корпусу, гостей з інших університетів Києва та України ) – в 

2021 р. дані традиції проведені в онлайн форматі. 

 

ПРІОРИТЕТ 2. Розвиток традицій університету, спрямованих на 

громадянську та європейську самоідентифікацію, патріотизм, 

доброчинність і волонтерство учасників освітнього процесу 

2.1. Розвиток україномовного середовища Університету. Залучення 

студентів та співробітників до патріотичних проєктів. 

В умовах сьогочасних викликів, які стають перед нашою країною, ми 

визначаємо, як пріоритетний напрям – формування традицій, спрямованих на 

громадську та європейську самоідентифікацію; виховання у студентів поваги до 

національних цінностей, української мови та традицій. 

За період 2021 р. студенти Факультету взяли участь у низці заходів, 

присвячених відзначенню пам’ятних для країни, що віддзеркалюють знакові 

події, які підкреслюють патріотизм українського народу на всіх періодах його 

історії та прагнення до євроінтеграції, зокрема:  

 



№зп Подія Термін Кількість 

задіяних 

студентів 

1 Відзначення Дня Соборності та Свободи 

України  

січень (онлайн) 25 

2 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  січень(онлайн) 25 

3 День пам’яті Героїв Крут  січень(онлайн) 25 

4 Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та 

загиблих в зоні антитерористичної операції 

лютий(онлайн) 50 

5 Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську 

катастрофу  

 

квітень (онлайн) 25 

6 День пам’яті та примирення  травень (онлайн) 100 

7 День пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу та День боротьби 

за права кримськотатарського народу 

травень(онлайн) 25 

 Всесвітній день вишиванки травень(онлайн) 25 

8 День Конституції України  червень(онлайн) 50 

9 День Державного Прапора  серпень(онлайн) 50 

10 З0 років з дня проголошення Незалежності 

України 

серпень(онлайн) 45 

11 Міжнародний день демократії вересень 25 

12 Європейський день мов вересень 25 

13 Міжнародний день миру вересень 25 

14 День ООН жовтень 75 

15 День захисників та захисниць України,  

День Українського козацтва 

жовтень 25 

16 День заснування Європейського Союзу листопад 55 

17 Міжнародний день толерантності листопад 25 

18 День Гідності та Свободи листопад 50 

19 День пам’яті жертв Голодомору.   листопад 25 

20 День Збройних Сил України грудень 35 

 

В межах відзначення даних  пам’ятних дат було проведення низку 

заходів патріотичного спрямування серед  яких  назвемо:    

Участь у Всеукраїнському онлайн проекті "Віртуальний Ланцюг 

Соборності Київ - Сімферополь" (об'єднав понад 40 тисяч українців) (До Дня 

Соборності України).  Створення відео проекту  «Єдина та неподільна 

Україна», де студенти Факультету права та міжнародних відносин з різних 

куточків України символічно з'єднують Україну від заходу до сходу, тим самим 

засвідчуючи неподільність нашої держави та єдність українців 

Участь у Міжнародній акції «Чорнобиль 35» до Дня пам’яті жертв аварії 

на ЧАЕС 

Перемога студента 4 курсу спеціальності «Право» Самусенко Андрія у І 

Всеукраїнському конкурсі есе «Молодь про Конституцію України» з нагоди 

відзначення 25-ої річниці Конституції України (організатор: Рада молодих 

юристів України спільно з Інститутом політико-правових та релігійних 

досліджень за підтримки: Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, Департаменту молоді та спорту міста Києва, Київської малої академії 

наук)  



Реалізація 30 - ти серійного відео - проекту #Україна 30 Кроків До Ювілею 

https://www.facebook.com/hashtag/україна_30_кроків_до_ювілею (До 30 -ї річниці 

Незалежності України);  

Участь в ініціативі   #ДеньМируinUA2021  (організатор: Молодіжна 

організація “СТАН” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID)) (До Міжнародного Дня миру);  

Підтримка ініціативи Мінветеранів (Міністерства у справах ветеранів 

України)  #Дякую_Захисникам_і_Захисницям (До Дня захисників і захисниць 

України); 

 Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» (До Дня пам’яті жертв 

Голодоморів);   

Участь у Молебні за Україну на алеї Героїв Небесної сотні (до Дня 

Гідності та Свободи), тощо.  

Окремо висвітлимо   Розвиток україномовного середовища а саме, 

участь студентів  та викладачів  Факультету : 

Онлайн-зустрічі в клубі любителів української мови «Причасти мене 

розмовою – українською мовою» (організатор Інститут філології) - викладачі 

Факультету (2 особи); 

Участь студентів в Клубі україномовних дискусій «Логос» - учасників 5; 

І етап ХХІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 

Яцика ( учасників 5);   

І етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. Серед студентів нефілологічних 

спеціальностей: I  місце Дев’ятко Марія; Тимошенко Аліна; II місце Калашник 

Марія; III місце Волошина Аделія. 

