
Звіт із соціально-гуманітарної діяльності Інституту людини  

за 2013/2014 н.р. 

 

Напрям 

роботи 
Зміст 

Форми, 

види роботи 
Заходи 

Кількість 

студентів 

Особистісно-

розвивальний 

Формування професійної 

культури, розвиток 

пізнавального інтересу, 

готовність до застосування 

знань, умінь і навичок  у 

практичній діяльності. 

 «круглі столи», 

брейн-ринги., 

конкурси; 

 

Конкурс студентських есе «Мій Шевченко» 35 

Брейн-ринг «Грінченкознавці» серед студентів ІV курсу 30 

Участь у «Всеукраїнському Фестивалі молоді» 12 

Участь студентів інституту у фотовиставці «Сушка в КПІ» 20 

Майстер-клас «Плануємо майбутнє разом» Яніни Німой, 

координатора проекту «Плануємо майбутнє разом» 
23 

Створення позитивного 

іміджу університету через 

формування цілісного 

соціокультурного 

середовища, здатного 

поліпшити задоволення 

освітніх, розвивальних, 

спортивних, художньо-

естетичних потреб та 

інтересів киян. 

 профорієнтаційні 

акції; 

 загальноуніверситетські 

культурно-мистецькі        

заходи; 

 

Організаційна зустріч з першокурсниками 120 

Участь у загальноуніверситетських Днях відкритих 

дверей 
4 

Профорієнтаційна діяльність у школах Дніпровського 

району 
22 

Квест «Як живе ІЛ» 60 

Відвідування театральної вистави театру-студії сучасної 

п’єси «Людина натовпу» 
20 

Участь у Всеукраїнському конкурсі Національної  

експертної комісії України з питань захисту суспільної 

моралі «Моральний вчинок». Отримання ІІ місця 

20 

Участь у загальноуніверситетській акції  

«Писанкове дерево» 
40 

Дотримання і розвиток 

університетських, 

інститутських традицій, 

залучення студентської 

молоді до корпоративної 

культури університету. 

 церемонії вшанування 

пам'яті видатних 

особистостей; 

Відвідування музею Б.Д.Грінченка 150 

День вшанування пам’яті Б.Д.Грінченка 10 

Участь у Грінченківських читаннях 6 

Покладання квітів на могилу Б.Д.Грінченка до дня смерті 5 

Покладання квітів на могилу Б.Д.Грінченка з нагоди його 

Дня народження 
5 

Перегляд документального фільму «Невідомий відомий 

Грінченко» 
50 

Участь у конкурс на кращу інтерпретацію слів 

віртуального словника Бориса Грінченка «Словник 

Бориса Грінченка» (ІІІ місце) 

10 



Участь у урочистостях присвячених Дню Університету 

«Ми свої руки з’їднали» 
2 

 бесіди, диспути, 

кураторські години; 

 розповсюдження 

інформаційних 

матеріалів; 

Проведення звітньо-виборчої студентської  конференції. 45 

Перегляд та обговорення відеопроекту Центру досліджень 

визвольного руху «80 відеосвідчень очевидців про 

Голодомор» 

30 

Бесіда «Психологічний мікроклімат серед студентської 

молоді» 
60 

Бесіда «Про адаптацію першокурсників до навчання в 

Інституті» 
150 

Бесіда «Корпоративна культура – невід’ємна складова 

іміджу Університету» 
150 

Розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів 

«Абітурієнту-2014 року» в школи Дніпровського району 
10 

Національно-патріотичне 

виховання, 

формування національної 

самосвідомості. 

 відзначення національних 

свят та визначних дат; 

Заходи до: 

Дня Державного прапора України 
10 

Дня працівника освіти 15 

Дня визволення України від фашистських загарбників 20 

Написання диктанту всеукраїнської єдності 15 

Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. 

Акція «Запали свічку» 
300 

Всесвітнього дня боротьби зі ВІЛ/СНІДом 18 

Акція до Дня Соборності та Свободи України. Створення 

живого студентського ланцюгу «Соборність Інституту» 
70 

Студентська акція до Міжнародного дня рідної мови 

«Українською прикольніше» 
65 

До  Міжнародного жіночого дня 16 

Відзначення Шевченкового березня 25 

 бесіди; 

 диспути; 

 виховні години; 

Виховна година «Студенте, рідну мову поважай» 35 

Виховна година  «Вони подарували мир» 45 

Перегляд та обговорення документальної стрічки  

«МіжГітлером і Сталіном — Україна в ІІ Світовій війні» 
35 

 тематичні стінгазети, 

листівки; 

Вітальна  стінгазета-колаж  до Дня працівника освіти 5 

Вітальна стінгазета до Дня визволення України від 

фашистських загарбників 
5 



Стінгазета до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.; 4 

Вітальна листівка до Нового року 5 

Вітальна листівка до Дня Соборності та свободи України 2 

 До Дня святого Валентина 10 

До Дня захисника Вітчизни 4 

До Міжнародного жіночого дня 4 

До Дня довкілля 5 

Створення вітальної листівки до Великодніх свят 6 

До Дня перемоги 4 

До Дня Києва 3 

Формування екологічної 

культури; пропаганда 

збереження навколишнього 

середовища; залучення до 

активної екологічної та 

природоохоронної 

діяльності; 

формування свідомого 

ставлення до природи. 

