Звіт щодо виховної та соціально-гуманітарної роботи зі студентами
Факультету за 2016 – 2017 н. р.
Підпорядковуючись головній меті нашої діяльності, що вбачається у
створенні умов для духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного,
та соціального розвитку особистості ми будуємо свою роботу за декількома
основними напрямками, що мають організаційне, особистісно-розвивальне,
культурно - дозвілеве та спортивно-оздоровче спрямування.
І зараз ми акцентуємось більш детально на заходах, що проводилися по
кожному з цих напрямків.
Здійснення роботи з соціальними категоріями студентів, серед
яких діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, інваліди, постраждалі
від наслідків аварії на ЧАЕС, малозабезпечені, студенти, що мешкали в зоні
АТО, особи, чиї батьки є шахтарями, що мають стаж підземної роботи 15
років, студенти, чиї батьки є учасниками бойових дій, тощо. (зокрема 45
осіб) В наші обов’язки входить ведення відповідної документації, сприяння
в отриманні матеріальної допомоги та пільг, виховна робота та психологічна
підтримка таких категорій студентів.
Здійснення контролю над п’ятьма гуртожитками, де мешкають
123 студенти факультету, а саме : проводимо чергування, перевіряємо
житлові умови та організацію життєдіяльності, фінансову звітність,
здійснюємо виховну роботу зі студентами.
Проведення виборів до органів студентського самоврядування
та розбудова з нуля студентського самоврядування на новоствореному
Факультеті права та міжнародних відносин. Співпраця зі студентською
радою, координація роботи її департаментів.
Співпраця зі Студентським Парламентом Університету, до
складу якого входять 3 представники від студентства Факультету.
Співпраця зі студентським профспілковим комітетом.
Розбудова на Факультеті системи тьютерів – студентів –
координаторів, які стали у допомозі студентам вступникам в важкий період
їх адаптації в стінах університету. Успішне проходження студентами
Факультету літньої школи тьютерів.
Проходження всіх етапіх програми з розвитку лідерства
служіння та вдале завершенням навчання в ІІ Міжнародній академії
лідерства служіння
Взаємодія із Науковим Товариством Факультету та
Університету в площині проведення спільних заходів. (Перемога в загально
університетському квесті“Київ – моя столиця” серед 11 факультетських та
інститутських команд. Спільне з НТ проведення інтелектуальних турнірів,
вікторин факультетського та Університетського рівнів, серед яких:
«Інтелектуальна гру-батл «Grinchenkofamily: Girlsvs.Boys», Інтелектуальна
вікторина «Тарас серед нас», інтелектуальний марафон «Подорож країнами
світу», «Інтелектуальна битва», дебати на тему американських
президентських перегонів тощо. Студентка ІІ курсу Добридень Альона
представила Університет Грінченка на черговій Моделі ООН – грі, що

відтворює роботу органів та комітетів ООН, надає можливість учасникам
відчути себе справжніми дипломатами. Маємо ідею запровадити цю освітню
ініціативу в нашому Університеті.
Ми долучаємо наших студентів до профорієнтаційної
діяльності, спонукаючи їх брати участь у Факультетських, університетських
та міських заходах рекламно – профорієнтаційного спрямування.
В межах сприяння розвитку університетських традицій,
виховання у студентської молоді розуміння та поваги до корпоративної
культури університету студенти факультету долучаються до заходів з
вшанування пам’яті Бориса Грінченка, беруть активну участь у традиційній
Грінченківській декаді
Одним з напрямів нашої роботи є особистісно - розвивальний в
межах якого ми проводимо акції спрямовані на формування національнопатріотичної свідомості – серед яких: День Державного Прапора, День
Незалежності, День Демократії, Вшанування роковин трагедії в Бабиному
Яру, День захисника України, День пам’яті жертв голодомору, День
Соборності України, відкриття пам’ятника Олені Телізі, Вшанування пам’яті
загиблих під час Революції гідності, День Героїв, вшанування річниці аварії
на ЧАЕС тощо .
На запрошення Адміністрації Президента України Голова
Студентської Ради Факультету Станіслав Маляр взяв участь у в заходах
з вшанування героїв Небесної Сотні та обговоренні концепції створення
музею Революції Гідності, урочистостях з нагоди відзначення 100-річчя
подій Української революції 1917 – 1921 років, відкритті фотовиставки
"Четверте покоління" у Національному музеї історії України в Другій
світовій війні, та акції «Перша хвилина миру» з нагоди Дня пам’яті та
примирення,церемонії підняття прапора Європейського Союзу до Дня
Європи в Україні (слайд 14).
