Звіт щодо виховної та соціально-гуманітарної роботи
зі студентами Факультету права та міжнародних відносин
за 2019 календарний рік
Підпорядковуючись головній меті спільної діяльності заступника
декана з науково – педагогічної та соціально – гуманітарної роботи та
Ради студентського самоврядування, що вбачається у створенні умов для
духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального
розвитку особистості, ми будуємо свою роботу за декількома основними
напрямками, а саме:
Ми тісно співпрацюємо зі Студентським Парламентом
Університету та Науковим Товариством Факультету та Університету в
площині проведення спільних заходів.
Ми плідно співпрацюємо зі Студентською профспілкою.
Ми розбудовуємо інститут тьютерів – студентів – координаторів, які
стають у першочерговій допомозі вступникам в важкий період їх адаптації в
стінах університету та сприяємо посиленню інституту кураторства.
Ми здійснюємо роботу з соціальними категоріями студентів. В наші
обов’язки входить допомога в веденні відповідної документації, сприяння в
отриманні матеріальної допомоги, виховна робота та психологічна підтримка
таких категорій студентів.
Ми допомагаємо здійснювати контроль над гуртожитками, де
мешкають студенти факультету, а саме : тісно співпрацюємо зі
Студентськими радами гуртожитків, проводимо поселення, чергування,
перевіряємо житлові умови та організацію життєдіяльності, фінансову
звітність, здійснюємо виховну роботу зі студентами.
Ми координуємо заходи організаційного спрямування, серед яких
відзначимо:
Протягом року - участь у якості делегатів на Зборах трудового
колективу Факультету та Університету, членство у Вчених радах Факультету
та Університету, участь у старостатах та координація діяльності Ради
студентського самоврядування Факультету
Організаційні заходи за період (2019 календарний рік):
27 червня 2019 р. організація та проведення урочистої церемонії
вручення дипломів випускникам Факультету права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка ОР «бакалавр».
30 серпня 2019 р. проведення Організаційних зборів студентів –
першокурсників, на якій вступники познайомились з представниками
адміністрації, професорсько – викладацьким складом Факультету,

кураторами академічних груп, Студентською Радою, тюторами – студентами
– координаторами, дізналися про особливості організації навчального та
виховного процесу, можливостями, які надає Факультет та Університет для
особистісного становлення та розвитку студентів.
30 серпня 2019 р. – Організація поселення студентів Факультету до
гуртожитків.
31 серпня 2019 р. відбулася урочиста церемонія Посвяти
першокурсників у студенти Київського університету імені Бориса Грінченка,
яка цього року проходила у незвичному, неофіційному форматі на
Співочому полі та об’єднала всіх вступників 1 курсу 2019 року.
10 вересня 2019 р. організація традиційної зустрічі представників
Ради студентського самоврядування зі студентами - першокурсниками, на
якій вступникам – 2019 розповіли про особливості Факультету права та
міжнародних відносин, основні етапи становлення системи студентського
самоврядування факультету, напрямки роботи та їх наповнення, ознайомили
з підсумками діяльності за попередній навчальний рік та перспективами
розвитку на 2019-2020 н . р.
11 грудня 2019 р. – організація та проведення на Факультеті загально
–університетських виборів до органів студентського самоврядування.
Ми сприяємо формування фахових компетентностей студентів в поза
начальний час:
25 лютого 2019 р. – студенти Факультету відвідали лекцію "Робота в
ООН: Від мрії до реалізації" від Консультанта з суспільно – політичних
питань та проектів Представництва ООН в Україні Катерини Галушки, яка
розповіла про те, як потрапити на роботу до Організації; де шукати
відповідні вакансії; які критерії відбору, тощо.
14 березня 2019 р. - студенти Факультету відвідали відкриту лекцію
професора з міжнародної політики та безпеки Університету Кей’о, Токіо
(Японія) Хосоя Юічі на тему: "Шлях демократії в сучасній Японії
та дипломатія Японії у Східній Азії", яка відбулася в Дипломатичній
академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС за сприяння Посольство
Японії в Україні / Embassy of Japan in Ukraine/. Головною темою лекції
стали розвиток демократичних процесів в Японії та особливості
зовнішньої політики Токіо у Східній Азії.
21 березня 2019 р. - в рамках Тижня Франкофонії студенти
спеціальності Факультету стали учасниками зустрічі "Дипломатія та
Франкофонія", яка відбулася в Інституті міжнародних відносин Київського
національного університету імені Т.Шевченка та отримали надзвичайне
задоволення від 2-годинного спілкування з представниками 5 франкомовних
амбасад, зокрема з 2 особами Посольства Франції в Україні паном Крістофом
Ле Ріголером, Посольства Канади в Україні паном Русланом Кац,
Посольством Швейцарії в Україні паном Сімоно Піду, Посольством Греції в
Україні паном Александросом Будурісом та Посольством Королівства Бельгії
в Україні паном Мішелем Версайем.