 проведення суботників; 

 акції; 

Благоустрій прилеглої до Інституту території 30 

Озеленення Дніпровського району спільно з 

комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району «Зеленбуд» 

Участь у акції «Зробимо столицю чистою» 

32 

 Суботник з благоустрою в рамках акції 

«За чисте довкілля» 
45 

Поліпшення санітарного стану навчальних приміщень 150 

Благоустрій Дніпровського району спільно з  

комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району «Зеленбуд» 

15 

Студентська акція «Квіткова веселка» 80 

Всього 2167 

Культурно-

дозвіллєвий 

Формування системи знань 

про світову та національну 

культуру та мистецтво; 

розвиток естетичних потреб 

та почуттів. 

 культпоходи; 

 екскурсії; 

 зустрічі з видатними 

діячами культури та 

мистецтв; 

Відвідування студентами Національного 

музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році" 
15 

Екскурсія до Національного історико-культурологічного 

заповідника «Качанівка» 
30 

Екскурсія до м. Канів 30 

Зустріч з сучасною українською письменницею Марією 

Матіос 
20 

Розвиток пізнавального 

інтересу, творчої активності, 

створення умов для плідної 

 концертні, конкурсні 

шоу- програми; 

 

До відкриття соціального проекту 

«Київський університет імені Бориса Грінченка - киянам» 20 

Дебют першокурсників «Ось ми які» 170 



співпраці між студентами 

різних груп, курсів, 

Інститутів 

Участь у загальноуніверситетській презентації 

першокурсників «Ось ми які!» 
30 

Тематична вечірка до Міжнародного Дня студента «Ботан 

style» 
60 

Конкурсно-розважальна програма 

«Je t'aime»» до дня Святого Валентина 
30 

«Скринька амура» до Дня святого Валентина. 20 

Виховання духовної єдності 

поколінь, поваги до батьків; 

формування толерантного 

ставлення до дітей, людей 

похилого віку та осіб з 

функціональними 

обмеженнями. 

 благодійні акції; 

 волонтерська робота; 

 

Участь у соціальному флешмобі «Тато, не ігноруй дитину» 20 

До Дня Святого Миколая «Подаруємо дітям радість» 30 

До Нового року: «Подаруй надію» - новорічний захід для  

дітей-пацієнтів «Охматдиту» 
6 

Участь у конкурсі «Іміджевий стиль волонтера» 3 

Участь у роботі ВГЦ «Волонтер» 10 

Участь у благодійній акції Державної служби сім’ї, 

молоді та спорту «Не дай СНІДу шанс!» 
25 

Участь у фестивалі «Я вірю! Я прагну! Я буду!» 10 

Волонтерська та матеріальна підтримка поранених у  

лікарні швидкої допомоги. 
12 

Благодійна акція «Розумники». Передача книжок та 

канцелярських виробів вихованцям Центру трудової 

реабілітації для розумово відсталих інвалідів «Трамплін». 

4 

Участь у благодійній акції «Збери дитину до школи» 40 

Волонтерська підтримка Міжнародної громадської 

організації «Цивілізація культури духовності та розвитку» 
5 

Благодійна акція «Зігрій дитину» - збір теплих речей для 

вихованців дитячого будинку в с. Андрушівка 
10 

Участь у відкритті центру соціальної реабілітації  

«Нащі діти» 
2 

Благодійна акція «Великодній кошик» 45 

Благодійна акція «Салют ветеранам» 9 

Участь у волонтерській акції «Від серця до серця» 12 

Благодійний ярмарок «Твори добро» 27 

Створення умов для 

розкриття творчого 
 творчі гуртки, судії; Театр психологічних мініатюр 12 

Майстер-клас «Вироби з воску» 30 



потенціалу студентської 

молоді, отримання нових 

знань та навичок, 

проведення змістовного 

дозвілля 

Майстер-клас у гуртожитку «Використання ігрових 

методик у роботі з дітьми» 
6 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки 40 

Майстер-клас з писанкарства  від галереї «Соборна» 
40 

Всього 823 

Спортивно-

оздоровчий 

Виховання відповідального 

ставлення до власного 

здоров’я, профілактики 

захворювань, формування 

навичок і утвердження 

здорового способу життя 

 бесіди; диспути 

профілактичного         

характеру. 

Профілактичні бесіди «У нас не палять!» 200 

Семінар Міжнародної організації «Лікарі без кордонів» 

«Шляхи розпізнавання та подолання посттравматичного 

стресу» 

45 

Лекція Київського міського Центру здоров’я 

«Збереження репродуктивного періоду молоді» 
30 

Профілактична бесіда «Канікули з головою» 180 

 спортивні секції за    

інтересами; 

Футбол 16 

Настільний теніс 12 

Баскетбол 17 

 спортивні змагання Участь у змаганнях з плавання «Золотий карась» 4 

Підтримка футбольної збірної Університету 

на півфінальній грі Вищої Студентської Ліги ФК "Динамо" 

Київ-2014 

20 

Участь у спортивному святі «Здорова родина – успішна 

країна» 60 

Підтримка футбольної збірної Університету на  

фінальній грі Вищої Студентської Ліги ФК "Динамо" Київ-

2014 

60 

Всього 644 

Всього заходів: 101 

У них прийняло участь: 3634 

 

                   Заступник директора з науково-педагогічної  

                   та соціально-гуманітарної роботи  Р.О. Павлюк 
 

Виконавець:  

керівник відділу виховних технологій 

Волківська Д.А. 

29.05.2014р. 