Відзначення Міжнародного дня рідної мови (Конкурс відео – привітань) – 

учасників 45 

 «Шевченківський березень» - Традиційне написання рядків поетичних та 

прозових творів Т. Шевченка студентами та співробітниками Факультету 

комп'ютерним шрифтом Kobzar KS, що повністю відтворює почерк  великого 

Кобзаря – 10 учасників; Інтелектуальний онлайн квест „Шевченківськими 

шляхами” – 15 учасників ;      Віртуальний екскурсійний тур світовими музеями 

Т.Г. Шевченка – учасників 135.  

Відзначення Міжнародного Дня театру – онлайн та офлайн перегляд 

україномовних вистав –учасників 35 

Відзначення Всесвітнього дня поезії - Презентація відео - віршів сучасних 

українських поетів – учасників 15 

Відзначення Міжнародного Дня музики - Онлайн музичні привітання в 

форматі легендарних та сучасних  українських пісень - учасників 7 

Відзначення Європейського Дня мов - Конкурс перекладів творів світової 

літератури (англійської та французької) на українську мову – учасників 25 

 Відзначення Дня українського кіно - Онлайн кінотеатр. Онлайн спільний 

перегляд українських кінострічок в рамках проекту  # Цінуй українське – 35 

учасників. 

Взяли участь у фестивалі «Крізь призму українських традицій». 

Організатор заходу – Департамент молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради – учасників 12 

https://www.facebook.com/hashtag/україна_30_кроків_до_ювілею


 

Відзначення Дня української писемності та мови: 

Участь у написанні ХХІ Радіодиктанту Національної Єдності (85 

студентів); Участь у загально університетському марафоні #НосійСлова (15 

студентів); Участь у ІІІ Інтерактивний онлайновий квест «Мовний марафон», ( 

учасники 25 команд з 10 структурних підрозділів Університету) (учасники від 

Факультету -  3 команди. 1 команда Факультету - посіла  І    місце) -  усього 

учасників  35 

Випуск нового відео проекту “Юрист онлайн”  тема: закон «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної». – учасників 15 

Проведення на платформі «LearningApps»  інтелектуального онлайн-

квесту «Україна в усьому її різноманітті» з блоком питань про українську мову 

та літературу – учасників 35. 

 

2.2.Благодійність та волонтерство. 

Студенти Факультету беруть участь в якості ініціаторів, організаторів у 

міжнародних та всеукраїнських волонтерських проектах різних рівнів: (протягом 

2021 р. здійснено 48 доброчинних ініціатив. 

 
№ 

зп 

Подія Термін Кількість 

задіяних 

студентів 

1 Волонтерська підтримка дитячого відділення Київського 

міського клінічного онкологічного центру  

протягом 

року 

5 

2 Всесвітній  день нульової дискримінації лютий 5 

3 Благодійні акції на підтримку бійців та постраждалих у 

зоні проведення АТО 

протягом 

року 

55 

4 Участь у масштабної благодійної акції з перевірки слуху 

до Міжнародного дня захисту вуха та слуху 

березень 5 

5 Благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом 

Дауна 

березень 5 

6 Участь у просвітницькій акції до Дня поширення знань про 

аутизм 

квітень 5 

7 Благочинна акція «Великодній кошик» до свята Великодня квітень 25 

8 Благодійні акції до Дня захисту дітей в Україні червень 15 

9 Благодійні ініціативи до Міжнародного Дня людей з 

вадами слуху 

вересень 5 

10 Участь у благодійних акціях на підтримку людей похилого 

віку (до Міжнародного дня людей похилого віку) 

жовтень 25 

11 Участь у доброчинних проектах Благодійного фондів та 

програм (До Всесвітнього дня захисту тварин) 

жовтень 25 

12 Благодійні ініціативи до Міжнародного Дня незрячих листопад 5 

13 Участь у благодійних акціях до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

грудень 15 

14 Всесвітній день волонтерів грудень 5 

15 Благодійна вистава «Джейн Ейр» англійською мовою 

(зібрані кошти були направлені в організацію «Оселя»- 

будинок для сиріт з інвалідністю.) 

Протягом 

року 

Студентка 

Факультету 

Шалашна 

Діана 

16 Організація збору коштів та допомога місцевому притулку 

для собак у м. Слов’янськ 

Протягом 

року 

Студентка 

Факультету 



Шалашна 

Діана 

17 Безкоштовні розмовні клуби для дітей з обмеженими 

можливостями, багатодітних та малозабезпечений сімей в 

межах діяльності ГО «Астерікс» 

Протягом 

року 

Студентка 

Факультету 

Шалашна 

Діана 

18 Участь у проекті Української Волонтерської Служби та 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «Мій 

телефонний друг» (спрямований на підтримку самотніх 

людей під час пандемії Covid-19) 

Протягом 

року 

Студенти 

Факультету 

(5)  під 

керівництвом 

студентки 

Коснакі Віри 

19 28-му «Пробіг під каштанами» (в якості волонтерів) 

 

травень 12 

20 12th Wizz Air Kyiv City Marathon, (в якості волонтерів) жовтень 10 

21 Фестиваль «Руханка» (в якості волонтерів) червень 12 

 

 

 

 

 

+ 

26 

«Благодійний марафон добрих справ» До Дня святого 

Миколая (кожна академічна група Факультету бере участь 

в окремій благодійній ініціативі)(усього 26 акцій), так, 

студенти: 

І курс 

Спеціальність «Суспільні комунікації СКб-1-21-4.0д – 

допомогли Благодійному фонду "Запорука", який 

опікується онкохворими дітками 

Спеціальність «Регіональні студії» РСб-1-21-4.0д – 

підтримали Будинок дитини "Сонечко", який опікується 

дітками, із кризових сімей соціального ризику, дітками-

сиротами, дітками з інвалідністю віком до 7 років 

Спеціальність «Міжнародне право» МПб-1-21-4.0д – 

підтримали  найбільший притулок для бездомних тварин в 

Україні "Сіріус". 