11 квітня 2019 р. - на запрошення Головного територіального
управління юстиції у м. Києві члени Ради студентського самоврядування
студенти спеціальності «Право» та «Міжнародне право» стали учасниками
зустрічі очільника столичної юстиції Станіслава Ігоровича Куценка з
представниками студентського самоврядування в рамках реалізації
загальнонаціонального право просвітницького проекту «Я маю право!» «Право на каву !».
18 квітня 2019 р.
студенти
Факультету стали учасниками
Міжнародного заходу "Інформаційні технології в культурі, мистецтві,
освіті, економіці та бізнесі" в рамках проекту «Зірковий клуб лідерів» на
базі Київського національного університету культури і мистецтв,
присвячений використанню інноваційних технологій у сфері освіти та
безпеки, а також стратегіям розвитку цифрової економіки.
8 травня 2019 р. студенти Факультету, члени Ради студентського
самоврядування
стали учасниками «Моделі ООН», яка відбулася в
Національному Університеті «Острозька академія».
17 травня 2019 р. студенти Факультету отримали можливість відвідати
гостьову
лекцію
кандидата
економічних
наук,
бізнесомбудсмена Леквінадзе Іраклія «Особливості ведення бізнесу в Грузії»,
яка була присвячена дослідженню особливостей ведення бізнесу у Грузії,
специфіці податкового законодавства і перспективним напрямкам для
розвитку
бізнесу,
особливостям
проведення
операцій
за
зовнішньоекономічними договорами, обміну науково - практичним досвідом.
17 жовтня 2019 р. - студенти Факультету відвідали лекцію Деніела
Фріда - відомого американського політика та дипломата на тему
"Українські можливості та завдання Америки", яка відбулася у Малій
актовій залі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
15-19 жовтня 2019 р. - студентка ІІ курсу спеціальності «Регіональні
студії» Факультету Катерина Тебякіна взяла участь у саміті EUSTORY Next
Generation 2019, (м. Берлін, Німеччина) де протягом трьох днів разом зі
120 молодими людьми зі всього світу та експертами в галузі мистецтва,
культури, науки, журналістики детально аналізувала різноманітні аспекти
політичних трансформаційних процесів у Європі.
21 жовтня 2019 р. - студенти Факультету відвідали Дипломатичну
академію України імені Геннадія Удовенка при МЗС де взяли участь у
дискусійній панелі «Україна-НАТО: що на столі переговорів?»,
організатором якого виступив TRUMAN Agency.
24 жовтня 2019 р. студенти Факультету взяли участь у круглому
столі на тему: «Близький Схід і Африка: пошуки українського інтересу»,
який відбувся в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка
при МЗС. Організаторами заходу виступили: Дипломатична академія
України імені Геннадія Удовенка при МЗС, Представництво Фонду Фрідріха
Еберта у м. Києві (FES-Ukraine) та UA: Ukraine Analytica.
24 жовтня 2019 р. В межах святкування Дня Організації Об’єднаних
Націй студенти Факультету права та міжнародних відносин взяли участь у

масштабній події, організатором якого виступила ООН в Україні «Будь на
хвилі змін» (Be the Change). Метою заходу стало популяризація та
досягнення українцями 17 Глобальних Цілей Сталого Розвитку.
28 – 29 жовтня 2019 р. - студенти – міжнародники Факультету права та
міжнародних долучилися до низки заходів щодо прийому делегації
студентської молоді з Бельгії, які відбулися у Київському університеті
Бориса Грінченка та Колонній залі КМДА (Ukrainian Belgian cultural exchange
day).
Вересень – грудень 2019 р. - Участь студентів - міжнародників
Факультету у проекті Action Diplomacy: Ukraine - складовій всесвітньої
мережі проектів, які дозволяють молоді здобути навички практичної
дипломатії, поглибити знання у сферах міжнародних відносин, геополітики
та бізнесу. Організований же студентами, проект Action Diplomacy: Ukraine –
це унікальна можливість саме для української молоді дізнатися більше про
дипломатію, відвідуючи посольства та спілкуючись з людьми, які
безпосередньо впливають на міжнародну політику.
18 листопада 2019 р. - студенти Факультету права та міжнародних
відносин відвідали SDG Opinion Space #2 «Dirty secrets of the SDGs: “питання
без відповідей” про Цілі сталого розвитку» від CSRUkraine. Дискусія була
присвячена таємницям Цілей сталого розвитку.
5 грудня 2019 р. - студенти Факультету отримали можливість відвідати
головний офіс Консультативної місії ЄС в Україні та поспілкуватись з
заступником голови місії Фредеріком Весслау.
7 грудня 2019 р. - студенти Факультету стали учасниками Форуму
«УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ: СИНЕРГІЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»,
присвяченого 75-річчю Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса
Шевченка та з нагоди Дня Дипломатичної служби України.
Ми намагаємось формувати національно-патріотичну свідомість
студентів :
Січень 2019 - Підтримка студентами Факультету полонених українських
моряків (марафон листівок)
22 січня - у День Соборності України та з нагоди 100-річчя
проголошення Акта Злуки студенти та співробітники Факультету права та
міжнародних відносин долучилися до традиційної акції «Живий ланцюг
соборності» та об’єднали два береги Дніпра.
15 березня - студенти Факультету І курсу спеціальностей
«Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» стали учасниками панельної
дискусії «Друга світова. Україна. Підсумки…», яка проходила
в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Травень 2019 р. - Студенти Факультету права та міжнародних
відносин відвідали у столичному Будинку офіцерів офіційні урочистості з

