
Факультет права та міжнародних відносин 

Звіт за 2019 календарний 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 

10 місяців = 40 

тижнів=80 днів 

консультацій  

 

120 20 1  

Загалом: 80 120 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): 

 

1. Чернега Андрій Петрович,завідувач ЮК  «Астрея», кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічного та приватного права 

 

 

Волонтерство та благодійність 

 

Захід Дати 

(місяць) 

або 

періодич-

ність 

прове-

дення 

Кількість 

відвіду-вачів 

Задіяно 

студенті

в 

Задіяно 

співро 

бітників 

«Марафон листівок» у підтримку 

студентами Факультету полонених 

українських моряків 

Січень 

2019 р. 

Всеукра- 

їнська акція 

125 15 

Участь у якості організаторів та 

волонтерів у дипломатичному прийнятті 

«Скарби нації» у  Національному 

заповіднику «Софія Київська» (Головним 

організатором виступило Міністерство 

інформаційної політики України) 

16 січня 

2019 р. 

125 5 - 

У День Соборності України та з нагоди 

100-річчя проголошення Акта Злуки 

студенти та співробітники Факультету 

долучилися до традиційної акції «Живий 

ланцюг соборності» та об’єднали два 

береги Дніпра. 

22 січня  

2019 

Всеукраїнська 

акція 

(брали участь 

у складі 

універси-

тетської 

25  5 



 спільноти) 

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. 

16 травня 

2019р. 

 65 15 

Студенти Факультету виступили 

волонтерами у столичному Будинку 

офіцерів  на офіційних урочистостях з 

нагоди вручення державних військових 

нагород сім’ям загиблих бійців, які брали 

участь в АТО 

Травень 

2019 р. 
Київська акція 5 - 

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. 

26 

травня2019

 р. 

Київська акція 15 - 

Участь студентів Факультету у якості 

волонтерів у Міжнародному  

інклюзивному Фестивалі "АРТ-Плейбек. 

Разом" 

Червень 

2019 

300 5 - 

Участь у етнопоказі вишиванок від  

Студентської ради при Міністерстві 

інформаційної політики України разом з 

дизайнерською студією “Волошка” за 

підтримки Національного музею народної 

архітектури та побуту. 

14 червня  

2019 р. 

25 3 - 

Участь студентів Факультету у якості 

волонтерів у Фестивалі «ArtDay» для 

дітей та підлітків (заняття з дітьми з 

інвалідністю та особливостями 

розвитку.)(Организаторы: PinchukArtCentr

e) 

1 вересня 

2019 р. 

125 5 - 

Участь студентів Факультету у 

Всеукраїнському марші за права тварин. 

15 вересня 

2019 р. 

Всеукраїнська 

акція 

5 - 

Участь студентів Факультету у якості 

волонтерів у освітньо - комеморативному 

заході “Timeto Remember-2019”.  Захід 

присвячений висвітленню питань про 

геноцид ромів  та місце ромського народу 

у  національному просторі пам’яті. 

(Організатори: АРКА − Агенція адвокації 

ромської культури)  

27 вересня 

2019 р.   

55 5 - 

Участь студентів Факультету у якості 

волонтерів у Соціальному фестивалі "Світ 

глухих - яскравий!" – до Міжнародного 

тижня глухих (Організатори: ВГОІ 

29 вересня 

2019 р. 

50 5 - 

https://www.facebook.com/PinchukArtCentre/
https://www.facebook.com/PinchukArtCentre/
https://www.facebook.com/YNGO.ARCA/
https://www.facebook.com/YNGO.ARCA/
https://www.facebook.com/groups/vgoiutog/


«Українське товариство глухих», 

Київська організація УТОГ Українське 

товариство глухих. 

Участь студентів Факультету у Вечорі 

поезії жестовою мовою, який відбувся у 

межах фестивалю «Каштановий дім». 

6 жовтня 

2019 р.  

25 5 - 

Студенти – міжнародники Факультету 

долучилися в якості волонтерів 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). 

28 – 29 

жовтня 

2019 р. 

35 5 - 

Участь студентів Факультету у якості 

волонтерів та спікерів у зустрічі – 

дискусії  «Як любити культуру до 

глибини власної кишені?» Тема заходу: 

Популяризація  ідеї спільнокошту для 

втілення культурних проектів та 

розбудови спільнот. 

 (Организаторы: Міжнародний фонд 

"Відродження" и Велика Ідея. BigIdea).  

6 

листопаду 

2019 р.  

25 5 - 

Участь студентів Факультету у дискусії 

«Інклюзія без ілюзій». Тема 

заходу: інклюзія у бізнесі і можливості та 

перспективи, які соціальне 

підприємництво може дати людям з 

інвалідністю. 

 (Організатори: Українська Соціальна 

Академія и ПеремогаSpace).  

20 

листопаду 

2019 р.  

30 5 - 

Участь студентів Факультету у якості 

волонтерів у Форумі інклюзивності: 

Місто щасливих 

людей(Організаторы: Доступно.UA, 

Національний музей Тараса Шевченка, 

Хмарочос - Компанія з виробництва та 

трансляції медіа матеріалів ). 

29 

листопаду 

2019 р.  

120 5 - 

У  Міжнародний день прав людини, 

студенти   Факультету традиційно 

долучилися в якості волонтерів до акції 

від міжнародної правозахисної організації 

Amnesty  International  "Марафон 

написання листів", задля справедливого 

вирішення справ людей, чиї права були 

безпідставно порушені у світі. 

10 грудня 

2019 р. 

Всесвітня 

акція 

25 - 

Студенти Факультету стали учасниками 

та волонтерами на Національній 

правозахисній НеКонференції, яка 

проводиться із нагоди ухвалення 

Загальної декларації прав людини.  