Ми долучаємось до Всеукраїнських патріотичних акцій, як – то:
Марш миру, Стоп Путін, Стоп війна ! «Живий ланцюг Соборності»,
"PulseofEurope».
Ми підтримали ідею запровадження року української мови в
Університеті, провівши низку відповідних заходів. А голова Студентської
Ради Станіслав Маляр разом з проректором Оленою Бондаревою отримав
можливість виступити в ефірі Українського радіо та озвучив мовні ініціативи
Університету під час зустрічі в Адміністрації Президента з провідними
представниками студентства України. Ми провели цілу низку заходів в
межах святкування традиційного «Шевченківського березня».
Ми чтимо українські традиції як складову національної
культури та проводимо відповідні заходи з їх підтримання, як – то:
відроджуємо традиції святкування Дня Святого Миколая, Щедрого вечора,
Масляної.
Ми опікуємся підвищеням рівня загальної культури нашого
студентства та ініціюємо постійне відвідання ними музеїв, театрів,
кінопоказів, експозицій, презентацій книг, як то: Національної опери

України, національного академічного театру оперети, Національного
академічного
драматичного
театру
ім.
І.Франка,
Музею
історичнихкоштовностей України, Державного музею іграшки, Музею
новин, тощо. Зазначимо, що за цей рік к студенти відвідали 19 культурно мистецьких установ різного спрямування.
Ми підтримуємо проект «Лідери для лідерів», запрошуючи до
наших студентів успішних та реалізованих особистостей в різних сферах
діяльності для проведення тренінгів та майстер – класів та спрямовуємо
студентів на зустрічі з видатними людьми за межами Університету. Так у нас
в гостях побували: завідувач сектору Головного департаменту з питань
внутрішньої політики Адміністрації Президента України Інна Аргучінцева,
відомий тренер з ораторського мистецтва Дмитро Маліночка, інструктор із
запобігання та лікування Посттравматичного Стресового Розладу Ірина
Крикун, віце – президент з регіонального розвитку Міжнародної громадської
організації “Європейський молодіжний парламент – Україна” Валерія Юдіна,
спікер і наставник всеукраїнського проекту «Вільно Шлях» Ірина Гуляєва.
Студенти відвідали Міністерство молоді та спорту України та отримали
можливість плідно поспілкуватися з заступником Міністра - Олександром
Яремою, відвідали зустріч з колишнім прем’єр – міністром Ірландії Берті
Ахерном тощо.
Ми активно залучаємо студентів до участі в культурно –
мистецьких заходах Факультетського, університетського міського рівнів, як
– то: Шоу- презентації першокурсників «Ось ми які !», Дипломатичному
вечорі, заходах до Нового року та Дня святого Валентина, Жіночого Дня,
Підготовці до конкурсу «Міс та Містер Університет» та «КВК», Благодійних
студентських балах. Студентка Факультету Ковальова Діана брала участь у
Всеукраїнській вокальній олімпіаді «Голос Країни». (слайд 23).
На факультеті є постійно діючий кіноклуб україномовного кіно
«ТВОЄ право», який проводить перегляд українських стрічок, діє
Літературна вітальня, члени якої проводять літературні вечори.
Ми почали розбудовувати власного театру студентських
мініатюр та клубу гри в «Мафію», формування команди інтелектуалів.
Ми потужно розбудували волонтерську діяльність, розділивши
її на два напрямки: соціальну та освітню.
В межах соціального напрямку волонтерства ми долучились до
благодійного фестивалю «Барви осені», Благодійного ярмарку «Збережи
майбутнє», Загально університетських акцій, спрямованих на допомогу дітям
з зони АТО та бійцям АТО, благодійному ярмарку до Дня святого Миколая
«Допоможи дітям з обмеженими можливостями»,Всеукраїнського
благодійного фестивалю «Віночок миру і добра», III Міжнародного
інклюзивного театрального Фестивалю "АРТ-Плейбек. Разом" тощо.
В межах освітнього напрямку волонтерства ми взяли участь в
11 форумах і виставках Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, серед яких:
Міжнародний форум "БізнесWoman" 2017, Пісенний конкурс «Євробачення2017», «Український форум з оборони та безпеки ’17»,Форум жіночого

партнерства,Перший Бізнес-форум української діаспори, Виставка Вищої
Освіти США, міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті», виставка
«Освіта Австралії, Новій Зеландії та Сінгапуру», Медійний марафон
«Ґендерна рівність в Україні, YouthSpeakForumUkraine, презентації
Міжнародної мережі OneYoungWorld.
Студентка І курсу Добридень Альона брала участь в проекті «Вір
в Україну» та на волонтерських засадах проводили безкоштовні курси з
вивчення англійської мови в Американських Радах.