нагоди вручення державних військових нагород сім’ям загиблих бійців, які
брали участь в АТО
16 травня 2019 р. - у Всесвітній День вишиванки, студенти
Факультету долучилися до танцювального флеш - мобу, тим самим
висловивши повагу до споконвічних народних традицій створення та
презентації етнічного вишитого українського вбрання, як елементу
національної ідентичності.
15 листопада 2019 року - студентів Факультету Національного музею
«Меморіал жертв Голодомору». Під час огляду експозиції музею студенти
ознайомилися з матеріалами, які демонструють причини, основні періоди та
наслідки Голодомору в Україні. Переглянули книги пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років.
21 листопада – проведення заходів до Дня гідності та свободи
Грудень 2019 р. - Студенти Факультету з нагоди 29-ї річниці
Всеукраїнського референдуму 1991 року, відвідали Національний музей
історії України. Під час екскурсії студенти ознайомилися з основними віхами
історії нашої країни, архівними документами та фотографіями.
10 грудня 2019 р. - у Міжнародний день прав людини, студенти
спеціальності «Міжнародне право» Факультету права та міжнародних
відносин традиційно долучилися до акції від міжнародної правозахисної
організації Amnesty International "Марафон написання листів", задля
справедливого вирішення справ людей, чиї права були безпідставно
порушені. Щороку активісти і активістки з 200 країн світу пишуть листи
солідарності та підтримки героям та героїням Марафону. Цього року
загальною темою Марафону є тема молоді, яка сьогодні активно долучається
практично до всіх процесів.
10 та 11 грудня - студенти Факультету стали учасниками Національної
правозахисної НеКонференції, яка проводиться із нагоди ухвалення
Загальної декларації прав людини. Представники громадськості, органів
державної влади, міжнародних структур зібралися для осмислення та пошуку
відповідей на актуальні виклики у сфері прав людини, які постали перед
Україною та світом
Грудень 2019 р. - Студенти Факультету відвідали Національний
Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності.
Головним завданням музею стало збереження пам'яті про події та людей
Євромайдану, шляхом збирання свідчень, документів, усних історій і
предметів, охорони меморіальних місць, об'єктів, які дають унікальну
можливість кожному, хто завітає до Музею, зануритись в історію своєї
країни та детально проаналізувати причини та наслідки Революції Гідності
для України.
Заходи з розвитку української мови
28 лютого 2019 р. студенти Факультету на запрошення Міністерства
інформаційної політики стали учасниками Дипломатичного прийняття з

нагоди презентації сайту з вивчення української мови для іноземців
«Speak Ukrainian» у Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних
справ України до Міжнародного дня рідної мови.
9 березня 2019 В рамках святкування 205 – річниці з Дня народження
Тараса Шевченка студенти Факультету права та міжнародних відносин взяли
участь:
у
загально
університетському
«Вільному
мікрофоні»,
написанні рядків поетичних та прозових творів Т. Шевченка комп’ютерним
шрифтом Kobzar KS, що повністю відтворює почерк великого Кобзаря,
створили музичний антракт «Сучасний рок – Шевченко» (знайомство з
піснями сучасних українських виконавців на слова Т.Шевченка: гуртів
«Скрябин», «Тартак», Бандурбенд, KOBZAR), презентували поезії Кобзаря
в англійському перекладі (в мережі Instagram), переглянули та
обговорили англомовний документальний фільм «Taras Shevchenko: poet,
artist, icon» та фільм з серії «Обличчя української історії. Тарас Шевченко»,
здійснили віртуальний екскурсійний тур світовими музеями Т.Г.Шевченка
(англомовна версія).
30 вересня 2019 р. у Всеукраїнський День бібліотек студенти та
викладачі Факультету привітали своїх шановних колег з професійним святом
та презентували у подарунок бібліотеці Університету низку українських
книжок для професійного та особистісного зростання студентів.
Жовтень 2019 р. Студенти Факультету взяли гідну участю у І етапі Х
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка серед
учнівської та студентської молоді. Серед студентів нефілологічних
спеціальностей місця посіли:
І місце – Шахова Оксана, студентка ІV курсу спеціальності
«Країнознавство», Голова Наукового товариства Факультету
ІІ місце – Любарець Діана, студентка ІІІ курсу спеціальності
«Регіональні студії»
ІІІ місце – Ковальська Тетяна студентка ІІ курсу спеціальності
«Регіональні студії».
9 листопада 2019 р. Участь у заходах до Дня української писемності
та мови: Участь у написанні диктанту національної єдності; Участь у відео –
флеш –мобі
#носійСлова; Перемога команди Факультету права та
міжнародних
відносин "Посли
української
мови"
у
загальноуніверситетському Інтерактивному онлайновому квесті «Мовний
марафон» до Дня української писемності та мови
28 листопада - Переможна участь у І (загально університетському)
етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика (серед нефілологічних спеціальностей): І місце - Романюк Тетяна,
студентка ІІІ курсу, група СКб-1-17 -4.0д, ІІ місце - Коробець Анна та
Якіменко Олександра, студентки І курсу, група МПб-1-19-4.0д, ІІІ місце Любарець Діана, студентка ІІІ курсу, група РСб-1-17-4.0д та Муляр
Анастасія, студентка І курсу, група СКб-1-19-4.0д.