Спеціальність «Право» ПРб-1-21-4.0д –  долучились до 

благодійної акції Київського Пласту #даруй_тепло, 

спрямованої на підтримку наших захисників, які  зараз на 

фронті 

Спеціальність «Право» ПРб-2-21-4.0д – долучились до 

благодійної ініціативи допомоги тваринкам  alina__chudak     

«Київ. Тварини в пошуці родини» 

ІІ курс 

Спеціальність «Суспільні комунікації СКб-1-20-4.0д –  

підтримали  найбільший притулок для бездомних тварин в 

Україні "Сіріус". 

Спеціальність «Регіональні студії» РСб-1-20-4.0д –  

1.      Долучились до проектів  ГО «Мапа Реновації», яка 

займається адвокацією закинутої архітектурної спадщини 

Києва з метою її збереження.  

2.      Підтримали ініціативи WWF - Всесвітнього фонду 

природи, що займається збереженням екосистеми, 

дослідженнями та відновленням природного середовища. 

3.      Здійснили адресну допомогу маленькій Насті 

Фещенко, яка потребує серйозного лікування 

4.      Долучились до ініціатив благодійного фонду 

«Повернись живим», спрямовані на підтримку ветеранів  

російсько-української війни 

грудень 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.      Підтримали мешканців будинку для людей похилого 

віку 

Спеціальність «Міжнародне право» МПб-1-20-4.0д – 

здійснили адресну допомогу маленькій Катрюші Засусі, 

яка потребує лікування 

Спеціальність «Право» ПРб-1-20-4.0д –  долучились до 

доброчинної акції Благодійного фонду «Карітас-Київ», 

який надає гаряче харчування літнім людям, безхатченкам, 

людям з інвалідністю. 

Спеціальність «Право» ПРб-2-20-4.0д – долучилися до 

доброчинної ініціативи Благодійного фонду Let's Help 

«Гідна старість», спрямованої на створення гідних умов та 

підтримку людей похилого віку в геріатричних 

пансіонатах 

ІІІ курс 
Спеціальність «Суспільні комунікації СКб-1-19-4.0д –   

підтримали  найбільший притулок для бездомних тварин в 

Україні "Сіріус". 

Спеціальність «Регіональні студії» РСб-1-19-4.0д – 

допомогли Благодійному фонду "Запорука", який 

підтримує родини онкохворих дітей і створює умови, аби 

сім’ї онкохворих дітей були разом під час лікування. 

Спеціальність «Міжнародне право» МПб-1-20-4.0д – 

долучились до благодійних ініціатив Волонтерської 

спільноти VATRA, яка опікується шпиталями, допомагає 

українським військовим, дитбудинкам, лікарням. 

Спеціальність «Право» ПРб-1-19-4.0д –  підтримали  

Благодійний фонд "Мрію жити", який надає невідкладну і 

безоплатну допомогу для лікування і відновлення дітей з 

важкими захворюваннями 

Спеціальність «Право» ПРб-2-19-4.0д – долучились до 

благодійної акції допомоги Ведмежому притулку "БІЛА 

СКЕЛЯ". 

ІV курс 
Спеціальність «Суспільні комунікації СКб-1-18-4.0д –   

підтримали благодійний фонд «Таблеточки»,  який надає 

допомогу онкохворим дітям і їхнім родинам в Україні. 

Спеціальність «Регіональні студії» РСб-1-18-4.0д –   

підтримали «Притулок Ірини Добролюбової», який 

допомагає безпритульним котикам. 

Спеціальність «Міжнародне право» МПб-1-18-4.0д – 
підтримали благодійний фонд «Таблеточки»,  який надає 

допомогу онкохворим дітям і їхнім родинам в Україні 

(адресна допомога). 

Спеціальність «Право» ПРб-1-18-4.0д –  підтримали 

благодійний фонд «Таблеточки»,  який надає допомогу 

онкохворим дітям і їхнім родинам в Україні. 

Спеціальність «Право» ПРб-2-18-4.0д – допомогли ГО 

«Душа Бродяги», яка опікується безпритульними 

тваринками (м. Кам'янець-Подільський). 

V курс 

Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» - допомогли 

благодійному об’єднанню по захисту тварин «Плюшка» 
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Спеціальність «Право» - долучились до доброчинних 

проектів Соціально-благодійної ініціативи «Старенькі», 

спрямовані на різнобічну допомогу людям похилого віку.  

 

2.3.Розвиток напряму «Лідерство-служіння». 