10 грудня 

2019 р. 

300 15 - 

Дитячий благодійний проект «У мене є 

майбутнє» для дітей – сиріт загиблих 

учасників ООС та постраждалих 

Грудень 

2019 р. 

500 50 - 

https://www.facebook.com/groups/vgoiutog/
https://www.facebook.com/kievutog/
https://www.facebook.com/utog.org/
https://www.facebook.com/utog.org/
https://www.facebook.com/irf.ukraine/
https://www.facebook.com/irf.ukraine/
https://www.facebook.com/biggggidea/
https://www.facebook.com/UkrSocAcademy/
https://www.facebook.com/UkrSocAcademy/
https://www.facebook.com/PeremogaSpace/
https://www.facebook.com/dostupnoukraine/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/hmaro4os/?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser


внаслідок бойових дійв зоні ООС, дітей 

воїнів ООС,діти-переселенців зі Сходу 

України,дітей з особливими потребами,з 

малозабезпечених сімей(Організаторами 

виступають заслужений журналіст 

України,громадський діяч Марина Кінах і 

волонтер, громадський діяч Оксана 

Лазебник  
Добродійний проект до Дня святого 

Миколая у комунальному загально 

освітньому навчальному закладі І — ІІІ 

ступенів «Навчально-реабілітаційний 

центр № 6» для дітей з порушенням слуху 

та мовлення. 

Грудень 

2019 р. 

125 15 35 

Доброчинний проект БФ«КОТО -

ЯРМАРОК»,спрямований на допомогу 

безхатнім котикам(медичне 

обстеження,лікування, вакцинація,пошук 

домівок та добрих господарів). 

Грудень 

2019 р. 

Всеукраїнські 

проекти 

45 - 

Участь у доброчинних проектах 

Благодійного фонду допомоги онко 

хворим дітям Tabletochki («Таблеточки»). 

Грудень 

2019 р. 

Всеукра 

їнські проекти 

50 - 

Участь у доброчинній естафеті 

«Благодійна ідея«10 

гривень»»#мійдарунокдітям,спрямованої 

на збір коштів для подарунків56-ти 

особливим діткам з Хмельниччини(50 

діток з порушеннями слуху та мовлення 

та 6 діток, які потребують протезування.) 

Грудень 

2019 р. 

Всеукра 

їнські проекти 

25 - 

Участь у благодійній акції Інституту 

людини Університету Грінченка «Крила 

янгола» 

Грудень 

2019 р. 

Загально 

університетсь

ка акція 

25 - 

Адресна допомога18 – річній 

дівчині(Шикирава О.), яка бореться зі 

страшною хворобою(лімфома) . 

Грудень 

2019 р. 

Всеукраїнська 

акція 

35 - 

Участь у благодійному проекті 

Громадської організації «Право на щастя» 

Inclusive camp"(Інклюзивний 

табір),спрямованого на організацію 

інклюзивних змін в дитячих оздоровчих 

таборах України 

Грудень 

2019 р. 

Всеукраїнська 

акція 

25 - 

Участь у доброчинному проекті 

Міжнародного благодійного Фонду Let’s 

help «Гідна старість»,спрямованому на 

допомогу та підтримку людей похилого 

віку,які перебувають у загальних та 

спеціалізованих будинках для літніх 

людей(геріатричних пансіонатах). 

Грудень 

2019 р. 

Всеукраїнська 

акція 

25 - 

Благодійна акція «Постільна білизна для 

стареньких»(під егідою Міжнародного 

Благодійного Фонду "Карітас України") 

Грудень 

2019 р. 

Всеукраїнська 

акція 

45 - 

Участь у доброчинних проектах 

Благодійного фонду «Передчасне 

Грудень 

2019 р 

Всеукраїнська 

акція 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAv5nENx111-o9t16u7t73snYFwa-ZtYcw_g9G8g3kDt1e7q1ffZ7hrfONGqAtuhjS0S_p71tA9NA8W0NWWTBVN8nV7Ilb-_Y1fI7e7ldb2lCwaus_fA0d068TYJIVwJ6bYhohj7tB1HteD5c0_RH8nRYPBdkTdX4MV-ifcGVXuT_owUDqKt4VreZl5DSTiTzly0PBR9nB1T4lWDwbBeHRcS7Ow07cFQdC_cXwtJPOrtpPQ6wRBB94jQD811GSb9aMRD4qzHi_Y_VjIepZ8vEx5H08EDKS5qPc3AZ67Qi2DqZV573sor8yhkOk9NIVHtEpgd9MzjGB_bT1fHDuyV7XCS9kR&__tn__=%2ANK-R


щастя»,спрямованих на підтримку 

передчасно народжених немовлят 

Співпраця студентів Факультету з 

Благодійним товариством допомоги 

інвалідам та особам з інтелектуальною 

недостатністю «Джерела» 

Протягом 

року 

Загально 

українські 

проекти 

5 - 

Загалом: 31 - 678 68 

 

Іміджеві профорієнтаційні заходи 

 

Захід Дати 

(місяць) або 

періодич-

ність 

проведення 

Кількість 

відвіду-

вачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробіт-

ників 

Підготовка та розміщення інформаційно-

рекламних матеріалів для абітурієнтів на 

сайті студентського наукового 

товариства, Ради Студентського 

самоврядування, кафедр, особистих 

сторінках студентів та викладачів 

Факультету в Facebook, Instagram 

Протягом 

року 

Відвідувачі 

соціальних 

мереж  

55 5 

Участь у міських, українських, 

міжнародних ярмарках вакансій, днях 

кар’єри в якості волонтерів 

Протягом 

року 

Школярі 10 

-11 класів 

ЗОШ 

України 

25 - 

Профорієнтаційний марафон «Київський 

університет імені Бориса Грінченка –  

Україна» (проведення 

профорієнтаційних заходів студентами 

Факультету в школах та гімназіях, 

випускниками яких вони є ) 