Ми поважаємо українські традиції як складову національної культури та
проводимо відповідні заходи з їх підтримання, як – то:
Січень 2019 р. – візуалізація традицій Щедрого вечора студентами
Факультету
Березень 2019 р. Заходи до Масляної
22 квітня 2019 р. напередодні Великодніх свят, студенти Факультету
на запрошення Міністерства інформаційної політики України, стали
учасниками майстер-класів відомої сокальської писанкарки Ольги
Ровецької. Майстриня
створює
найрізноманітніші
писанки,
шкрябанки, мальованки,
галунки
найвищої
мистецької
складності
на перепелиних, курячих, гусячих, страусиних яйцях, відтворює старовинні
сюжети та пише авторські, в яких творчо переосмислює традиційні
орнаменти, використовуючи при цьому фарби з природних барвників відварів трав, ягід, цибулиння. На виставках в Укрінформі презентовано
понад 100 найскладніших за технікою виконання та орнаментикою писанок.
Червень 2019 р. Студент ІV курсу спеціальності «Міжнародна
інформація» Дмитро Потапов 26 червня у складі делегації від України в
Парижі (Франція) та 10 липня в Києві долучився до презентації
короткометражної стрічки «Смачного», що стала продовженням
минулорічної стрічки «Дякую», у якій японець подорожував Україною,
відкриваючи її глядачам в світі та є складовою Концепції популяризації
України у світі. Стрічка «Смачного» була створена на замовлення
Міністерства інформаційної політики України компанією Best Friends Film та
розповідає історію двох кухарів - українця Миколу і француза Патріка, яким вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і
створити новий неперевершений смак. Захід відвідали українські та
французькі дипломати, представники української діаспори, діячі культури та
мистецтва обох країн.

В межах сприяння Розвитку університетських традицій, виховання у
студентської молоді розуміння та поваги до корпоративної культури ми
підтримуємо та запроваджуємо корпоративні традиції Факультету та
Університету
6 травня 2019 р. - студенти Факультету вшанували пам'ять Бориса
Дмитровича Грінченка - Видатного Українця, громадського діяча кінця XIX початку XX ст., педагога, письменника, перекладача, літературознавця,
вченого, мовознавця, етнографа, лексикографа, взявши участь у
традиційному покладанні квітів до пам’ятника Борису Дмитровичу .
8 жовтня 2019 р. - Організація традиційної церемонії Посвяти
студенти першокурсників у юристи.

23 – 25 жовтня 2019 р. студенти І курсу Факультету права та
міжнародних відносин спеціальностей «Право», «Міжнародне право»,
«Регіональні студії» та «Суспільні комунікації» відвідали музей Бориса
Грінченка та у новому, цікавому форматі інтелектуального квесту
поглибили свої знання з історії Університету та по – новому подивилися на
життєвий шлях Бориса Дмитровича Грінченка.
2 грудня – 12 грудня 2019 р. – Участь у заходах Грінченківської
декади та урочистостей до Дня народження університету.
Ми долучені до профорієнтаційної роботи Факультету та Університету:
Лютий 2019 Студенти Факультету на канікулах та долучились до
постійно діючого профорієнтаційного марафону нашого Факультету
«Україна – Київський університет імені Бориса Грінченка». Наші
вихованці відвідали свої рідні школи (12 навчальних закладів з різних
куточків нашої країни – Київ, Запоріжжя, Кропивницький, Красилів
Хмельницької області, с. Телепине Черкаська області, тощо ) та ознайомили
майбутніх абітурієнтів - в майбутньому потенційних студентів –
грінченківців зі своєю Alma Mater та можливостями, які дарує наш
Факультет для навчання та розвитку.
21 березня – студенти Факультету стали учасниками Днів кар’єри в
Legal High School, яка об’єднала на одній платформі представників усіх
секторів юридичної спільноти, ознайомила присутніх із найкращими
експертами з піару, професійної орієнтації та бізнесу, надала можливість
юристам, слухачам LHS та студентам юридичних факультетів провідних
вишів України, дізнатися більше про юридичний бізнес та визначитися з
майбутнім місцем роботи.
Квітень 2019 р. Студенти Факультету, разом з викладачами, в рамках
профорієнтаційної діяльності Університету, відвідали Комунальний вищий
навчальний
заклад
Київської обласної
ради
«Богуславський
гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левицького» для зустрічі зі
студентами-випускниками спеціальності «Право» та провели з майбутніми
вступниками бесіду, розповіли про спеціальності, спеціалізації, умови
вступу, практику, центри компетентності
Травень 2019 р., в межах багатовекторної профорієнтаційної діяльності,
Рада студентського самоврядування взяла участь у Днях відкритих дверей
на Факультеті
Червень 2019 р. Участь студентів Факультету у Всеукраїнському
форумі "Кар'єра зі школа: вибір та планування", (м. Ужгород) організаторами
якого виступили: Міністерство молоді та спорту України, Центр «Розвиток
КСВ». Партнерами заходу стали: Міністерство освіти та науки України,
компанії учасниці проекту «Карта професій», Інститут модернізації змісту
освіти МОН та Державна служба зайнятості. Метою заходу було:
ознайомлення фахівців, які працюють з учнями у закладах освіти або