Для розвитку лідерських якостей студентів в Університеті запроваджено 

навчальну дисципліну Університетські студії: Лідерствослужіння, яку 

обов’язково опановують студенти 1 курсу  всіх спеціальностей Факультету 

(викладають , д.н.держ. упр., професор Рябець К.А. та доцент Штепа О.В ). 

За сприяння профільних  підрозділів Університету, а саме: Center for 

Servant Leadership Development проводилась бесіда – дискусія: 

«Лідерствослужіння, як одна з головних цінностей Університету Грінченка». 

До Дня народження Б.Д. Грінченка проводились кураторські години для 

студентів 1 курсу: «Борис Грінченко як лідер - служитель»   

Студенти Факультету, які є випускниками International Servant Leadership 

Academy (Міжнародної Академії Лідерства) Бистра Вікторія і Прачун Богдан 

провели онлайн лекторій-бесіду для студентів Факультету  «Принципи лідерства 

служіння в управлінні». 

Відзначимо, що принцип лідерства служіння полягає в служінні іншим та 

їх вдосконаленні. Одними з тих, хто несе на собі цю місію є куратори 

академічних груп та студенти – координатори.   

Відзначимо  позитивні зміни в кураторському супроводі академічних груп, 

оскільки в 2021 році було приділено першочергову увагу кандидатурам 

кураторів. Позитивно відзначаємо діяльність університетської Школи кураторів 

та її зростання в 2021 році. 
Куратори 

 

Загальна 

кількість 

кураторів 

Кількість 

кураторів з 

рейтингом  

4-5 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

20 20 5 5 5 5 

 

Студентські координатори (тьютори) груп першого курсу 
 

Загальна кількість тьюторів  Активно співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу координаторів 

14 14 14 

 

ПРІОРИТЕТ 3. Підтримка позитивного іміджу Університету через 

реалізацію суспільно значущих проєктів 

3.1.Реалізація соціального проєкту «З Києвом і для Києва». 

Ми виховуємо в студентах почуття соціальної відповідальності. Протягом 

2021 року викладачі кафедри публічного та приватного права та студенти ІІ – V 

курсів спеціальності 081 «Право» (20 осіб) брали участь у Соціальному проекті 

«З Києвом і для Києва»: 2 рази на тиждень здійснювали безоплатну первинну 

правову допомогу соціально незахищеним мешканцям м. Києва та інших 

регіонів України в межах діяльності Юридичної клініки «Астрея» (завідувач 

клініки: кандидат юридичних наук, доцент Чернега Андрій Петрович). Окрема 



увага приділяється наданню безкоштовних правових консультацій учасникам 

бойових дій в зоні проведення АТО, внутрішньо переміщеним особам, 

пенсіонерам.  

В межах надання безоплатної правової допомоги ЮК «Астрея» співпрацює 

з низкою профільними установами, серед яких: Адвокатське об’єднання  

«Аксіома +», Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. 

Києві, Регіональний Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у м. Києві, Офіс освітнього амбудсмена України, тощо. 

Загальна кількість осіб, яким була надана юридична допомога у 2021 ріці, 

в порівнянні з 2020 р   (75), трохи підвищилася, у зв’язку з можливістю 

поєднання  онлайн консультацій з консультаціями в офлайн форматі (для 

вакцинованих осіб) і склала:  2021 р - 80 осіб. 

 

3.2.Участь студентів у суспільно значимих творчих проєктах. 

 

ПРІОРИТЕТ 4. Студентоцентризм. 

 

4.1.Створення умов для поєднання навчання, праці, здорового способу 

життя й культурного дозвілля. 

В межах даного напрямку на Факультеті запроваджується багатовекторне 

освітнє середовище, спрямоване на забезпечення реалізації комплексного 

підходу до всебічного розвитку здобувачів освіти, а саме:  

Для забезпечення більш успішного опанування  освітніх програм 

випускова кафедра міжнародних відносин та міжнародного права запровадила 

проект «Рандеву з професіоналом», в межах якого за 2021 рік було проведено 

7 фахових зустрічей, серед яких : 

 
 

Запрошений гість 
Дата події та її 

формат 

Ініціатор та 

організатор від 

кафедри 

1. 
Консул Юлія Сокол (Єгипет) 18 січня 2020 р. 

Лекція та Q-A 

Бессонова М.М. 

2. 
Консул Михайло Шматов (Чорногорія) 15 січня 2021 р. 

Лекція та Q-A 

Бессонова М.М. 

3. 

Радниця з питань стратегічних комунікацій 

Президента Торгово-промислової палати 

Марина Соботюк 

19 січня 2021 р. 

Лекція, бліц-

опитування та Q-A 

Слюсаренко 

І.Ю. 

4. 

Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Північній Македонії Наталія 

Задорожнюк 

24 лютого 2021 р. 

Лекція та Q-A 

Бессонова М.М. 

5. 

директор програми МВА та програми pre-

MBA «Менеджмент і Лідерство» бізнес-

школи МІМ-Київ Олександр Сударкін  

17 травня 2021 р. 

тренінг-бесіда 

«Ефективні 

комунікації» 

Вдовиченко 

В.А. 

6. 

