
Підтримуючи курс на розбудову громадського суспільства в 
Україні, тенденції демократичних реформ у місцевому 
самоврядуванні, прагнучи надавати освітньо-розвивальну, 
соціокультурну допомогу громаді міста, з ініціативи ректора  
університету – Віктора Олександровича Огнев’юка, було 
започатковано соціальний проект «Київський університет імені 
Бориса Грінченка – киянам».  

Мета проекту – створення позитивного іміджу університету 
через формування цілісного соціокультурного середовища, 
здатного поліпшити задоволення освітніх, розвивальних, 
спортивних,  художньо-естетичних потреб та інтересів киян. 

Проект стартував 20 листопада 2010 р. одночасно в усіх 
приміщеннях університету. Участь в офіційній презентації взяли 
Президент Клубу друзів університету, Міністр Кабінету Міністрів 
Анатолій Толстоухов, заступник голови КМДА Леонід 
Новохатько та начальник Головного управління освіти і науки 
КМДА Віра Горюнова. 

 

  
Урочисте відкриття соціального проекту  

 
Університетськими підрозділами (Гуманітарний інститут, 

Педагогічний інститут, Інститут психології та соціальної 
педагогіки, Інститут лідерства та соціальних наук, Інститут 
мистецтв, Університетський коледж) були розроблені інноваційні 
програми щодо впровадження проекту на 2010-2011н.р., з 
урахуванням їх фахової специфіки. Інформаційно-змістовна 
наповненість програм містила різноманітні форми соціально-
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корисної, освітньо-розвивальної та оздоровчої роботи, заходи 
дозвілля, які дозволили залучити різновікову аудиторію міста.  

У широкому спектрі різноманітних напрямів та форм роботи, 
що були зорієнтовані на виявлення зацікавленості та активності 
мешканців столиці  взяли участь понад 6600 відвідувачів різних 
вікових категорій (рис. 1). 
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Рис. 1. Пріоритетні напрями реалізації соціального проекту (%) 

 
Підсумки проекту показали, що кияни надавали перевагу 

особистісно-розвивальному напряму (3611 відвідувачів): творчим 
студіям, консультаціям, клубам за інтересами, лекціям, бесідам, 
тренінговим заняттям для батьків, мовним школам, круглим 
столам, іграм з дітьми, дискусіям, презентаціям, зустрічам. 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Форми роботи особистісно-розвивального напряму  
 

Культурно-мистецький напрям проекту надав можливість 
реалізувати творчо-особистісні здібності та вподобання киян. 
2792 мешканців міста відвідали святкові концертні програми, 
шоу, календарні обрядові свята, взяли участь у творчих конкурсах 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Форми роботи культурно-мистецького напряму  

 
Спортивно-оздоровчий напрям соціального проекту сприяв 

формуванню здорового способу життя мешканців столиці. У 
створених різнопланових спортивно-оздоровчих заходах та 
спортивних секціях взяли участь 241 відвідувачі (рис. 4). 
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Рис. 4. Форми роботи оздоровчого напряму  

 
Системність в організації та проведені заходів, доцільність та 

ефективність використання матеріально-технічної бази, чітка 
взаємодія всіх суб’єктів проекту сприяли залученню найбільшої 
кількості киян (2140 відвідувачів) в Гуманітарному інституті. 
Зацікавленість мешканців викликали запропоновані Інститутом 
концепції мовних шкіл (англійської, української мов; української, 
зарубіжної літератур), програми культурного дозвілля, спортивні 
секції. 
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Проведення занять з англійської 

мови 
Майстер клас 

 з писанкарства 
Представники Ради ветеранів  

Оболонського р-н м. Києва 
 

  
Проведення занять з української мови Концертна програма З Новим роком 

та з Різдвом Христовим 
 
Створення та функціонування дитячо-батьківського клубу 

«Чомучки» на базі Педагогічного інституту став пріоритетним 
для русанівців. Результатом діяльності клубу є виявлення 
задатків, обдарувань, розкриття здібностей, талантів та соціальної 
адаптації батьків та дітей. Педагогічний інститут залучив до 
культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої, творчої роботи 1061 
особу. 

  
Учасники соціального проекту 

Педагогічного інституту 
Робота дитячо-батьківського клубу  

«Чомучка» 
 

  
Привітання з Великоднем жінок-

ветеранів Дніпровського р-ну 
Святкова концертна програма  

З Новим роком 
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Враховуючи творчий потенціал і здатність впливати на соціо-

культурне середовище як мікрорайону, так і міста в цілому, 
Інститут мистецтв допоміг у творчому самовизначенні понад 
260 киян. Різнопланові творчі майстерні, студії, гуртки, тематичні 
концертні програми, шоу сприяли всебічному гармонійному 
розвитку відвідувачів.  