займаються розвитком молоді, з інструментами та методами, що дозволять
ефективно формувати усвідомлені мотиви вибору майбутньої професії.
Ми сприяємо розвитку молодіжного та лідерського руху:
Березень 2019 Катерина Тебякіна, студентка ІІ курсу спеціальності
«Регіональні студії» стала учасником міжнародного проекту, який мав на
меті об'єднання молодіжних працівників та молодіжних лідерів, які
прагнуть поліпшити свої компетенції у справі залучення молоді до
миротворчих процесів на рівні громад у своїх країнах, поширення знань про
конфлікти та шляхи їх аналізу. У тренінгу брали участь 25 представників 7
країн світу , а саме України, Німеччини, Іспанії,m Македонії, Вірменії,
Азербайджану, Грузії. Тренінг відбувався у м. Руставі, Грузія.
Травень 2019 р. Студента ІV курсу спеціальності «Право» - Івашкевич
Ангеліна в рамках роботи Студентського Парламенту Університету, взяла
участь у ХІV Генеральній асамблеї Української асоціації студентів та
щорічному студентському Всеукраїнському форумі «UAS Meet Up 3.0» у
м. Житомир на базі Житомирського Національного агроекологічного
університету.
18 травня 2019 р. студенти Факультету взяли участь у розповідідискусії у форматі "молодь для молоді": "Участь молоді у формування
спільного європейського простору" за участі спікера - громадського
радника, представника молодіжної організації JongeDemocraten (Нідерланди)
- MauriceLagerwerf та Панельній дискусії "Роль України в об'єднаній Європі",
де спікерами виступили Yarema Oleksandr - заступник міністра молоді та
спортуУкраїни, BeateApelt –керівниця офісу Friedrich Naumann Foundation
Ukraine and Belarus. Під час молодіжної дискусійної панелі представники
молодіжних організацій та активістів висловили своє проєвропейське
бачення майбутнього України.
20 травня 2019 р. студенти Факультету права та міжнародних
відносин, разом зі студентами Історико-філософського факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка та історико - юридичного
факультету Ніжинського університету імені Миколи Гоголя стали
учасниками круглого столу «Неформальні об’єднання молоді та влада:
взаємовідносини в умовах транзиту України до демократії». У
роботі круглого столу взяли участь запрошені до дискусії: журналіст,
політичний, громадський і культурний діяч Олесь Доній, відомий вокаліст,
композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, професор,
доктор історичних наук Павло Гай-Нижник. Під час круглого столу відбулася
цікава дискусія про те, яке місце займала українська молодь у суспільнополітичному житті України в кінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.: якими
методами боролася за демократію, які молодіжні організації діяли на
території України в 80-90-х роках ХХ століття, які вимоги висували до влади.