доктор філософії з міжнародного права, 

старший викладач кафедри міжнародного, 

цивільного та комерційного права 

Київського національного торговельно-

економічного університету Кортукова 

Тамара Олександрівна 

08 жовтня 2021 р. 

Гостьова лекція 

"Особливості 

правового 

регулювання спільної 

імміграційної 

Бессонова М.М. 



політики 

Європейського 

Союзу". 

7. 
Консул Посольства України в Республіці 

Північна Македонія Костянтин Куценко 
25 листопада 2021 р. 

Лекція та Q-A 

Ілюк Т.В. 

 

Студенти долучаються до онлайн лекцій, зустрічей та майстер класів 

від фахівців в сфері міжнародних відносин та права, організатором яких стають 

випускові кафедри: у 2021 році кількість таких заходів склала -  17. Серед них: 

онлайн-зустріч із співробіниками Інституту законодавства Верховної Ради 

України; з керівником Видавництва Верховної Ради України (Парламентського 

видавництва) Володимиром Кисляком.  

Онлайн лекції: виконавчої директорки Консультативної комісії США з 

питань публічної дипломатії при Державному департаменті США та професорки 

Центру з публічної дипломатії Університету Південної Каліфорнії Вів’єн Вокер; 

професора Філіпа Сендса – юриста-міжнародника, директора Центру 

міжнародних судів і трибуналів, дослідника Голокосту; професора публічної 

дипломатії Ніколаса Дж. Калла (англійською мовою). 

Студенти Факультету успішно долають конкурсний відбір та проходять 

стажування:  в Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

Міністерстві цифрової трансформації України, Комітеті з питань Європейської 

інтеграції Верховної Ради України, Управлінні судової роботи та міжнародної 

правової допомоги, Представництві Програми розвитку ООН в Україні, ГО 

"ІНТЕРНЬЮЗ - УКРАЇНА" Україна, які забезпечать формування навичок 

дослідницької діяльності в галузі суспільних комунікацій, регіональних студій 

та права. 

В межах сприяння більш кращому опануванню освітніх програм студенти 

Факультету відвідали: Касаційний цивільний суд Верховного Суду, Кловський 

палац, де працює Велика Палата Верховного Суду, Верховну Раду України, 

Дипломатичну академію України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві 

закордонних справ тощо. 

Команди студентів долучаються до фахових онлайн та офлайн змагань 

всеукраїнського рівня, займають в них призові місця: Команда студентів 

спеціальності «Право» та «Міжнародне право» посіла 2 місце у ІІІ 

Всеукраїнських дебатах з адміністративного судочинства імені Юрія Панейка; 

Зайняли 3 місце на Всеукраїнському антикорупційному мут-корті; Перемогли у 

номінації «Найкращий відзив» ІІ Національних судових змагань з права 

інтелектуальної власності. 

Студенти Факультету в період карантинних обмежень активно 

долучились в якості організаторів та учасників до низки онлайн фахових 

освітніх інтерактивів: форумів, лекцій, семінарів, вебінарів, моделювань 

засідань НАТО та ООН, панельних дискусій, майстер – класів, хакатонів, 

освітніх рольових та стратегічних ігор, практичних воркшопів, тренінгів, шкіл 

політичного успіху та шкіл права (365 он-лайн заходів  - 115 студентів). 

Студенти Факультету успішно долучилися до проходження онлайн освітніх 

курсів від провідних університетів світу від  Courséra  та отримали 55 

сертифікатів. 



Студенти Факультету беруть участь в проектах Еразмус+, які реалізують 

за кордоном (5 студентів). 

Студенти – правники активно долучилися до освітніх юридичних  

інтерактивів Legal High School (онлайн та офлайн відвідали 15 освітніх вебінарів, 

юридичних тренінгів професійних курсів, семінарів, практикумів, Днів кар’єри) 

Студенти – міжнародники  Факультету є учасниками проекту Action 

Diplomacy: Ukraine - складової всесвітньої мережі проектів, які дозволяють 

молоді здобути навички практичної дипломатії, шляхом відвідин посольств та 

фахових міжнародних установ. 

 

В межах ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ, ПРАЦІ, ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ТА КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ, студенти Факультету протягом 2021 року 

долучились до низки заходів в межах відзначення  важливих календарних подій,  

зокрема:  

 
№зп Подія   термін Кількість 

задіяних 

студентів 

1 Проведення заходів до циклу Новорічно – 

різдвяних свят) 

січень(онлайн) 45 

2 Святкові заходи до Дня всіх закоханих  лютий (онлайн) 75 

3 Святкові заходи до Міжнародного жіночого Дня  березень(онлайн) 45 

4 Всесвітній день поезії  березень (онлайн) 15 

5 Міжнародний день театру березень (онлайн) 10 

6 День сміху  квітень (онлайн) 15 

7 Всесвітній день танцю  квітень (онлайн) 10 

8 Всесвітній день здоров’я  квітень (онлайн) 5 

9 Всеукраїнський День довкілля, День Землі  квітень (онлайн) 15 

10 День пам’яток історії та культури квітень (онлайн) 15 

11 Міжнародний день музеїв  травень (онлайн) 15 

12 Всесвітній день без тютюну травень (онлайн) 25 

13 Всесвітній день охорони довкілля  червень (онлайн) 25 

14 Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотичними 

засобами  

червень (онлайн) 25 

15 День молоді в Україні  червень (онлайн) 25 

16 День українського кіно  вересень  25 

17 День фізичної культури та спорту  вересень  5 

18 Всеукраїнський день бібліотек  вересень  15 

19 Міжнародний день музики  жовтень  15 

20 День студента жовтень  45 

21 День юриста в Україні (професійне свято на 

Факультеті) 

