
Заходи Університету  

щодо реалізації соціального проєкту «З Києвом і для Києва» 

2021-2022 навчальний рік 

№ 

п/п 

Структурний 

підрозділ 

Назва 

соціального 

проєкту 

Відповідальні 

(ПІП, посада) 

Дата, час 

проведення, 

аудиторія  

Формат 

соціального 

проекту 

Для кого 

призначений 

(вікова 

категорія, 

цільова 

аудиторія) 

Контактні дані 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ  
1 Кафедра світової 

літератури 

Лекція 

«Мистецтво 

прерафаелітів та 

їхні впливи на 

вікторіанську 

культуру» 

Шовкопляс Галина 

Євгенівна, 

доцент кафедри 

світової 

літератури 

06.11.2021 

11.00 

ауд.207 

Офлайн Люди 

третього віку 
ksl.if@kubg.edu.ua 

 (044) 426-86-65 

2 Кафедра 

української мови 

Лекція-діалог 

«Український 

правопис: історія 

та сьогодення» 

Русаченко Наталія 

Павлівна,  

доцент кафедри 

української мови 

13.11.2021 

10.00 

ауд.208 

Офлайн Люди 

третього віку 
kum.if@kubg.edu.ua 

(044) 426-46-60 

3 Кафедра 

англійської мови 

та комунікації 

Онлайн-заняття 

«Англійська мова 

об’єднує серця» 

Прокопчук 

Марія Миколаївна, 

доцент кафедри 

англійської мови 

та комунікації 

З 23.10.2021 

по травень 

2022 року 

щосуботи 

Онлайн-заняття Учні шкіл 

м. Києва 
kamk.if@kubg.edu.ua 

 (044) 426-85-79 

4 Кафедра 

романської 

філології та 

порівняльно-

типологічного 

мовознавства 

Онлайн-проєкт 

«Новорічні свята 

в Європейських 

країнах» 

Махачашвілі 

Русудан 

Кирилевна, 

завідувач кафедри 

романської 

філології та 

01.12.2021 

13.40 

Онлайн Люди 

третього віку 

та всі 

бажаючі 

вивчати 

романські 

krfptm.if@kubg.edu.ua 
 (044) 426-46-39 
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 порівняльно-

типологічного 

мовознавства,  

 

Ананьєва 

Людмила 

Валентинівна, 

доцент  кафедри 

романської 

філології та 

порівняльно-

типологічного 

мовознавства 

мови  
 
 
 
 

 

5 Кафедра 

германської 

філології 

Свято «Різдво у 

Німеччині» 

Порошина 

Валентина 

Дмитрівна, 

старший викладач 

кафедри 

германської 

філології 

23.12.2021 

10.00 

Офлайн Мешканці 

міста Києва 
kgf.if@kubg.edu.ua 

 (044) 485-21-73 
 

6 Інститут філології Соціальні проєкти 

студентських 

груп 

Саврасова-

В’юн Тетяна 

Олександрівна,  

заступник 

директора з 

науково-

педагогічної та 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

листопад 

2021-

травень 

2022 

Офлайн, онлайн Мешканці 

міста Києва 
t.savrasova-viun@kubg.edu.ua 

(044) 485-21-32 

7 Кафедра 

української мови 

Лекція 

«Іншомовні 

запозичення в 

Русаченко Наталія 

Павлівна,  

доцент кафедри 

26.02.2022 

10.00 

ауд.208 

Офлайн Люди 

третього віку 
kum.if@kubg.edu.ua 

(044) 426-46-60 

mailto:kgf.if@kubg.edu.ua
mailto:t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
mailto:kum.if@kubg.edu.ua


українській мові» української мови 

8 Кафедра 

української 

літератури, 

компаративістики 

і 

грінченкознавства 

Літературний 

конкурс 

«Березневі 

містерії» 

Луцюк Микола 

Володимирович, 

доцент кафедри 

української 

літератури,  

компаративістики 

і 

грінченкознавства 

березень 

2022 

Онлайн Учні шкіл  

м. Києва та 

України 

kulk.if@kubg.edu.ua 
 (044) 426-46-60 

9 Кафедра світової 

літератури 

Лекція – 

презентація 

«Мистецтво 

українського 

кінематографу» 

Шовкопляс Галина 

Євгенівна, 

доцент кафедри 

світової 

літератури 

26.03.2021 

11.00 

Офлайн Люди 

третього віку 
ksl.if@kubg.edu.ua 

 (044) 426-86-65 

10 Кафедра 

української 

літератури,  

компаративістики 

і 

грінченкознавства 

Тематичний 

перегляд 

кінофільму, міні-

лекція, 

обговорення 

«KinoGrinch - 

Києву» 