29 травня по 7 червня 2019 р. Організація та участь у Національному
етапі всеукраїнської програми
“Державотворець”, спрямованої на
ознайомлення молоді з публічною адміністрацією та процесами
державотворення. Програма ініційована Міністерством молоді та спорту
України, Українською академією лідерства та реалізується спільно з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Дитячим фондом ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні.
Жовтень 2019 р. Участь студентів Факультету у регіональному етапі
загальнонаціональної програми «Державотворець» м. Маріуполь.
Жовтень 2019 р. Участь студентів Факультету у регіональному етапі
загальнонаціональної програми «Державотворець» м. Тернопіль.
Листопад 2019 р. Участь студентів Факультету у регіональному етапі
загальнонаціональної програми «Державотворець» м.Ірпінь
Червень 2019 р. Студенти Факультету права та міжнародних відносин
разом з представниками молоді з різних країн світу, взяли участь в
міжнародному молодіжному семінарі "Diversity, Inclusion & Pluralism: Your
Vision of Social Discourse" від IFLRY (International Federation of Liberal
Youth), що проходив в м. Тбілісі (Грузія). Робота в командах, вирішення
кейсів, дискусії щодо проблеми впровадження лібералізму в суспільстві на
засадах плюралізму, лідерства та свободи стали неоціненним надбанням, що
в подальшому допоможе молоді реалізувати себе в професійній та
особистісній сфері.
2 – 4 липня 2019 р. студенти Факультету права та міжнародних
відносин долучилися до «Саміту проактивних «Б.У.М. – Бажай.
Удосконалюй. Мотивуй», що проходив у м. Ірпінь. Його організаторами
виступили Міністерство молоді та спорту України, громадська організація
«Українська академія лідерства» за сприяння Київської обласної державної
адміністрації, Ірпінської міської ради. Саміт зібрав близько тисячі юнаків і
дівчат 16-18 років з усієї України, які отримали унікальну можливість
вдосконалити свої лідерські якості та разом з урядовцями та відомими
громадськими діячами обговорити найбільш актуальні для України питання –
продовження реформ, результати української політики на внутрішньому
рівні та міжнародній арені.
Липень 2019 р. студенти Факультету Бистра Вікторія та Прачук
Дмитро успішно закінчили Міжнародну академію лідерства (International
Servant Leadership Academy 2019)!
З 9 по 14 вересня 2019 р. випускниця Міжнародної академії з лідерства
служіння, студентка ІІІ курсу Факультету права та міжнародних відносин
Вікторія Бистра відвідали Казахстансько-Американський вільний університет
(м. Усть-Каменогорськ, Республіка Казахстан), у якому спільно з Київським
університетом імені Бориса Грінченка реалізується Міжнародна програма з
лідерства служіння, за підтримки "Co-Serve International". Вікторія взяли
участь у святкових заходах, приурочених 25-річчю Університету. Серед них:
Студентський форум "Глобальні виклики сучасності: погляд майбутніх
лідерів"; Міжнародна олімпіада з англійської мови; Форум випускників:

"Глобальні виклики сучасності: погляд майбутніх лідерів"; Міжнародна гра
"Модель ООН";Урочисте засідання Вченої ради, присвяченої 25-річчю
КАВУ.
27 листопада 2019 р. відбулась лекторій-бесіда «Принципи лідерства
служіння в управлінні», яка подарувала можливість студентам Київського
університету імені Бориса Грінченка почути успішні історії справжніх
лідерів у різних сферах суспільного життя, таких як: Наталія Бикова керівник програми «Молодіжний розвиток» Корпусу миру США в Україні,
Олена Молодцова - керівник маркетингу в Україні торгової марки “Red bull”,
Маршал Крістенсен - почесний професор нашого університету та коуфаундер
міжнародної організації «Co-Serve International”. Спікери поділились з
майбутніми лідерами своїм управлінським досвідом, ціннісними
орієнтирами, принципами, якими вони послуговуються у своєму
житті. Ініціаторами та організаторами заходу стали студенти Факультету,
випускники Міжнародної академії лідерства служіння Бистра Вікторія та
Прачук Дмитро.
1 грудня 2019 р. - Участь студентів Факультету у проєкті Міністерства
культури, молоді та спорту «Зшивання країни – проєкт мобільності молоді»,
задля якого провело зустріч у форматі обговорення-тренінгу зі студентською
молоддю с усіх куточків України.
5 грудня 2019 р. студенти Факультету, разом з молодіжними
лідерами Києва та України, стали учасниками Глобального лідерського
саміту - 2019, що одночасно проходив в Україні та Америці (Штат Іллінойс) і
став сучасним та дієвим контентом від лідерів світового класу.
7 грудня 2019 р. - студенти Факультету взяли участь у Форумі нових
політичних лідерів – професійній конференція, що проводиться в Україні
починаючи з 2011 року для політологів, активістів, журналістів та депутатів
різних рівнів.
Гендерна складова
15 березня 2019 р. студенти Факультету стали учасницею третьої
конференції «Жінки в STEM: від мрії до дії», яка була організована CSR
Ukraine, Центром «Розвиток корпоративної 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. На конференції
виступили 21 найуспішніші жінки України у сфері STEM(S-science, Ttechnology, E-engineering, M-mathematics ). Вони поділились своїми знаннями
та досвідом у чотирьох напрямках: Strategy, Talent, Emotions, Motivation.
23 березня 2019 р. студентки Факультету представили Університет
Грінченка на ІІІ Міжнародному бізнес-форумі «БізнесWOMAN 2019».
Організатором форуму традиційно виступив журнал «БізнесWOMAN».
Метою ІІІ Міжнародного бізнес-форуму «БізнесWOMAN 2019» стала
консолідація жінок бізнесу, політики та соціальної сфери задля налагодження
тісної співпраці, обміну досвідом, репрезентації України в світі та сприяння
розвитку малого і середнього бізнесу жінок. Учасниками форуму стали