жовтень  75 

22 Всесвітній день боротьби зі СНІДом  грудень  5 

23 День працівників дипломатичної служби 

України (професійне свято на Факультеті) 

грудень  95 

 

В межах такого напрямку, як Участь в екологічних та 

природоохоронних акціях та проектах, відзначимо участь студентів 

Факультету у міжнародному екологічному проекті «Greening of the Planet» 



(Організатором проєкту «Озеленення планети» є благодійний фонд «Озеленення 

України» засновниками якого є президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук 

та президент Business Woman Club Ганна Крисюк, за підтримки Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів і Державного агентства лісових ресурсів 

України. Одним з координаторів в Україні виступає студентка Факультету 

Коньок Яна). 

В межах такого напряму роботи, як: екскурсії до історичних пам’яток 

України, Національних парків, Екскурсійні маршрути столицею України, 

Відвідування музеїв, театрів, концертних залів, виставкових експозицій, 

галерей, студенти Факультету змогли відвідати в форматі офлайн: Національний 

заповідник «Софія Київська», Мистецький центр «Шоколадний будинок», 

Інформаційний центр Національного меморіального комплексу Героїв Небесної 

Сотні – Музею Революції Гідності, Центр сучасного мистецтва «Pinchuk Art 

Centre», Маріїнський палац. 

Студенти Факультету успішно реалізують свій творчий потенціал, 

беручи активну участь у культурно – мистецьких заходах Університету, серед 

яких: шоу – презентація першокурсників «Ось ми які» (онлайн формат – залучені 

45 студентів). Студенти Факультету стали учасниками Студентського Балу 

«Чарівна Віденська казка», ініціатором якого виступив  Департамент молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з громадською організацією «Об’єднання творчих 

ініціатив» КНУТД. 

Студенти Факультету долучаються до участі у загально університетських 

гуртках та секціях, зокрема, залучені у Історичному театрі «Борисфен», Входять 

до складу танцювальної команди Університету «Grand Flavah» (керівник: 

студентка Факультету Дар’я Пентіло) та тацювальної студії «Dream team» 

(керівник Дарина Томко). 

В межах спортивного напрямку студенти Факультету посіли ІІІ командне 

місце і ІІ в особистій першості (дівчата) у VII Відкритому шаховому турнірі 

Київського університету імені Бориса Грінченка, який проводився спільно з 

Малою шаховою академією 

На Факультеті діють гуртки клуби за інтересами 

 
Назва гуртка Керівник Кількість 

занять 

Кількість 

учасників 

Звіт про виконану 

роботу 

Клуб 

моделювання 

засідань 

глобальних 

міжнародних та 

національних 

організацій 

(Моделі ООН, 

НАТО, Ради 

Європи) 

Студентка ІІІ курсу 

спеціальності 

«Суспільні 

комунікації» 

Давиденко Катерина 

  2 30 Проведено 2 

моделювання засідань 

ООН: 

- 24.10  (до Дня 

Організації Об’єднаних 

Націй) 

- 23.12 (До Дня 

працівників 

дипломатичної служби 

України) 

Інтелектуальний  

клуб «Що? Де? 

Коли?» 

Студентка ІІІ курсу 

спеціальності 

«Суспільні 

8  55 - Проведен 

інтелектуальний квест 

для хлопців Факультету 



комунікації» Клюй 

Руслана 

до Дня українського 

козацтва 

 

-Проведено 5 онлайн  

ігор «Що? Де? Коли?» 

для 5 академічних груп 

1 курсу  

 

-До Дня української 

писемності та мови 

проведено онлайн 

інтелектуальний квест 

«Україна в усьому її 

різноманітті»  

 

До Грінченківської 

декади: 

-Проведено онлайн гру 

«Що? Де? Коли?», 

присвячену історії 

Університету Грінченка 

та життєпису Бориса 

Дмитровича 

-традиційну 

інтелектуальну онлайн 

гру-батл «Grinchenko 

family: Girls vs. Boys» 

 

Клуб перегляду 

українського  

кіно  «ТВОЄ 

Бачення» 

Студентка ІІ 

курсу 

спеціальності 

«Право» 

Івануса Анна 

2  15 - Проведено 2 

онлайн перегляду 

українських фільмів: 

            «Кіборги» та 

«Поводир» 

Літературно – 

музична 

вітальня 

Студентка ІV курсу 

спеціальності 

«Регіональні студії» 

Ковальська Тетяна 

 2 25 - Провели 

музично – поетичний 

«Вечір знайомств» для 

поціновувачів музики 

та поезії Факультету 

- Провели 

музично – поетичний 

вечір до Дня 

української писемності 

та мови 

Дебатний клуб Доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного права 

Ілюк Тетяна 

Василівна 

2 15 Провели 2 засідання 

Дебатного клубу для 

студентів – 

міжнародників з основ 

ораторського мистецтва 

                                                   Усього                                   140 

 



