
Участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній 
конференції „Громадські ініціативи молоді – основа 
соціально-економічної перебудови України” 

25 березня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася щорічна Всеукраїнська 

студентська науково-практична конференція „ Громадські ініціативи молоді – основа соціально-

економічної перебудови України”. 

Із вітальним словом до учасників конференції звернулась Людмила 

Леонідівна Хоружа, проректор з наукової роботи Університету, 

доктор педагогічних наук, професор, яка зазначила, що метою 

конференції є активізація наукового мислення студентів щодо 

продукування та ефективного вирішення наукових ідей, 

громадських і соціальних ініціатив у відповідності до потреб 

сучасного суспільства. Наголосила, що активна громадська позиція 

молоді сприяє формуванню патріотичних почуттів, національної 

свідомості, гідності, поваги до України, рідного міста та своєї альма-

матер. Л.Л. Хоружа звернула увагу присутніх, що актуальна проблематика конференції зацікавила студентів не 

тільки нашого Університету, а ще 11 інших ВНЗ України. Загалом у роботі конференції взяли участь 145 

учасників, які представили 105 проектів. 

Почесним гостем конференції стала Руслана Лижичко, народна 

артистка і незламна патріотка України, співачка, громадський діяч, 

засновник ініціативи „Агентство іміджу України”, президент 

Міжнародного благодійного фонду „Український світанок”, яка 

звернулася до молоді зі словами: „Я хочу, щоб у всіх студентів 

горіли очі, щоби всі завжди були задоволені справою, якою 

займаєтесь. А головне, щоб вона була корисною для суспільства”. 

Співачка підкреслила, що Україна сьогодні може собі дозволити 

амбіцію бо має велику геополітичну роль і залишається в тренді, 

закликала всіх приєднатися до розробки нової стратегії країни, яка виглядає в світі як інкубатор нової 

соціальної ідеї, а також попросила повідомляти її про найбільш значущі проекти Університету, що спрямовані 

на вирішення соціальних і гуманітарних проблем. 

Досвідом організації волонтерської діяльності в Інституті людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка поділилася під час 

пленарного засідання доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Лях Тетяна Леонідівна. У своєму виступі на тему 

«Волонтерування як громадянська позиція та можливість 

занурення в майбутню професію» вона наголосила, що 

«волонтерство є лакмусовим папірцем громадянського суспільства. 

А студентські волонтерські групи є повноправними субєктами 

покращення якості життя в Україні».  

Лях Т.Л. познайомила учасників конференції зі своїми колегами по 

кафедрі, що здобували спеціальність «соціальний педагог», «соціальний працівник», та довела, що 

волонтерська діяльність збільшує стартові можливості для випускника ВНЗ, дозволяє обрати йому «справу 

справді до душі» і визначитися з можливою науковою темою. З презентацією Лях Т.Л. можна познайомитися у 

Інституційному репозитарії: http://elibrary.kubg.edu.ua/  
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