
Заходи Університету Грінченка з нагоди 

Дня Соборності та Свободи України 

2017 р. 

 

№ Назва заходу Термін Відповідальні Підрозділ 

 

Загальноуніверситетські заходи 

1.  Тематичні кураторські 

години «Соборна 

Україна» 

16-22 січня 

 

Заступники 

директорів/ 

деканів з 

соціально- 

гуманітарної 

роботи, 

куратори 

академічних груп 

Всі структурні 

підрозділи 

2.  Передача благодійної 

допомоги бійцям  

АТО: 

- 128-й гірсько-

піхотній бригаді; 

- Батальйону 

«Полтава»; 

- ASAP (медики 

передової); 

- Розвідка. 

19-25 січня  Проректор з 

НПСГР, 

заступники 

директорів/ 

деканів з СГР 

Всі структурні 

підрозділи 

Спеціальні заходи по структурних підрозділах 

1.  Інформаційні години у 

групах 

16-23 січня 

 

Викладачі ЦК 

суспільних 

дисциплін і 

правознавства 

Коледж 

2.  Фото флешмоб у 

соціальних мережах  

«В єдності – наша 

сила» 

16-23 січня 

 

Заступник декана з 

науково-

педагогічної та 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Факультет 

права та 

міжнародних 

відносин, 

Інститут 

журналістики 

3.  Оформлення 

інформаційно-

роз’яснювальних 

стендів 

16-24 січня 

 

Викладачі ЦК 

суспільних 

дисциплін і 

правознавства 

Коледж 

4.  Книжкова виставка 16-24 січня 

 

Викладачі ЦК 

суспільних 

дисциплін і 

правознавства 

Коледж 

5.  Книжкова виставка: 18–25 січня Підвальна Т. М. Педагогічний 



«Від Соборності 

українських земель – до 

єдності українського 

народу» 

 інститут 

6.  Тематичні кураторські 

години у форматі 

лекцій-бесід, розсилка 

тематичних матеріалів 

у соціальних мережах 

19 січня Заступник декана з 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

7.  Створення куточку з 

патріотичного 

виховання 

19-20 січня Заступник декана з 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

8.  Тематична година зі 

студентами ІІІ курсу 

“День Соборності 

України: відродження 

нації” 

20 січня 

13.00 

Кафедра 

української мови 

(Р. С. Дружененко) 

 

Інститут 

філології 

9.  Анкетування серед 

студентів І-ІІ курсів 

“Історія та культура 

регіонів України” 

20 січня 

10.00 

Кафедра 

романської 

філології та 

порівняльно-

типологічного 

мовознавства 

(Л. В. Ананьєва) 

Інститут 

філології 

10.  Участь студентів у 

Круглому столі: 

Екскурсія - Дискусія - 

Зустріч "Нас єднає 

прапор України: 

духовна єдність 

поколінь" 

21 січня 

13:00 

Музей-

садиба 

Михайла 

Грушевсько

го 

Заступник декана з 

науково-

педагогічної та 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Факультет 

інформаційни

х технологій 

та управління 

11.  Висвітлення інформації 

про День Соборності та 

Свободи України на 

сторінках інституту  у 

соціальних мережах 

21 січня Заступник 

директора з 

науково-

педагогічної та 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Інститут 

людини 

12.  Розміщення інформації 

на сайті Інституту 

21-22 січня  Заступник 

директора з 

соціально-

гуманітарної 

Інститут 

мистецтв, 

Інститут 

людини 



роботи 

 

13.  Інтернет-флешмоб до 

Дня Соборності у 

Соціальних мережах 

"Моя Україна - єдина та 

неподільна" 

 

22 січня  

сторінки 

факультету 

у 

соціальних 

мережах 

VK та 

Facebook 

Рада студентського 

самоврядування 

Факультет 

інформаційни

х технологій 

та управління 

14.  Відвідування членами 

соціального проекту 

“Кінолекторій” і 

філологічної студії 

“Мельпомена” музею 

О. Гончара “Коріння 

нації” 

22 січня 

11.00 

Кафедра світової 

літератури 

(Г. Є. Шовкопляс) 

Інститут 

філології 

15.  Літературний колаж на 

сайт Інституту 

філології “Поети та 

письменники про 

Соборність України” 

22 січня 

з 10.00 

Кафедра 

української 

літератури і 

компаративістики 

(Н. І. Богданець-

Білоскаленко) 

Інститут 

філології 

16.   Участь у традиційній 

загальноміській акції 

«Живий Ланцюг 

Соборності» 

 

22 січня 

о 10:00  

міст Патона  

Рада студентського 

самоврядування 

Факультет 

інформаційни

х технологій 

та управління, 

Факультет 

права та 

міжнародних 

відносин 

17.  Студентська акція 

«Живий ланцюг 

Соборності» 

 

23 січня 

навчальний 

корпус  

(бул. І. 

Шамо, 18/2) 

Заступники 

директорів із 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Педагогічний 

інститут, 

Інститут 

мистецтв 

18.  Вікторина на знання 

історії України 

(студенти ІІ-ІІІ курсів) 

23 січня 

15.00 

 

Кафедра східних 

мов 

(Ю. В. Боришполе

ць, О. Г. Гуль) 

Інститут 

філології 

19.  Організація та 

проведення святкової 

програми до Дня Злуки 

спільно із Всесвітньої 

організацією 

24 січня 

Київський 

міський 

центр 

роботи з 

Завідувач НМЦ 

СГВОДС 

НМЦ 

СГВОДС 



«Червоних Хрест» жінками 

(КМДА) 

 
 

 

 