Протягом 

року 

10 акцій 

Школярі 11 

класів ЗОШ 

України 

 

350 

25 - 

Зустріч з випускниками ЗОШ та гімназій 

м. Києва (№ 191, № 72  та № 230, № 188, 

Слов'янська гімназія, №315, Гімназія 

№117 )  та м. Бориспіль (гімназія 

«Перспектива»). Проведення експрес-

тестування на рівень знання англійської 

мови викладачами кафедри іноземних 

мов Факультету.   

Протягом 

року 

(15 акцій) 

250 10 15 

Студенти Факультету, на запрошення 

Національного центру «Мала академія 

наук України», взяла участь в якості 

координаторів та волонтерів у 

І Всеукраїнській олімпіаді з креативності 

для школярів  в рамках Міжнародної 

освітньої програми 

«Destination Imagination» – найбільшої у 

світі програми з креативності, 

започаткованої в США. 

22 - 23 

березня 

2019 р. 

45 5 - 

Студенти Факультету, разом з 

викладачами,  в рамках 

профорієнтаційної 

Квітень 

2019 р. 

50 5 5 



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 
День відкритих дверей Факультету 

з проведенням : імітації судового 

засідання, моделі ООН, експрес – 

тестування та знання англійської мови 

Травень 

2019 р. 

125 45 15 

Участь студентів Факультету у 

Всеукраїнському форумі "Кар'єра зі 

школи: 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.  

Червень 

2019 р. 

65 5  

Студенти Факультету права та 

міжнародних відносин долучилися в 

якості т’ютерів до «Саміту проактивних 

«Б.У.М. – Бажай. Удосконалюй. 

Мотивуй», що проходив у м. Ірпінь для  

юнаків і дівчат 16-18 років з усієї 

України Його організаторами виступили 

Міністерство молоді та спорту України, 

громадська організація «Українська 

академія лідерства» за сприяння 

Київської обласної державної 

адміністрації, Ірпінської міської ради. 

Саміт зібрав, 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. 

2 – 4 липня 

2019 р. 

550 5 - 



Проведення правового Брейн – рингу 

між студентами Факультету права та 

міжнародних відносин та 

Університетським коледжем  

викладачами кафедри публічного та 

приватного права 

Грудень 

2019 р. 

125 35 5 

Профорієнтаційна зустріч з учнями 9- 11 

класів Вишгородської спеціалізованої 

школи "Сузір´я" (презентація професії 

«Юрист») 

Грудень 

2019 р. 

55 5 2 

Загалом: 32 1615 125 47 

 

 

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. Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права 

3. Кушевська Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри англійської мови 

4. Мельник Ганна Мирославівна, доцент кафедри  міжнародних відносин та міжнародного 

права 

5. Обловацька Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри публічного та 

приватного права  

6. Ольшанський Дмитро Валентинович, завідувач кафедри англійської мови 

7. Панова Ірина Юріївна, доцент кафедри публічного та приватного права  

8. Слюсаренко Ірина Юріївна, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права 

9. Тимченко Ліліана Олексіївна, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права 

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

11. Федюк Лілія Василівна, завідувач кафедри публічного та приватного права  

 

Заходи розвитку корпоративної культури 

 

Назва заходу Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Зустріч зі студентами– першокурсниками 

на тему: «Корпоративна культура, як 

складова культури професійної в аспекті 

підготовки фахівців в сфері 

юриспруденції та міжнародних 

відносин»  (Адміністрація Факультету, 

завідувачі випускових кафедр, куратори 

академічних груп, Рада студентського 

самоврядування Факультету) 

Вересень 2019 125 15 

Участь у всеукраїнських та загально 

університетських проектах, спрямованих 

на  поширення знать щодо Академічної 

Доброчесності, як складової 

Протягом року 25 5 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDyanI-a7fAhULtYsKHaKqBzkQFjAAegQIABAD&url=http%3A%2F%2Fsuzirya.org.ua%2F&usg=AOvVaw322Z3-kMc4kVCZg3jRvBYf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDyanI-a7fAhULtYsKHaKqBzkQFjAAegQIABAD&url=http%3A%2F%2Fsuzirya.org.ua%2F&usg=AOvVaw322Z3-kMc4kVCZg3jRvBYf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDyanI-a7fAhULtYsKHaKqBzkQFjAAegQIABAD&url=http%3A%2F%2Fsuzirya.org.ua%2F&usg=AOvVaw322Z3-kMc4kVCZg3jRvBYf


корпоративної культури Університету 

Участь в урочистостях до Дня 

народження та пам’ятних заходах до Дня 

пам’яті Б.Д.Грінченка 

Грудень, 

травень 

25 10 

Участь у традиційній Грінченківській 

декаді та  урочистостях до Дня 

народження Університету 

грудень 45 45 

Загально університетський конкурс 

світлин з елементами корпоративного 

кольору та символіки Університету 

«Бірюзовий рулить»  до Дня народження 

Університету 

грудень 125 - 

Традиційна інтелектуальна гра - батл 

«Grinchenko family: Girls vs. Boys» 

(вивчення студентами – 

першокурсниками історії Університету 

та особливостей корпоративної культури 

Університету в ігровій формі) 

грудень 45 5 

Загалом: 6 390 80 

 

 

Заходи організації командної взаємодії 

 

Назва заходу Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Участь у тренінгах з формування 

командної взаємодії 

ННЦ розвитку персоналу та лідерства 

Університету Грінченка 

2 рази на рік 125 

(студенти 1 

курсу) 

 

7 

(адміністрація 

Факультету) 

Участь у тренінгах з формування 

командної взаємодії 

(Центр програм з лідерства служіння) 

2 рази на рік 25 

(Рада 

студентського 

самовряду-

вання) 

- 

Проведення спільних заходів в межах 

Teambuilding: спільні екскурсії 

співробітників та студентів Факультету в 

межах України. 

