
Заходи до Міжнародного дня захисту дітей 
БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ  

1.  Відвідування дитячого будинку 
сімейного типу Оболонського району з 
проведенням майстер-класів, конкурсів 
та вікторин 
(у співпраці з міським БФ «Благомай») 

06 травня ФІТУ 

2.  Відвідування дитячого притулку №1 
Соціальної служби у справах дітей 
КМДА викладачами кафедри германської 
філології 

01 червня 
11.00 

ІФ 
Кафедра германської 

філології  
(В. Д. Порошина) 

3.  Відвідування дитячого будинку "Надія" у 
селі Кривошиїнці, Сквирського району 

03 червня ФІТУ 

4.  Благодійна акція для вихованців 
Спеціалізованої школи-інтернату № 6 
для дітей з вадами слуху (проведення 
майстер-класів з Hand Made) 

червень ФПМВ, ІФФ 
Рада студентського 

самоврядування 
Факультету 

5.  Інститут журналістики планує передати 
адресну матеріальну допомогу дитині, 
яка нині перебуває в Національній 
дитячій спеціалізованій лікарні 
«Охматдит» 

червень ІЖ 

6.  Благодійний ярмарок. Кошти 
спрямовуємо на потреби дитячого 
будинку. 
Місце проведення:2-й поверх 

01 червня 
1110 - 1310 

УК 
(Артюх Л.Л., 
Середня В.І., 
Винар В.І.) 

7.  Благодійний ярмарок для  підтримки 
дітей  Відділення нейрохірургії дитячого 
віку Інституту нейрохірургії  
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 
України 

01 червня   ФЗФВС 

 
ВОЛОНТЕРСЬКІ АКЦІЇ 

8.  
 
 

Концертна програма в рамках Столичної 
акції до дня захисту дітей (спільно з БФ 
“Україна» при Президентові), 
майданчики просто неба, смт.Пуща-
Водиця 

01-10 
червня 

 

НМЦ  
соціально-гуманітарної 
взаємодії та організації 

дозвілля студентів 

9.  Розважально-мистецькі акції  в центрі 
столиці «Кольровий світ дитинства» 
майстер-клас з аквагриму, дарування 
кульок з символікою Університету, 
солодощів в бірюзовому кольорі, тощо) 

червень ФПМВ, ІФФ 
Рада студентського 

самоврядування та Наукове 
Товариство Факультетів 

10   Концертно-розважальна програма просто 
неба «Країна дитинства, країна добра»   
 

01 червня 
15:00 

 

ІМ 
(Кондратенко ГГ.) 

 
11   Виставка творчих робіт учнів дитячої 

художньої студії Інституту мистецтв 
(в рамках соціального проекту  
«З Києвом і для Києва») 

01 червня   
15:00 

 

ІМ 
Кафедра образотворчого 

мистецтва                                                              
(Зіневич В.М.,  

Стрєльцова С.В.) 



12.  Рухливі ігри, руханки для дітей 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку на вулиці. 
Місце проведення: дитячі майданчики 

30 травня -  
01 червня 

УК 
(Середня В.І.) 

 

13.  Ігротеки на майданчику біля Київської 
міської адміністрації (спільно з ВГЦ 
"Волонтер") 

01червня 
 

ІЛ 
(Павлюк Р.О.) 

14.  Проект "WOWkids" з плавання.  
Програма для дітей-сиріт навчитися 
плаванню.  

червень ФЗФВС 
(Іскра У. В.) 

 
15.  Святкова ігротека  

«Країна дитинства – країна веселкова» 
01 червня 

 
ПІ 

Рада студентського 
самоврядування  

16.  Виставка книжок та фото-матеріалів 
"Дитина – дзеркало родини" 

25 травня – 
02 червня 

 

ПІ 
Бібліотека 

(Підвальна Т.М.) 
17.  Конкурс малюнків на асфальті «Мир 

дітям планети Земля» 
01 червня 

 
ПІ 

(Савченко Ю.Ю.) 
 

ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
18. Проведення Дня відкритих дверей для 

школярів Києва та зустріч із дитячою 
письменницею Н.М.Вернигорою та 
перекладачем дитячої літератури 
С.М.Вернигорою 

01 червня 
13:00 

ауд.№111 

ІЖ 
Кафедра видавничої 

справи, кафедра 
реклами та зв'язків з 

громадськістю 
19. Виставка дитячої книги з нагоди Дня 

відкритих дверей в Інституті журналістики 
для школярів Києва 

01 червня 
 

ІЖ 
Кафедра 

бібліотекознавства 
 

ЗАХОДИ КОРПОРАТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ 
20 Конкурс малюнків дітей співробітників 

Університету  
«Ми – щасливі діти України» 
 

01 червня 
10.00 

ІФ 
Кафедра романської 

філології та 
порівняльно-

типологічного 
мовознавства 

(Л. В. Ананьєва) 
21 Фото – конкурс «Дитячий світ очима 

дорослих» та фото  виставка робіт  
учасників 

червень ФПМВ 
Рада студентського 

самоврядування 
22 Інтерактивна виставка на сайті ІФФ 

(фото співробітників з своїми дітьми - 
"НАШЕ майбутнє", або "Наші діти") 
 

червень ІФФ 

  
ЗАХОДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 
23 Вікторина для студентів про права 

дитини в Україні та основних документів, 
що їх визначають. 
Місце проведення: ауд.№24 

31 травня 
950 

УК 
Артюх Л.Л., 
Бурдіна Н.К. 
Середня В.І. 

24  Кураторські години «Соціальний захист 01 червня ІФ 



дітей та молоді» Кафедра української 
мови (куратори 

академічних груп) 
25 Майстер-класи для студентів по 

проведенню рухливих ігор та руханок. 
Місце проведення: спортивна зала 

22 травня – 26 
червня 

УК 
Артюх Л.Л. 

Машталір В.І. 
 