4.2.Здійснення соціального захисту студентів відповідно до вимог 

законодавства, покращення комфортності проживання в університетських 

гуртожитках. 
1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ 

В межах заходів, спрямованих на соціальний захист здобувачів, студенти 

Факультету ознайомлюються з базою нормативно – правових документів, а 

саме: «Положенням про засади запобігання і протидії дискримінації, 

сексуальним домаганням, боулінгу та іншим проявам неетичної поведінки», 

«Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», «Законом України Про засади запобігання та протидії дискримінації 

в Україні»,  

Студенти Факультету обізнані про можливість повідомлення про факти 

дискримінації, сексуальних домаганнь, булінгу та інших проявів неетичної 

поведінки шляхом надсилання відповідних матеріалів на електронну скриньку 

Комісії з етики (antidiscrimination@kubg.edu.ua) або звернення з відповідним 

листом на ім’я ректора Університету (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 

04053). 

Студенти Факультету ознайомленні з Законом України "Про запобігання 

корупції", а також про Основні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та 

протидію корупції в Університеті Грінченка 

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/antykoruptsiini-zakhody/4788-osnovni-

zakhody-spriamovani-na-zapobihannia-vyiavlennia-ta-protydiiu-koruptsii.html. 

Проводиться ознайомлення студентів І курсу з правилами внутрішнього 

розпорядку Університету та проведення інструктажу з техніки безпеки всім 

студентам Факультету   

Студенти Факультету мають можливість звернутися до Соціально – 

психологічної служби Університету (за потреби) з метою  психологічного 

консультування та підтримки  

З початком карантинних обмежень проводиться щоденний моніторинг 

академічних груп Факультету щодо стану здоров’я. У разі виявлення випадків 

коронавірусної хвороби – дані подаються до відповідних структур ректорату. У 

разі необхідності Університет може надати  фінансову допомогу студентам на 

лікування.  

Пріоритетна увага на Факультеті надається студентам, які належать до 

соціальних категорій (у порівнянні з 2020 р. - 79 осіб), у 2021 р. - їх кількість 

зросла до 89 осіб, з них:   74 навчаються на бюджетній формі навчання і 

отримують стипендію і 15 – є студентами контрактної форми навчання. 

З них: 

Особи з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування – 11 

Особи з інвалідністю і діти – інваліди – 5 

Діти учасників бойових дій – 46 

Діти осіб з інвалідністю в наслідок війни – 5 

Учасники бойових дій в зоні АТО – 3 

Внутрішньо переміщені особи – 15 

Дитина шахтаря – 2 

Дитина постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС (до 18 р.) – 2  

 

mailto:antidiscrimination@kubg.edu.ua
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/antykoruptsiini-zakhody/4788-osnovni-zakhody-spriamovani-na-zapobihannia-vyiavlennia-ta-protydiiu-koruptsii.html
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/antykoruptsiini-zakhody/4788-osnovni-zakhody-spriamovani-na-zapobihannia-vyiavlennia-ta-protydiiu-koruptsii.html


На Факультеті проводиться відповідна система заходів: 

 
зп Подія термін відповідальний 

1 Моніторинг змін у нормативно-правовій базі 

щодо соціального захисту студентської молоді 

протягом 

року 

заступник 

декана з НПСГР 

2 Оновлення бази даних студентів соціальних 

категорій 

протягом 

року 

заступник 

декана з НПСГР 

3 Формування пакету документів щодо 

нарахування соціальних виплат студентам 

Факультету 

протягом 

року 

заступник 

декана з НПСГР 

4 Забезпечення виплати грошової допомоги 

студентам, що її потребують Первинною 

профспілковою організацією студентів 

протягом 

року 

заступник 

декана з НПСГР, 

голова ППОС 

студентів 

Університету 

5 Здійснення психолого-педагогічного супроводу 

студентів соціальних категорій та студентів 

протягом 

року 

заступник 

декана з 

НПСГР, 

куратори 

академічних 

груп 

6 Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт 

під час святкових дат, канікул 

протягом 

року 

заступник 

декана з 

НПСГР, 

куратори 

академічних 

груп 

 
2. КОМФОРТНІСТЬ ПРОЖИВАННЯ У СТУДЕНТСЬКИХ 

ГУРТОЖИТКАХ 

Факультет та відповідні університетські підрозділи здійснюють поселення 

студентів в мережу гуртожитків (загальна кількість студентів Факультету, яка 

мешкає в гуртожитках   2021,  складає, наразі, – 157 осіб, з них - 129 (мешкають 

в гуртожитку Університету Грінченка за адресою : вул. Старосільська, 2)  +   28 

осіб мешкають в гуртожитках партнерів: з них  23 – в гуртожитках КНУТД + 5 

(гуртожитках Київського кооперативного Інституту бізнеса та права, за адресою: 

вул. Ломоносова, 18 а.  

В порівнянні з 2020 р. (135 осіб) попит на проживання в гуртожитках зріс 

(157 осіб). У випадку  Факультету права та міжнародних відносин це пов’язано з 

збільшенням кількості іногородніх студентів, які вступили до Університету у 

2021 р. 