Відвідання культурних та мистецьких 

об’єктів м. Києва 

 

2 рази на рік 

 

25  

Члени Ради 

студентського 

самовряду-

вання  

 

 

35 

Підтримка новопризначених колег – 

членів науко – педагогічного колективу 

Факультету  

Протягом 

адаптаційного 

періоду 

- 5 

Загалом: 6 175 47 

 

Заходи з розвитку співробітників 

 

Назва заходу Дати (місяць) або 

періодичність проведення 

Задіяно 

співробітників 

Зустрічі нових співробітників з  4 рази на рік 7 



адміністрацією Факультету з метою 

виявлення цільових орієнтирів та вірного 

визначення найбільш комфортного 

середовища та максимального 

професійного та особистісного розкриття 

потенціалу нових членів колективу 

Адміністрація 

Факультету 

Постійний моніторинг (та надання 

переліку) заходів, які відбуваються в м. 

Києві, Україні та за кордоном, які можуть 

сприяти професійному та особистісному 

росту співробітників 

Щомісяця 

10 місяців на рік 

5 

Загалом: 14 12 

 

Традиційні заходи структурного підрозділу 

 

Назва заходу Дати (місяць) або періодичність 

проведення 

Традиційна зустріч зі студентами - першокурсниками 

Адміністрації Факультету, Ради студентського 

самоврядування  

2 рази на рік 

Традиційна зустріч Адміністрації Факультету з Радою 

Студентського самоврядування  

Щомісяця 

10 місяців 

 

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 

27 грудня 2019 року 

 

 

Інші персональні досягнення студентів (прізвище, ім’я, по батькові повністю в 

алфавітному порядку, курс, результат, назва проектів): 

 

Студентка І курсу спеціальності «Регіональні студії»  

Купових Ірина Ярославівна : 

 

1. Бронзова призерка всеукраїнських змагань з фехтуванню на шаблях  (м. Черкаси) 2019 р. 

2. Бронзова призерка чемпіонату Києва  з фехтуванню на шаблях  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 



 

 

Івашкевич Ангеліна Анатоліївна - студентку ІV курсу спеціальності «Право» Факультету 

обрана до складу галузевої експертної ради з галузі знань 08 «Право» при Національному 

агентстві із забезпечення якості вищої освіти. 

 

Студенти Факультету взяли гідну участю у І (університетському) етапі Х  

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка серед учнівської 

тастудентської молоді. Серед студентів нефілологічних спеціальностей місця посіли: 

І місце – Шахова Оксана Антонівна, студентка ІV курсу спеціальності 

«Країнознавство», Голова Наукового товариства Факультету 

 

ІІ місце – Любарець Діана Михайлівна, студентка ІІІ курсу спеціальності «Регіональні 

студії» 

 

ІІІ місце – Ковальська Тетяна Андріївна,   студентка ІІ курсу спеціальності 

«Регіональні студії». 

 

Студенти Факультету взяли гідну участю у І (загально університетському) етапі ХХ 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (серед 

нефілологічних спеціальностей):  

 

І місце - Романюк Тетяна Сергіївна, студентка ІІІ курсу, спеціальності «Суспільні 

комунікації» 

ІІ місце - Коробець Анна Сергіївна та Якіменко Олександра Анатоліївна, студентки І курсу, 

спеціальності «Регіональні студії»,  

ІІІ місце - Любарець Діана Михайлівна, студентка ІІІ курсу, спеціальності «Регіональні 

студії» 

та   Муляр Анастасія Русланівна, студентка І курсу, спеціальності «Суспільні комунікації» 

 

Творчі студії, гуртки 

 

Назва студії, 

гуртка 

Керівник Кількість 

учасників 

Результат діяльності 

Літературно - 

музична 

вітальня 

Студентка ІV курсу 

спеціальності «Право» 

Бідюкова Анна 

25 Творчі вечори 1 раз на місяць 

Дебатний клуб Студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Суспільні 

комунікації» Гаценко 

Анастасія 

30 Дебати 1 раз на місяць 

  Всього:   55 7 поетичних вечорів  

10 тематичних засідань 

Дебатного клубу 

та дві відкриті лекції з 

запрошеними спікерами 

 

Всього: 17 

 
 

 

 



Заходи популяризації української мови 

 

Назва заходу Зміст заходу Задіяно 

студентів 

Задіяно 

викладачів 

Конкурс відео – 

привітань До 

Міжнародного Дня 

рідної мови 

проведення конкурсу на краще відео 

– привітання серед студентів 1 курсу 

до Міжнародного Дня рідної мови 

125 5 

Куратори 

академічних 

груп 1 курсу 

Презентація сайту з 

вивчення 

української мови 

для іноземців 

«SpeakUkrainian»  

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. 