близько 2000 жінок з 25 країн світу, серед яких – представниці
дипломатичних структур, політикуму, жіночих бізнес-клубів та підприємств,
засобів масової інформації, власники бізнесу, керівники політичних партій,
наукових та аналітичних центрів, міжнародних організацій та фондів з різних
регіонів України та світу.
Жовтень 2019 р. Участь студентів Факультету у Kyiv Global Summit
2019
"Women.
Peace.
Security",
учасницями якого стали більше ніж 900 жінок зі всієї України. На
трьох
панельних дискусіях були підняті питання про вирішальну роль жінок у
дипломатичних перемовинах в умовах конфліктів і відновлення миру, а
також запропоновані механізми розширення участі жінок в політиці та
органах влади.
17 жовтня 2019 р. студенти Факультету стали учасниками HeForShe
Congress, який об’єднав експертів у сферах бізнесу, освіти, культури та медіа
навколо теми ґендерної рівності та прав людини. Цього разу організатори
конгресу – ООН Жінки в Україні – вирішили вийти за межі формату
публічних виступів на конференції та провести HeForShe Congress 2019 у
форматі соціального експерименту.

Ми потужно розбудували волонтерську діяльність, розділивши її на
два напрямки: соціальну та освітню.
В межах освітнього напрямку волонтерства ми:
9 - 10 лютого - з метою більш глибокого ознайомлення з побудовою
освітньої системи різних країн світу, студенти І курсу спеціальності
«Міжнародне право» відвідали виставку «Освіта за кордоном», участь в якій
взяли 70 партнерських навчальних закладів компанії STUDY.UA з Великої
Британії, США, Канади, Європейського Союзу, та отримали можливість
долучитися до низки освітніх семінарів
22 - 23 березня 2019 р. - студенти Факультету, на запрошення
Національного центру «Мала академія наук України», взяла участь в якості
координаторів та волонтерів у І Всеукраїнській олімпіаді з креативності в
рамках Міжнародної освітньої програми «Destination Imagination» –
найбільшої у світі програми з креативності, започаткованої в США.
20 -21 квітня 2019 р. - студенти Факультету взяли участь в якості
волонтерів у першому Rockit!Weekend!, організаторами якого виступила
SLAVA FROLOVA - GROUP разом із Національним музеєм історії України.
Мета заходу: створення нових можливостей для культурного і художнього
розвитку дітей та визначення креативності як рушійної сили розвитку
суспільства.
1 квітня 2019 р. - студенти Факультету права та міжнародних відносин
виступили волонтерами на Youth SpeakForum - платформі для пошуку

можливостей та втілення їх у реальність. Наші студенти мали можливість
дізнатися більше про тренди в Україні, обговорити наявні проблеми з
однодумцями з усієї країни, стати частинкою панельної дискусії та
долучитися до творення громадського суспільства в Україні.
2 листопада 2019 р. - студенти Факультету взяли участь у якості
делегатів та волонтерів у найбільшому українському молодіжному форумі
про кар'єрні можливості - YouthSpeak Forum, який одночасно зібрав у
стінах
Торгово-Промислової
Палати
України
провідні
компанії громадського, державного та бізнес сектору.
2 листопада 2019 р. - студенти Факультету долучилася до команди
волонтерів на Восьмій виставці вищої освіти в США, організованої мережею
EducationUSA за підтримки Посольства США в Україні.
5 грудня - студенти Факультету стали волонтерами та учасниками
глобального VIII Форуму організаційного розвитку громадянського
суспільства України. Серед запрошених гостей заходу були: 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; Тобіас Тиберг - Надзвичайний і
Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні; Володимир
Бородянський – Міністр культури, молоді та спорту.
В межах соціального напрямку волонтерства :
16 травня 2019 р. велика студентська спільнота Факультету стали
учасниками благодійного балу, що проходив в Колонній залі Київської
міської державної адміністрації і організатором якого виступив Київський
університет імені Бориса Грінченка.
Захід став не тільки чудовим та вишуканим мистецьким подарунком
для всіх присутніх, але й ніс в собі шляхетну мету – зібрати кошти для
допомоги студентам Університету, які потребують невідкладного лікування –
Сергію Мокреєву (Інститут людини) та Ігорю Дибі (Інститут філології).
26 травня 2019 р. студенти Факультету за традицією долучилися в
якості учасників та волонтерів до 27-го «Пробігу під каштанами», який
відбувся на Майдані Незалежності у Києві та мав шляхетну мету - зібрати
кошти та спрямувати їх на придбання необхідного обладнання та витратних
матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
Червень 2019 – участь студентів Факультету у якості волонтерів у
Міжнародному інклюзивному Фестивалі "АРТ-Плейбек. Разом"