   
Ректор знайомиться із 

заняттями в художній студії 
оригамі 

Робота художньої студії для 
дорослих 

Заняття в музичній студії 

 

 

 
Відвідування майстер класу  
з писанкарства ректором 

 Святкова концертна програма 
Новий рік 

 
Інноваційна насиченість сучасного суспільства зумовила 

попит на отримання знань з інформаційних технологій. Надання 
Інститутом лідерства та соціальних наук освітніх послуг у 
клубі «З комп’ютером на ти» дозволило привернути увагу до 
комп’ютерних технологій людей похилого віку, ветеранів Великої 
Вітчизняної війни (88 відвідувачів). Участь людей різних вікових 
груп у роботі історичного клубу «Києвознавець» налагодило 
зв’язок між поколіннями.   

 

  
Робота клубу "З комп’ютером на ти" 
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Для соціально-психологічної підтримки громади, мобільності 
реагування на соціальні запити мешканців, Інститут психології 
та соціальної педагогіки запропоновував та надав послуги 
310 особам. В Інституті користувалися попитом соціально-
корегуючі консультації та профдіагностика, які допомогли у 
вирішені життєвих проблем 77 відвідувачів.  

   
Школа батьківства 
"Зростаємо разом" 

Проведення благодійної акції 
для онкохворих дітей, які 

знаходяться на лікуванні в 
ОХМАТДИТІ 

Тренінг Особливості 
використання мультфільмів у 
профорієнтаційній роботі з 

дітьми та підлітками 
 

  
Тренінг Основи 

репродуктивного здоров'я 
Тренінг Розвиток творчого 

мислення 
 
Університетський коледж відкрив молодим людям доступ 

до хореографічного мистецтва. Сукупність виховних, спортивних, 
оздоровчих можливостей хореографії стали привабливими для 
всіх учасників (118 осіб) хореографічних студій  (бальна, 
класична, сучасна).  

 

   
Заняття з народної, бальної та сучасної хореографії 

 
В Інституті післядипломної педагогічної освіти працював 

психологічний консультаційний пункт «Академія для батьків» та 
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телефон довіри, де отримали індивідуальні консультації з 
актуальних соціальних питань 32 відвідувачі.  
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Рис. 5. Якісний показник участі структурних підрозділів Університету у 

соціальному проекті 
 

Дієвим механізмом проекту стали 
двосторонні угоди про співпрацю між 
Київським університетом імені Бориса 
Грінченка та Радами ветеранів 
Оболонського і Дніпровського районів 
міста Києва, Київським міським 
клінічним шпиталем інвалідів Великої 
вітчизняної війни. У рамках угод була 
надана соціально-педагогічна підтримка 

ветеранам Великої Вітчизняної війни, проведені різноманітні 
тематичні заходи, які відвідали 864 особи.   

 

   
Виступ студентської 

агітбригади в Київському 
міському клінічному шпиталі 
інвалідів та ветеранів війни 

Ветерани Київського 
клінічного  шпиталю інвалідів 
та ветеранів ВВв і праці під 

час концертної програми 

Клуб вихідного дня жінок- 
ветеранів Дніпровського р-н 

м.Києва 

 

 
Підписання Угоди про співпрацю з 

Радою ветеранів Оболонського 
району міста Києва 
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Важливою складовою соціального проекту є активна участь 
студентського самоврядування Університету. Студентські ради 
інститутів (Васюк Андрій, Мельникова Анжеліка, Яресько 
Вероніка, Плєвако Ксенія, Дурдас Максим, Микитенко Марія) 
створили умови та тепло прийняли мешканців міста у своїх 
інститутах на освітніх, культурно-мистецьких заходах. 
Студентська волонтерська служба Інституту психології та 
соціальної педагогіки, волонтерський центр Гуманітарного 
інституту, волонтерські загони Педагогічного інституту, 
Інституту мистецтв, Інституту лідерства та соціальних наук, 
Університетського коледжу (понад 1000 студентів) надали 
допомогу радам ветеранів Дніпровського, Оболонського районів, 
організували благодійні акції для людей похилого віку, 
вихованців шкіл-інтернатів різних районів м. Києва та дітей, які 
перебувають на лікування в ОХМАТДИТІ.  