15 - 

Заходи до 

«Шевченківського 

березня» 

1. 1.Щорічна традиційна презентація 

віршів Тараса Шевченка шрифтом 

Kobzar KS, якій відтворює почерк 

Кобзаря; 

2. 2. Щорічна традиційна 

Інтелектуальна вікторина «Тарас 

серед нас» 

65 15 

«Театр починається 

з…»  До 

Міжнародного Дня 

театру 

Відвідини україномовних вистав у 

театрах м. Києва до Міжнародного 

дня театру 

75 5 

Відео флеш – моб до 

Всесвітнього дня 

поезії 

Презентація відео - віршів сучасних 

українських поетів 

45 15 

 Імпровізований 

концерт «Музичний 

антракт» 

Музичні привітання в форматі 

легендарних та сучасних  українських 

пісень до Міжнародного Дня музики 

25 5 

Участь у мовному 

флеш – мобі 

#носійСлова До Дня 

української 

писемності та мови 

Поетичні відео – звернення 65 15 

Участь у загально 

університетському 

інтерактивному 

мовному квесті До 

Дня української 

писемності та мови 

(перемога команди 

студентів 

Факультету «Посли 

української мови») 

Команда від Факультету бере участь у 

низці інтерактивних випробувань, 

пов’язаних зі знанням української 

мови 

 

12 

 

- 

Участь у написанні 

диктанту 

національної єдності 

Спільна факультетська участь у 

написанні диктанту національної 

єдності 

125 7 

Адміністрація 

Факультету 



Конкурс перекладів 

творів світової 

літератури 

(англійської та 

французької) на 

українську мову 

Конкурс перекладів проводиться до 

Європейського Дня мов 

 

75 

(студенти -

міжнародники) 

 

5 

Викладачі 

кафедри 

іноземних мов 

Презентація 

короткометражної 

стрічки «Смачного» 

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 BestFriendsFilm 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 

1 

 

Дмитро 

Потапов , 

студент 4 

курсу, 

спеціальності 

«Міжнародна 

інформація» 

- 

Загалом: 12 628 72 

 
Унікальні соціально-гуманітарні проекти 

Вашого структурного підрозділу 

 

 

Назва заходу Зміст заходу Задіяно 

студентів 

У чому унікальність 

Дипломатичний вечір 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 

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 



Інтелектуальний 

марафон «Подорож 

країнами світу» 

Освітні заходи з 

візуалізацією елементів 

історії та культури 

країн 

 світу 

75 Захід є спільним 

проектом Наукового 

Товариства та Ради 

студентського 

самоврядування 

Факультету.  

Спрямований на 

поглиблення фахових 

компетентностей 

студентів – 

міжнародників в 

форматі інтерактивної 

гри 

Шоу – програма до Дня 

святого Миколая 

«Ялинкове диво» 

Урочисте відкриття 

ялинки на Факультеті 

175 Проводиться Радою 

студентського 

самоврядування  

Факультету для всіх 

студентів Факультету та 

кожного року 

представляє нове 

бачення  зустрічі 

прийдешніх Новорічних 

свят 

Програма в  рамках  

Щедрого Вечора та 

свята Преподобної 

Меланії (Маланки) 

Реконструкція звичаїв 

та традицій 

45 Проводиться Радою 

студентського 

самоврядування  

Факультету, яка 

традиційно відвідує  та 

вітає представників 

різних структурних 

підрозділів 

Університету     

Святкування Масляної 

«Масляну святкували, 

Люту зиму 

проводжали» 

Реконструкція звичаїв 

та традицій 

85 Захід є спільним 

проектом Наукового 

Товариства та Ради 

студентського 

самоврядування 

Факультету,  є 

традиційним та 

прищеплює студентам 

повагу до українських 

традицій 

Студентський 

марафон до Дня 

Матері : 

«Найголовніші слова 

для мами» 

Відео привітання 

студентів своїм 

матусям 

45 Захід є спільним  

проектом Наукового 

Товариства та Ради 

студентського 

самоврядування 

Факультету. 

Спрямований на 

зміцнення сімейних 

цінностей. 

Марафон до 

Міжнародного дня 

Відео шлеш – моб 

звернення студентів та 

55 Захід є спільним  

проектом Наукового 



сім’ї  «Моя родина – 

моя сила» 

співробітників 

Факультету до членів 

своїх родин 

Товариства та Ради 

студентського 

самоврядування 

Факультету. 

Спрямований на 

зміцнення сімейних 

цінностей.   

Марафон до 

Міжнародно 

го дня демократії. 

«International Day of 

Democracy» 

Відео  - спічі студентів 

і викладачів 

Факультету, спрямовані 

на популяризацію 

демократичних 

цінностей у суспільстві 

 

35 

Захід розроблений 

членами Дебатного 

клубу Факультету 

Загалом:  665  

 

Аналітика загальної задіяності студентів структурного підрозділу у проектах 

соціально-гуманітарного напряму 

за 2019 р. 

 

Вид діяльності Кількість задіяних студентів % від загальної 

кількості студентів 

стаціонару 

Проекти популяризації 

української мови 

165 34% 

Гуртки, студії, секції  55 11% 

Лідерські програми 75 16% 

Вибори органів студентського 

самоврядування 

210 45% 

Безпосередньо задіяні у роботі 

різних органів студентського 

врядування 

75 16% 

Соціальний проект «З Києвом і 

для Києва» 

20 4% 

Волонтерські та благодійні акції  245 51% 

 

Спортивні змагання 25 5% 

Мистецькі проекти  130 28% 

 

Аналітика загальної задіяності студентів структурного підрозділу у проектах 

соціально-гуманітарного напряму в порівнянні 2018 та 2019 рр. 

