
План заходів  
до святкування Дня Києва 

 

№ Зміст заходу Дата Відповідальний 

Загальноуніверситетські заходи 
1  Висвітлення на сайті Університету 

інформації до Дня Києва  
25-27.05.2011 Всі структурні підрозділи,  

відділи виховних технологій 
інститутів, Університетського 
коледжу  

2  Виготовлення  стіннівок «Як тебе 
не любити, Києве мій!» 

Заходи по Університетських структурах 
3  Кураторські години «Київ – 

європейська столиця». 
«Місто величне – стольний град 
Київ». 
«Київ – старовинний і прекрасний» 

23-27.05.2011

26.05.2011 

27.05.2011 

Гуманітарний інститут, 
куратори академічних груп 
Педагогічний інститут, 
Куратори академічних груп 

4  Залучення студентів І- ІІ курсів до 
загальноміських святкових  заходів 
(згідно з планом ГУОН) 

28- 
29.05.2011 

Педагогічний інститут, 
Куратори академічних груп І- ІІ 
курсів  
Інститут лідерства та 
соціальних наук, відділ 
виховних технологій, студентська 
рада   

5  Участь у міський благодійній акції  
«Пробіг під каштанами 2011». 
 

29.05.2011 Гуманітарний інститут,  відділ 
виховних технологій 
Інститут психології та 
соціальної педагогіки 

6  Участь хору «Gaudeamus» (художній 
керівник Рябінко С.М.) та народного 
художнього колективу «Brevis» 
(художній керівник  
Нижник Т.М.) у Всеукраїнському 
конкурсі хорових колективів 

27.05.2011 
28.05.2011 

Інститут мистецтв 
Кафедра хорового диригування 

7  Майстер клас з живопису в Софії 
Київській у II соціокультурному 
фестивалі «Українські дні гуманного 
дитинства» 

27.05.2011 Інститут мистецтв 
Кафедра образотворчого 
мистецтва та дизайну,  
Волкова Л. М. 

8  Олімпіада з Києвознавства 27.05.2011 Університетський коледж,  
Викл. Борисович І.Ф.  

9  Конкурс літературних творів «Під 
тінню київських каштанів» 

23-
27.05.2011 

Педагогічний інститут, відділ 
виховних технологій 

10  Проект «Прес-центр»: 
- спецвипуск газети 
«Лідер.Інформатор» 

27-
30.05.2011 

 

Інститут лідерства та 
соціальних наук, відділ 
виховних технологій, студентська 
рада   

11  Проект «Кіноклуб»: демонстрація 
кінофільму «За двома зайцями» 

27.05.2011 
 

Інститут лідерства та 
соціальних наук, відділ 
виховних технологій, студентська 
рада   

12  Проект «Студентське екскурс-бюро»: 
розробка і проведення екскурсій 
пам’ятними місцями Києва 

Протягом 
травня 

13  Інтелектуальна гра студентського 
активу: "Як тебе не любити, Києве 
мій" 

29.05.2011 



14  Вікторина «Київ сучасний» 31.05. Університетський коледж, 
Викл. Рябоконь Ю.С. 

15  Фотоконкурс "Як тебе не любити 
Києве мій" 

23-27.05.2011 Педагогічний інститут, відділ 
виховних технологій 

16  Виставка фотоматеріалів 
«Пам’ятники та музеї Києва» 

23-31.05. Університетський коледж 
Викл. Борисович І.Ф. 

17  Вечір читання поезії «Як тебе не 
любити, Києве мій!» 
 

30.05.2011 Гуманітарний інститут Відділ 
виховних технологій 

18 Екскурсія у Центр культури та історії 
«Київська Русь» (с.Копачів) на 
відкриття міжнародного фестивалю 
«Київська Русь». 

27.05.2011 Гуманітарний інститут Відділ 
виховних технологій 

19 Екскурсія до «Мистецького 
Арсеналу» на відкриття 
міжнародного літературного 
фестивалю «Книжковий Арсенал». 

 

28.05.2011 

20 Оформлення тематичного куточку 
«Києве, що ти нам іще розповіси?» 

20.05 – 
30.05.2011 

 


