
Міжнародний день Миру 
 

№ Зміст заходу Дата проведення  Структурний 
підрозділ 

Відповідальний 

 
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 

 
1. Тематичні флеш-моби  

«Ми за МИР!» 
21-23.09.2015 р.,  

навчальні корпуси 
Університету 

Всі  
структурні 
підрозділи 

Заступники 
директорів з 

науково-педагогічної 
і соціально-

гуманітарної роботи, 
студентські ради 

 
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТРУКТУРАХ 

 
2. Відвідування виставки 

значків з Всесвітньої історії 
спорту для студентів 
першого і другого курсу, 
спеціальності фізичне 
виховання «Спорт за мир» 

17.09.2015 р. Гуманітарний 
інститут 

Кафедра фізичного 
виховання 

3. Інформаційний захід для 
студентами першого курсу, 
спеціальності видавнича 
справа та редагування 
«Шляхи розв`язання 
сучасних збройних 
конфліктів». 

18.09.2015 р. Гуманітарний 
інститут 

Куратори 
академічних груп 

4. Персональна виставка робіт 
викладача ЦК 
образотворчого мистецтва та 
дизайну  
Полякової М.Є. до 
Міжнародного дня миру 
"Сонце на палітрі" 

18.09.2015 р. Університетський 
коледж 

Циклова комісія 
образотворчого 

мистецтва і дизайну 

5. Написання студентами 
творів-есе на тему «Мир – 
найбільше благо для 
людини» 

18-21.09.2015 р. Університетський 
коледж 

Циклова комісія з 
видавничої справи, 

культури та 
української філології 

6. Обговорення листа 
генерального секретаря ООН 
Пана Ґі Муна 

18-21.09.2015 р. Університетський 
коледж 

Циклова комісія 
іноземних мов 

7. Виставка малюнків студентів 
Університетського коледжу 
до Міжнародного дня миру 

18-21.09.2015 р. Університетський 
коледж 

Циклова комісія 
образотворчого 

мистецтва і дизайну 
8. Зустріч студентів і 

викладачів з представниками 
місії ООН(Корпус Миру) 

19.09.2015 р. Гуманітарний 
інститут 

Заступник директора 
із соціально-

гуманітарної роботи 
9. Проведення комплексного 

заходу, спільно з 
19-20.09.2015 р. Гуманітарний 

інститут 
Заступник директора 

із соціально-



Оболонською організацією 
«Перемога» майстер-клас із 
волейболу для молодших 
мешканців Оболонського 
району 

гуманітарної роботи 

10. Участь у загальноміському 
Марші Миру  

21.09.2015 р. Інститут людини Куратори 
академічних груп 

11. Міні-екскурсія «Герої серед 
нас» для студради та 
студентів першого курсу 

21.09.2015 р. Гуманітарний 
інститут 

Куратори 
академічних груп 

12. Написання листів для бійців 
АТО «Пошта миру» 

21.09.2015 р. Інститут 
суспільства 

Комісія з інформації 
та преси 

Студентської ради 
13. Інформаційні бесіди 

«Хвилина миру» 
21.09.2015 р. Університетський 

коледж 
Куратори 

академічних груп 

14. Кураторські години, бесіди 
«Мій Мир» 

21.09.2015 р. Інститут людини Куратори 
академічних груп 

15. Кураторські години 
«Єднання під покровом 
миру» 

21.09.2015 р. Інститут 
суспільства 

Куратори 
академічних груп 

16. Творча виставка 
студентських есе: «Роздуми 
про мир і сьогодення» 

21.09.2015 р. Гуманітарний 
інститут 

Заступник директора 
із соціально-

гуманітарної роботи 
17. Написання есе «МИР для 

мене – це…» 
21.09.2015 р. Інститут 

суспільства 
Комісія з інформації 

та преси 
Студентської ради 

18. Концертна програма, 
присвячена Дню Миру 

22.09.2015 р. Педагогічний 
інститут 

Голова ради 
студентського 

самоврядування 
19. Участь у фестивалі «Юнь 

Києва запрошує» 22-26.09.2015 р. 
Інститут людини Кафедра соціальної 

педагогіки та 
соціальної роботи 

20. Конкурс дитячих малюнків 
«Мир для мене…» 

24.09.2015 р. 
 

Педагогічний 
інститут 

Голова ради 
студентського 

самоврядування 
 


	Обговорення листа генерального секретаря ООН Пана Ґі Муна