Вид діяльності Кількість 

задіяних 

студентів 

% від 

загальної 

кількості 

студентів 

стаціонару 

Кількість 

задіяних  

студентів 

% від 

загальної 

кількості 

студентів 

стаціонару 

2018 

 

2019 



Проекти популяризації 

української мови 

125 27% 165 34% 

Гуртки, студії, секції  50 11% 55 11% 

Лідерські програми 35 7% 75 16% 

Вибори органів студентського 

самоврядування 

280 61% 210 45% 

Безпосередньо задіяні у роботі 

різних органів студентського 

врядування 

65 14% 75 16% 

Соціальний проект «З Києвом і 

для Києва» 

20 4% 20 4% 

Волонтерські та благодійні акції  145 

 

31% 

 

245 51% 

 

Спортивні змагання 15 3% 25 5% 

Мистецькі проекти  125 27% 130 28% 

 

 

Куратори 

 

Загальна 

кількість 

кураторів 

Кількість 

кураторів з 

рейтингом  

4-5 

1 курс 2 курс 3 курс 

14 14 5 4 4 

 

Студентські координатори (тьютори) груп першого курсу 

 

Загальна кількість тьюторів Активно співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу 

координаторів 

14 10 10 

 

 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для студентів 

Назва заходу Зміст Хто проводив Кількість 

учасників 

Майстер – клас 

"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. 

Консультант з 

суспільно – 

політичних питань та 

проектів 

Представництва ООН 

в Україні Катерина 

Галушка 

45 

Відкрита лекцію  та Історія та культура Японії в професор з 15 



майстер клас на 

тему: "Шлях 

демократії в сучасній 

Японії та дипломатія 

Японії у Східній 

Азії" 

сучасних умовах та через 

призму історичного досвіду 

міжнародної політики 

та безпеки 

Університету 

Кей’о, Токіо (Японія) 

Хосоя Юічі 

Зустріч  та майстер – 

клас "Дипломатія та 

Франкофонія" 

Історія та культура 

франкомовних традицій в 

країнах світу 

представники 5 

франкомовних 

амбасад, зокрема: 

Посольства Франції в 

Україні пан Крістоф 

Ле Ріголер, 

Посольства Канади в 

Україні пан Руслан 

Кац, Посольства 

Швейцарії в 

Україні пан Сімоно 

Піду, Посольства 

Греції в Україні пан 

Александрос Будуріс 

та Посольства 

Королівства Бельгії в 

Україні пан 

Мішель Версай. 

25 

«Моделі ООН» освітня ролева гра, в ході якої 

імітується засідання різних 

органів системи ООН 

Національний 

Університет 

«Острозька академія». 

2 

Гостьову лекцію 

 та економічний 

майстер клас  

«Особливості 

ведення бізнесу в 

Грузії» кандидата 

економічних наук, 

бізнес-

омбудсмена Іраклія 

Леквінадзе,  

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. 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління  

Університету 

Грінченка 

45 

Лекція та 

дипломатичний 

майстер - клас 

Деніела Фріда  -  

відомого 

американського 

політика та 

дипломата  на тему 

"Українські 

можливості та 

завдання Америки"  

Дипломатичним відносинам 

України та Америки та 

мистецтву дипломатичних 

перемовин 

Інститут міжнародних 

відносин КНУ імені 

Тараса Шевченка.  

 

 

Саміт EUSTORY 

NextGeneration 2019, 

 (м. Берлін, 

Німеччина) 

 

протягом трьох днів разом зі 120 

молодими людьми зі всього 

світу та експертами в галузі 

мистецтва, культури, науки, 

 журналістики детально 

Körber-Stiftung та її 

партнерами 

1 



аналізувала різноманітні 

аспекти політичних 

трансформаційних процесів у 

Європі. 

 

Дискусійна панель 

«Україна-НАТО: що 

на столі 

переговорів?» 

Присвячена взаємовідносинам 

України та НАТО 

Дипломатична 

академія України імені 

Геннадія Удовенка при 

МЗС 

12 

Дискусійна панель    

на тему: «Близький 

Схід і Африка: 

пошуки українського 

інтересу» 

Дипломатичні відносини країн 

Близького Сходу та Африки з 

Україною 

Дипломатична 

академія України імені 

Геннадія Удовенка при 

МЗС 

11 

 Соціально -  

мистецький  івент 

«Будь на хвилі змін» 

(BetheChange).   

Соціальна ініціатива до Дня 

Організації Об’єднаних Націй. 

Метою заходу стало 

популяризація та досягнення 

українцями 17 Глобальних 

Цілей Сталого Розвитку. 

ООН в Україні 25 

проект  Action 

Diplomacy: Ukraine 

Складова 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. 

Студенти – 

міжнародники 

Інституту 

міжнародних відносин 

КНУ імені Тараса 

Шевченка.  

 

25 

 Дискусійна панель 

та майстер – клас 

SDG OpinionSpace #2 

«Dirty secret sof the 

SDGs: “питання без 

відповідей” 

Присвячений популяризації 

Цілей сталого розвитку 

Центр CSR Ukraine 15 

Зустріч та 

дипломатичний 

майстер – клас від  

заступника голови 

Консультативної 

місії ЄС в Україні 

Фредеріка Весслау. 

Присвячений діяльності 

Консультативної місії ЄС в 

Україні 

Консультативна місія 

ЄС в Україні 

 

Форум 

«УКРАЇНСЬКА 

ДИПЛОМАТІЯ: 

СИНЕРГІЯ ЗАРАДИ 

Захід присвячений 75-річчю 

Інституту міжнародних 

відносин КНУ імені Тараса 

Шевченка та з нагоди Дня 

Інститут міжнародних 

відносин КНУ імені 

Тараса Шевченка 

12 



МАЙБУТНЬОГО,  Дипломатичної служби України. 

 

Майстер-клас 

відомої сокальської 

писанкарки Ольги 

Ровецької.  