1 вересня 2019 р. - Участь студентів Факультету у якості волонтерів у
Фестивалі
«ArtDay»
для
дітей
та
підлітків
(Организаторы: PinchukArtCentre) (заняття з дітьми з інвалідністю та
особливостями розвитку.)
27 вересня 2019 р. - Участь студентів Факультету у якості волонтерів
у освітньо - комеморативному заході “Timeto Remember-2019”. Захід
присвячений висвітленню питань прогеноцид ромів та місце ромського
народу у національному просторі пам’яті. (Організатори: АРКА − Агенція
адвокації ромської культури)
29 вересня 2019 р. - Участь студентів Факультету у якості волонтерів
у Соціальному фестивалі "Світ глухих - яскравий!" – до Міжнародного
тижня глухих (Організатори: ВГОІ «Українське товариство глухих»,
Київська
організація
УТОГУкраїнське
товариство
глухих).
6 жовтня 2019 р. - Участь студентів Факультету у Вечорі поезії
жестовою мовою, який відбувся у межах фестивалю «Каштановий дім».
6 листопаду 2019 р. - Участь студентів Факультету у якості
волонтерів та спікерів у зустрічі – дискусії «Як любити культуру до
глибини
власної
кишені?»
(Организаторы: Міжнародний
фонд
"Відродження" и Велика Ідея. BigIdea). Тема заходу: Популяризація ідеї
спільнокошту для втілення культурних проектів та розбудови спільнот.
20 листопада 2019 р. - Участь студентів Факультету у дискусії
«Інклюзія
без
ілюзій»
(Организатори: Українська
Соціальна
Академія и ПеремогаSpace). Тема заходу: інклюзія у бізнесі і можливості та
перспективи, які соціальне підприємництво може дати людям з
інвалідністю.
29 листопада 2019 р. - Участь студентів Факультету у якості
волонтерів у Форумі інклюзивності: Місто щасливих людей
(Организаторы: Доступно.UA, Національний музей Тараса Шевченка,
Хмарочос - Компанія з виробництва та трансляції медіаматеріалів ).
19 грудня 2019 р. – проведення загально факультетського
Благодійного Марафону добрих справ до Дня святого Миколая
(впровадження в життя 15 доброчинних ініціатив).
На постійній основі - Співпраця студентів Факультету з
Благодійним товариством допомоги інвалідам та особам з
інтелектуальною
недостатністю
«Джерела»
(участь
у
проекті
"Облаштування театральної студії БТ "Дерела". )
Організація та участь у Культурно – мистецьких заходах:
14 лютого 2019 р. Заходи до Дня святого Валентина
14 березня 2019 р. організація та участь у конкурсі «Miss FPMV-2019»

23 травня 2019 р. організація та участь у конкурсі Miss & Mister
GRINCHENKO UNIVERSITY.
Жовтень 2019 р. Організація та підготовка шоу – презентації
першокурсників «Ось ми які» (факультетський етап)
Листопад 2019 р. Організація та підготовка шоу – презентації
першокурсників «Ось ми які» (університетський етап)
19 грудня 2019 р. – заходи до Дня святого Миколая
Екологічні заходи
Квітень 2019 р. До Дня довкілля та Дня Землі студенти разом з
колективом Факультету долучилися до упорядкування клумби на подвір’ї
Центрального навчального корпусу.
15 вересня 2019 р. участь студентів Факультету у Всеукраїнському
марші за права тварин.
20 вересня 2019 р. Участь студентів Факультету у Міжнародному
марші за клімат.
18 листопада 2019 відкриття фотовиставки «Every drop counts»,
присвяченої Цілі Сталого Розвитку №6 — Чиста вода та належні санітарні
умови. Мета фотовиставки — привернути увагу до водних проблем: великих
обсягів стічних вод, пересихання ґрунтів та водойм, їх забруднення, водного
дефіциту, недбалого ставлення до води, а також підкреслити цінність водних
ресурсів. Авторами фотографій стали початківці, аматори та професіонали з
усієї України.Ініціаторкою проекту є Богдана Мисик, студентка 4-ого курсу
спеціальності «Міжнародна інформація».
Спортивні досягнення
Квітень 2019 р. студент ІІ курсу спеціальності «Право» Сергій Нікітін
у складі спортивного клубу FENCER представив Україну на VIII
відкритому, міжнародному любительському турнірі з фехтування на
шпагах «Варшавська русалка» у м. Варшава (Польща).
Студентка І курсу спеціальності «Регіональні студії» Купових Ірина:\
1. Бронзова призерка всеукраїнських змагань з фехтуванню на шаблях (м.
Черкаси) 2019 р.
2. Бронзова призерка чемпіонату Києва 2019 р.
3. Бронзова призерка юніорського ЧУ в Києві з фехтування на шаблях 2019
р.
4.Командне золото на Юніорському Чемпіонаті України з фехтування на
шаблях в Києві 2019 р.
- Майстер Спорту України з фехтування