 

   
Студентський парламент 

Університету 
Студенти-волонтери Проведення благодійної акції 

для онкохворих дітей, які 
знаходяться на лікуванні в 

ОХМАТДИТІ 
 
Особливістю успішного функціонування соціального 

проекту стала взаємодія з міжнародними, всеукраїнськими 
громадськими організаціями: Міжнародний благодійний фонд 
Святої Марії, Міжнародна фундація «Олеся», Всеукраїнська 
фундація «Відкрите суспільство», Всеукраїнський громадський 
центр «Волонтер». 

Ініціативу соціального проекту «Київський університет імені 
Бориса Грінченка – киянам» підтримали вищі навчальні заклади 
України, зокрема Сумський державний університет.  

Соціальний проект «Київський університет імені Бориса 
Грінченка – киянам» виявився цікавим та актуальним для 
мешканців столиці, про що вони засвідчили у книгах відгуків зі 
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словами вдячності ректору, доктору філософських наук, 
професору, члену-кореспонденту НАПН України – Віктору 
Олександровичу Огнев’юку та науково-педагогічному колективу 
Університету. Координаторами проекту були проректор із 
науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат 
історичних наук, доцент – Вікторія Василівна Соломатова, 
проректор із наукової роботи, доктор педагогічних наук, 
професор – Хоружа Людмила Леонідівна, проректор із науково-
педагогічної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, 
доцент – Жильцов Олексій Борисович, проректор із науково-
методичної та інноваційної роботи, кандидат наук з державного 
управління, доцент – Калашнікова Світлана Андріївна, проректор 
із організаційних питань та адміністративно-господарської 
роботи – Турунцев Олександр Петрович. 

Дієву підтримку у реалізації проекту надавали голова 
КМДА – Попов Олександр Павлович, заступник голови КМДА – 
Леонід Михайлович Новохатько, начальник Головного управління 
освіти і науки КМДА – Віра Зіновіївна Горюнова, Голова 
Київської міської  організації ветеранів України – Мартинов 
Микола Єгорович, Голови Рад ветеранів Оболонського району 
м. Києва – Григор’єв Микола Володимирович та Дніпровського 
району м. Києва – Томашевич Павло Франсович, директор 
концертного комплексу Київського міського клінічного шпиталю 
інвалідів Великої вітчизняної війни – Смирнова Зінаїда Павлівна 
за, що ми щиро всім вдячні за співпрацю.  

Соціальний проект «Київський університет імені Бориса 
Грінченка – киянам» не міг бути успішно реалізований без зусиль 
науково-творчого потенціалу колективу Університету. Ми 
висловлюємо вдячність директорам Інституту психології та 
соціальної педагогіки, доктору педагогічних наук, професору – 
Безпалько Ользі Володимирівні, Гуманітарного інституту, 
доктору філологічних наук, професору – Бондарєвій Олені 
Євгенівні, Педагогічного інституту, кандидату психологічних 
наук, доценту – Юрченку Віктору Івановичу, Інституту лідерства 
та соціальних наук, кандидату наук з державного управління, 
доценту – Линьову Костянтину Олександровичу, Інститут 
мистецтв, кандидату історичних наук, доценту – Бацаку 
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Костянтину Юрійовичу, Університетського коледжу, кандидату 
педагогічних наук, доценту – Сороці Марії Василівні; 
заступникам директорів із соціально-гуманітарних питань – 
Волошук Ларисі Валентинівні, Савченку Юрію Юрійовичу, 
Буйницькій Оксані Петрівні, Кондратенко Ганні Іванівні, 
Гаєвській Наталії Сергіївні; працівникам – навчально-
методичного центру соціально-гуманітарної взаємодії та 
організації дозвілля студентів (завідувач – Білик Тетяна 
Василівна), центру мистецтв (завідувач – Сніжко Микола 
Васильович), відділу соціально-гуманітарної роботи (начальник – 
Осадча Валентина Пилипівна), відділів виховних технологій 
інститутів (завідувачі – Головчук Світлана Юріївна, Лобода Ольга 
Володимирівна, Скорик Олена Євгеніївна, Сивопляс Людмила 
Іванівна), Університетського коледжу (завідувач – Яценко Віталій 
Володимирович). 

Проект продовжить свою діяльність з 01 жовтня 2011р., 
запропонувавши креативні ідеї, нові і цікаві форми та види роботи 
із громадою міста. 

Дякуємо всім за роботу над проектом і запрошуємо до 
подальшої співпраці!  

 

 
 
 
 