напередодні Великодніх свят. 

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. 

Міністерство 

інформаційної 

політики України 

15 

Тренінгова сесія 

"Strengthening 

capacities of youthled 

peace building" 

 

міжнародний проект, 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. 

програма Erasmus+  1 

Розповідь-дискусія у 

форматі "молодь для 

молоді": "Участь 

молоді у формування 

спільного 

європейського 

простору" 

за участі спікера - громадського 

радника, представника 

молодіжної організації Jonge 

Democraten (Нідерланди) –

 Maurice Lagerwerf та Панельній 

дискусії "Роль України в 

об'єднаній Європі", де спікерами 

виступили Yarema Oleksandr - 

заступник міністра молоді та 

спортуУкраїни, Beate Apelt –

керівниця офісу Friedrich 

Naumann Foundation Ukraine and 

Belarus. Під час молодіжної 

дискусійної панелі 

представники молодіжних 

організацій та 

активістів висловили своє 

проєвропейське бачення 

майбутнього України. 

 

Міністерство 

культури, молоді та 

спорту України 

5 



Національна 

всеукраїнська 

програма  

“Державотворець” 

спрямована 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. 

 

5 

Міжнародний 

молодіжний семінар 

"Diversity, 

Inclusion&Pluralism: 

Your Vision of Social 

Discourse"   

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.  

 

IFLRY (International 

Federation of Liberal 

Youth) 

2 

Міжнародна 

академія лідерства   

(International Servant 

Leadership Academy 

2019) 

Цілісна програма особистісного 

розвитку, спрямована на  

підвищення лідерських якостей 

молоді 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

 та "Co-

ServeInternational". 

 2 

Лекторій-бесіда 

«Принципи лідерства 

служіння в 

управлінні» 

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 “Redbull”, 

Маршал Крістенсен - почесний 

професор нашого університету 

та коуфаундер міжнародної 

організації «Co-

ServeInternational”. 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 за 

підтримки Центру з 

розвитку лідерства 

служіння Університету 

 

 

Обговорення-тренінг 

зі студентською 

молоддю с усіх 

куточків України 

Присвячений популяризації 

питання мобільності молоді в 

Україні 

Міністерство 

культури, молоді та 

спорту 

5 



«Зшивання країни – 

проєкт мобільності 

молоді» 

 

Форум нових 

політичних лідерів 

професійній конференція, що 

проводиться в Україні 

починаючи з 2011 року для 

політологів, активістів, 

журналістів та депутатів різних 

рівнів. 

 

 3 

Третя креативна 

конференція «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. 

CSR Ukraine, Центр 

«Розвиток корпоратив

ної 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. 

20 

ІІІ Міжнародний 

бізнес-форум 

«БізнесWOMAN 

2019». 

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. 

 

журнал 

«БізнесWOMAN» 

15 

Kyiv global Summit 

2019 "Women. Peace. 

Security" 

учасницями  стали більше ніж 9

00 жінок зі всієї України. На 

трьох панельних дискусіях були 

підняті питання про вирішальну 

KGS 15 



роль жінок у дипломатичних 

перемовинах в умовах 

конфліктів і відновлення миру, а 

також запропоновані механізми 

розширення участі жінок в 

політиці та органах влади. 

 

He For She Congress об’єднав експертів у сферах 

бізнесу, освіти, культури та 

медіа навколо теми ґендерної 

рівності та прав людини.  

організатори конгресу 

– ООН Жінки в 

Україні 

 

Освітні семінари 

 від виставки «Освіта 

за кордоном» 

Участь взяли 70 партнерських 

навчальних закладів компанії 

STUDY.UA з Великої Британії, 

США, Канади, Європейського 

Союзу.  

STUDY.UA 15 

Rockit!Weekend Мета заходу: створення нових 

можливостей для культурного 

і художнього розвитку дітей та 

визначення креативності як 

рушійної сили розвитку 

суспільства. 

 

SLAVA FROLOVA - 

GROUP разом із 

Національним музеєм 

історії України 

15 

Youth Speak Forum YouthSpeak Forum 

організовується з метою 

створення можливостей для 

молоді в Україні спільними 

зусиллями бізнесу, влади і 

громадського секторів. 

  AIESEC 

 

15 

VIII Форум 

організаційного 

розвитку 

громадянського 

суспільства України. 

це найбільша національна 

платформа для навчання, 

спілкування та обміну досвідом 

у сфері розвитку благодійних та 

громадських організацій.  

ІСАР 

«Єднання» 

15 

30  Загалом 371 

 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для співробітників 

 

Назва заходу Зміст Хто проводив Кількість 

учасників 

Фестиваль освітнього 

лідерства 

«Clever» 21.09.2019 

Лекції, тренінги, 

майстер класи 

Університет Грінченка 5 

Серія майстер – класів до 

Дня народження 

Університету 

Лекції, тренінги, 

майстер класи 

Структурні підрозділи 

Університету Грінченка 

25 

Ворк-шоп «Дослідження в 

аналітичних центрах: 

розробка власного 

дослідження та аналіз 

якісних даних»  

Надання актуальних 

знань щодо вірного 

здійснення 

досліджень 

“Platform for Analytics and Int

ercultural Communication” 

(PAIC). 