Зі студентами Факультету, що мешкають у гуртожитках проводиться 

постійна взаємодія: 

 
№зп Подія термін відповідальний 

1 Формування бази даних з партнерів 

Університету щодо поселення студентів у 

гуртожитки 

 серпень-

вересень  

заступник декана 

з НПСГР 

2 Вивчення потреб студентів у гуртожитку та 

їх поселення 

протягом року заступник декана 

з НПСГР, 

куратори 



3 Ведення бази руху студентів в гуртожитках 

Університету та партнерів, опрацювання 

подань щодо вселення/виселення студентів 

в гуртожитки Університету 

Протягом року заступник декана 

з НПСГР 

4 Здійснення контролю оплати студентами за 

проживання в гуртожитках 

протягом року заступник декана 

з НПСГР, 

куратори 

5 Координація роботи представників 

Факультету у студрадах гуртожитків та 

взаємодія з комендантами та вихователями 

протягом року заступник декана 

з НПСГР, 

куратори 

6 Психолого-педагогічний супровід 

студентів, які мешкають у гуртожитку 

протягом року заступник декана 

з НПСГР, 

куратори 

 

4.3.Сприяння роботі органів студентського самоврядування та участі 

здобувачів освіти у діяльності інституцій громадянського суспільства. 

В межах посилення студенто-центричного підходу, ми підтримуємо 

важливу роль та місце студентів в системі управління Університету та 

Факультету (представники студентства входить до складу Деканату і Вченої 

Ради Факультету та Університету, беруть участь у якості делегатів на Зборах 

трудового колективу Факультету та Університету). Беруть участь в акредитаціях 

(НАЗЯВО).  

Здійснюється тісна співпраця з управлінським складом студентської 

спільноти Факультету – Радою студентського самоврядування (далі РСС), яка 

долучена до всіх важливих сфер діяльності Факультету. 

В межах сприяння роботі органів студентського самоврядування на 

Факультеті проводиться комплекс заходів, серед яких: 

 
№зп Подія Термін Кількість задіяних 

студентів 

1 Тімбілдінгові тренінги для студентського 

самоврядування на рівні Факультету 

 

вересень 20 

2 Зустрічі керівництва Факультету з 

представниками РСС Факультету 

Протягом 

року  

20 

3 Проведення старостатів Протягом 

року 

25 старост 

академічних груп 

4 Допомога в організації Звітної конференції РСС  20 

5 Допомога в організації виборів до органів 

студентського самоврядування 

 20 

 

Факультет сприяє залученню своїх здобувачів до студентської 

університетської спільноти: Президентом Студентського Парламенту в 2021 

році обрана студентка ІІІ курсу спеціальності «Міжнародне право» Олександра 

Якіменко; 5 студентів Факультету входять до складу Студентського Парламенту 

Університету Грінченка  на правах членів та радників Президента СП. 

Студенти Факультету долучаються до всіх заходів, організатором яких 

виступає Студентський Парламент, зокрема брали участь у проєкті «Домінанти 

студентського життя: освіта та самоврядування», який  був організований ГО 

«Українська Асоціація Студентів» та Студентським парламентом нашого вишу. 



Годова РСС Факультету Левицька Анастасія та члени РСС стали 

учасниками Школи студентського самоврядування від Української студентської 

ліги  

Студенти Факультету беруть участь у діяльності інституцій 

громадянського суспільства, зокрема:  

Очолюють та входять до складу  Київського осередку Ліги студентів 

Асоціації Правників України; є членами низки Громадських організацій, серед 

яких: EDYN - міжнародна молодіжна організація яка складається з молодих 

лідерів змін з політичної та громадської сфери 22-ти країн, які підтримують 

демократичний розвиток на місцевому та на національному рівнях; ГО 

«Пан’європейський Союз України»;  Працюють в AIESEC - міжнародній 

молодіжній організації, метою якої є мир і реалізація лідерського та 

професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну; є членами ФРІ 

(Фундація Регіональних Ініціатив) Київ - центру соціально активної молоді, що 

є рушійною силою громадських процесів і продукує лідерів думок. 

Співпрацюють з ГО «Інститут культури України», Проєктом та торговою 

маркою «Книга рекордів України», під якою фіксують рекорди та досягнення в 

Україні;   Business Woman Club - міжнародний жіночим бізнес-клубом, який 

об’єднує успішних жінок зі сфери бізнесу, політики та дипломатії для 

консолідації, розвитку, спілкування та співпраці, тощо;  Українським інститутом 

- державною установою України, яка представляє українську культуру у світі та 

формує позитивний імідж України за кордоном, тощо. 


	Відзначимо, що принцип лідерства служіння полягає в служінні іншим та їх вдосконаленні. Одними з тих, хто несе на собі цю місію є куратори академічних груп та студенти – координатори.
	Відзначимо  позитивні зміни в кураторському супроводі академічних груп, оскільки в 2021 році було приділено першочергову увагу кандидатурам кураторів. Позитивно відзначаємо діяльність університетської Школи кураторів та її зростання в 2021 році.
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