Ми постійно відвідуємо наші підшефні дитячі будинки та
інтернати, зокрема № 6 для дітей з вадами слуху та № 22. Ми патронуємо
Геріатричний пансіонат для людей похилого віку та беремо участь у інших
благодійних акціях.
Ми формуємо в наших студентах культуру здоров’я фізичного
виховання та Спорту.Так, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом була
проведена відкрита лекція на тему "Профілактика ВІЛ-інфекції" за сприяння
компанії Healthright і всі бажаючи отримали можливість безкоштовно пройти
тест на на ВІЛ-інфекцію. Пройшли тренінг з надання першої невідкладної
допомоги, який провела співголова Ради волонтерів при Міністерстві
оборони України, член Ради з питань національної єдності при Президенті
України, координатор Всеукраїнського об’єднання «Патріот» Анна
Майборода
В рамках заходів до Всесвітнього Дня здоров’я зустрілись з
представником Європейської федерації ЛАО – Тай. Активно співпрацюємо з
Київським міським Центром здоров’я. Долучився до волонтерської акції
«День донора крові». Здобули перемогу в особистій першості та друге
загальнокомандне місце у ІІІ Загальноуніверситетському турнірі з шахів
«Королівський карась – 2016. Брали участь у якості волонтерів та учасників у
Київському півмарафоніNovaPoshtaKyivHalfMarathon 2017, KYIV EURO
Marathon, «Пробігу під каштанами».
Ми активно співпрацюємо з Київським міським центром здоров’я
та замовляємо для наших студентів лекційні та тренінгові заняття, які
проводять фахові лікарі.
Ми формуємо в наших студентах екологічну культуру.Студенти
Факультету спільно з грінченківцями долучилися до традиційної київської
толоки, яка відбулася в парку відпочинку «Наталка» Оболонського району.
В
межах
загальноміського «Весняного
благоустрою
столиці» студенти Факультету долучилися до екологічної акції із прибирання
території, прилеглої до легендарної річки Почайна.
В межах розвитку туристичної складової в діяльності
Студентського самоврядування ми разом з нашими студентами цього року
відвідали :
Музей народної архітектури та побуту в Пирогові, Київський
обласний археологічний музей ( с. Трипілля Обухівського району) та
Археолого-краєзнавчий музей (с. Копачів Обухівського району.), здійснили
екскурсія до Карпат та Львову.

Вся діяльність Студентського самоврядування своєчасно
висвітлюється на сайті Університету, Факультету та спеціальних
сторінках в соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук.
Плани
У нас багато планів. Ми будемо розбудовувати ті різновекторні
напрямки нашої діяльності, які вже були окреслені в цьому році та будемо
започатковувати нові. Маємо, передусім, на меті налагодити більш тісну
співпрацю зі студентським Парламентом Університету та студентськими
Радами інших структур Університету. Плануємо «виходити за межі
Університету Грінченка» та налагоджувати співпрацю зі студентським
самоврядуванням провідних ВИШів Києва, України, а можливо знаходити
контакти з закордонними навчальними закладами.
Плануємо налагодити більш тісну співпрацю з всеукраїнськими та
міжнародними громадськими організаціями та молодіжними політичними
об’єднаннями. Започатковувати освітні, соціальні та творчі проекти, які
будуть цікаві для міста Києва.
Недоліки вбачаю в:
Неповазі, яка існує по відношенню до представників соціально –
гуманітарної сфери в середовищі науково – педагогічних працівників.
Небажанні розуміти, важливості даної сфери та її рівності в освітньому
процесі зі сферою навчальною та науковою.
Слабкій співпраці між структурними підрозділами в соціально –
гуманітарній сфері деякі з яких «замкнені на собі».
Пропоную запровадити більшу кількість спільних загально
університетських проектів, які б не носили б в собі змагальну складову, а
були б об’єднані загальною метою.
Роботі Студентського парламенту Університету
Необхідність
«перезавантаження»
Студентського
парламенту
Університету та його більш тісна співпраця зі студентськими радами
підрозділів. Вихід в роботі на всеукраїнський та міжнародний рівень.
Необхідність сильного студентського лідера, який би був в змозі об єднати
окремі студентські ради в спільну, потужну структуру.
Ризики вбачаю, передусім, низькому рівні загальної культури деяких
представників студентської молоді, які вступають до університету та
провокують появу подібної поведінки у інших студентів. (Під подібними
проявами розумію, наприклад, поведінку студентів в соціальних мережах).
Виправлення ситуації. Ведення різновекторної роботи з підвищення
рівня загальної та інтегрування до корпоративної культури Університету
студентів з групи «ризику» за допомогою студентів – грінченківців старших
курсів, викладачі, тощо.