3 

В межах Всеукраїнського Серія майстер класів, Асоціація юридичних клінік 1 



проекту «Інноваційні 

методики викладання в 

право просвітній 

діяльності юридичних 

клінік для школярів 

середньої ланки загально 

освітніх шкіл» відвідали 

майстер клас «Запобігання 

булінгу» 

спрямована на 

реалізацію проекту 

«Інноваційні 

методики 

викладання в право 

просвітній діяльності 

юридичних клінік 

для школярів 

середньої ланки 

загально освітніх 

шкіл» 

України; 

Університет державної 

фіскальної служби України, 

м. Ірпінь 

 

 «Відповідальне 

партнерство. Бізнес та 

Освіта у контексті сталого 

розвитку» 

Тренінг Мережа глобального 

договору ООН в Україні та 

Українська асоціація з 

розвитку менеджменту та 

бізнес освіти 

1 

 «Ненасильницьке 

спілкування» в рамках 

благодійного німецько-

українського освітнього 

проекту (за методом 

Маршалла Розенберга). 

Серія тренінгів в рамках Благодійного 

проекту «Еволюція 

спілкування. Ненасильницькі 

комунікації»  

Лектор: Олена Новік –

  ініціатор, автор і тренер 

проекту «Ненасильницьке 

спілкування в Україні» 

 

Навчання в Академії 

лідерства ( «Роль 

державної політики в 

розвитку приватного 

сектора») 

Лекції, тренінги, 

майстер класи 

Стенфордський 

Університет 

Спільно із Українським 

католицьким університетом 

1 

навчання в Коледжі 

Європи та участь у 

програмі “Journalistic 

Craftfor Neighborhood” 

(Лекції, тренінги, 

майстер класи) 

Коледж Європи 1 

Загалом:   37 

 

 

Заходи з благоустрою 

 

Назва заходу Зміст Дата Кількість 

учасників 

«Посади свою 

рослинку…» 

До Дня довкілля та Дня Землі  

студенти разом з колективом 

Факультету долучилися до 

упорядкування клумби на 

подвір’ї Центрального 

навчального корпусу.  

 

17 квітня 2019 35 

Факультетська 

толока 

Генеральне прибирання 

Факультету та впорядкування 

Студентського містечка до 

початку нового навчального року 

27 серпня 

2019 р. 

25 

Марш за клімат «У Участь студентів Факультету у 20 вересня 5 



нас немає запасної 

планети» 

Міжнародному Марші за клімат 2019 р. 

Відкриття 

фотовиставки 

«Everydropcounts», 

присвяченої Цілі 

Сталого Розвитку 

№6 — Чиста вода та 

належні санітарні 

умови. 

Відкриття в Університеті 

фотовиставки «Everydropcounts», 

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». 

18 листопада 

2019 

 

25 

4  Загалом: 100 

 

Залишаю деякі пропозиції з минулого року  

 

Пропозиції у пріоритети соціально-гуманітарної роботи на 2020 рік: 

 

1. Розбудова більш тісної співпраці між органами студентського самоврядування 

Університету Грінченка та ВНЗ України та світу (підписання нових договорів про 

співпрацю, проведення на базі Університету Всеукраїнського чи Міжнародного Форуму 

студентського самоврядування) 

2. Розбудова більш тісної співпраці між органами студентського самоврядування 

Університету та Науковим Товариством Університету в площині впровадження нових 

спільних проектів. 

3. Розбудова більш тісної взаємодії між структурними підрозділами Університету Грінченка 

в царині проведення спільних заходів  

4. Збільшення кількості спільних заходів між студентами, професорсько – викладацьким 

складом та адміністрацією Університету творчого спрямування; спортивні змагання між 

командами викладачів та студентів. 

5. Оживлення проекту «Поза кадром» - конкурсу талантів (від структурного підрозділу на 

конкурс подаються дійсно талановиті студенти у різних сферах (один зі способів задіяти 

старші курси) 

6. Запровадження постійно діючих загальноуніверситетських інтелектуальних змагань (на 

кшталт Що? Де? Коли?), які відбуваються за турнірною сіткою. (кожен підрозділ 

виставляє свою команду). Це дозволить задіяти студентів з високим інтелектуальним 

потенціалом не тільки в структурі Наукового товариства 

7. Запровадження постійно діючих загальноуніверситетських змагань в форматі КВК, які 

будуть відбуватися також за турнірною сіткою, а не будуть мати одноразовий, стихійний 

характер. (кожен підрозділ виставляє свою команду). Це дозволить задіяти студентів, які, 

зазвичай, не можуть знайти застосування своїй енергії. А щось постійно діюче їх організує 

та зробить більш відповідальними за результат. Це дозволить також активізувати 

структурні на підтримку своїх представників.  



 

 

Пропозиції у пріоритети розвитку лідерства та корпоративної культури на 2020 рік: 

 

1. Запровадження конкурсу лідерських проектів  

2. Створення відео ролика, який би в доступній формі інтерпретував поняття корпоративної 

культури 

3. Конкурс відео роликів про академічну доброчесність 

4. Створення анімаційних фільмів за казками Бориса Грінченка (для дитячих садочків) 

5. Створення Батьківської Ради (з батьків студентів Університету – представники держ. 

служби, бізнесу, правоохоронних органів, науки, освіти з різних регіонів України) 

(засідання Ради 1 раз на місяць в он-лайн режимі )(Спільна система відповідальності 

(батьки – колектив Університету ) за розбудову освітнього  середовища Університету, 

формування у студентів ціннісних орієнтацій,  особистісної та корпоративної культури). 

6. Розбудова більш тісної співпраці з успішними випускниками на рівні Університету 

(Клуб випускників, зустрічі з випускниками) з метою передачі лідерського досвіду 

7. В межах проекту «лідери для лідерів» збільшити кількість запрошених гостей, які є 

справжніми моральними орієнтирами сьогоднішнього покоління студентів (робити такі 

зустрічі загально університетськими, а не замикати свої контакти на власному 

структурному підрозділі) 

 

 