Блохіна Наталія 

Олексіївна, 

старший викладач 

кафедри 

української 

літератури,  

компаративістики 

і 

грінченкознавства 

квітень 2022 Онлайн Мешканці 

міста Києва 
kulk.if@kubg.edu.ua 

 (044) 426-46-60 

11 Кафедра 

германської 

філології 

Онлайн майстер-

клас 

«Святкування 

Великодня в 

Україні й 

англомовних 

країнах.Великодні 

традиції 

Порошина 

Валентина 

Дмитрівна, 

старший викладач 

кафедри 

германської 

філології 

16.04.2021 

11.00 

Онлайн Мешканці 

міста Києва 
kgf.if@kubg.edu.ua 

 (044) 485-21-73 
 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
12 Наукове Історичний клуб Хохлов Денис кожна друга Онлайн Для dkkhokhlov.iff21@kubg.edu.ua 
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товариство 

Факультету 

Костянтинович, 

голова Наукового 

товариства 

п'ятниця 

місяця 

17.00 

прихильників 

історії 

 096-331-40-39 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
13 Юридична 

клініка «Астеря» 

Консультації Чернега Андрій 

Петрович, к.ю.н., 

доцент кафедри 

публічного та 

приватного права 

з понеділка 

по п'ятницю 

 

12:00 - 17:00 

Онлайн - 

консультації 

 

(безоплатна 

правова 

допомога) 

Мешканці  

м. Києва 

незалежно 

від віку 

astrea@kubg.edu.ua 

(044) 485-21-74 

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ  
14 Кафедра 

видавничої 

справи 

Всеукраїнський 

фестиваль 

блогерів «SMART 

BLOG» для 

студентів та учнів 

Співробітники 

кафедри 

14.12.2021 Онлайн-конкурс Студенти та 

учні м. Києва 
kvsr.ij@kubg.edu.ua 

(044) 485-21-61 

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ  
15 Кафедра 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

Логопедичний 

центр 

«Логотренажер» 

Бабич Наталія 

Миколаївна, 

ст.викладач 

кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної освіти 

За потребою Онлайн Діти та 

підлітки  

міста Києва 

ksio.il@kubg.edu.ua 

kspkio.il@kubg.edu.ua 

 

16 Кафедра 

практичної 

психології 

Освітянський 

сайт «Всеосвіта» 

Литвиненко Олена 

Олександрівна, 

доцент кафедри 

практичної 

психології 

Перші 

вівторок, 

середа, 

четвер 

щомісяця 

Онлайн Освітяни 

міста Києва 

та України 

kpp.il@kubg.edu.ua 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ  
17 Кафедра спорту 

та фітнесу 

«Соматичні рухи 

як засіб 

підвищення 

якості життя» 

Волощенко Юрій 

Миколайович, 

старший викладач 

кафедри спорту та 

06.11.2021 

11:00 

Онлайн майстер-

клас 

Мешканці  

м. Києва 

незалежно 

від віку 

ksf.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

mailto:astrea@kubg.edu.ua
mailto:kvsr.ij@kubg.edu.ua
mailto:ksio.il@kubg.edu.ua
mailto:kspkio.il@kubg.edu.ua
mailto:kpp.il@kubg.edu.ua
mailto:ksf.fzfvs@kubg.edu.ua


(онлайн майстер-

клас) 

фітнесу, 

сертифікований 

тренер за методом 

соматики Ханни. 

18 Кафедра спорту 

та фітнесу 

«Від ідеї до 

реалізації 

проекту» 

Петрухан-

Щербакова 

Людмила Юріївна, 

кандидат 

педагогічних наук, 

викладач кафедри 

спорту та фітнесу 

27.11.2021 

11:00 

Онлайн майстер-

клас 

Підлітки та 

молодь 

ksf.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

19 Кафедра 

фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

«Активне сімейне 

дозвілля в 

домашніх 

умовах» 

Ярмолюк Олена 

Володимирівна, 

кандидат наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту, доцент, 

доцент кафедри 

фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

18.12.2021 

11:00 

Проєкт-

презентація 

Мешканці  

м. Києва 

незалежно 

від віку 

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

20 Кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології 

«Масаж для всіх. 

Елементи 

самомасажу у 

поєднанні з 

корисними 

вправами. 

Пристосування та 

апарати для 

масажу» 

Буряк Ольга 

Юріївна, старший 

викладач кафедри 

фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології. 

  

Харченко Галина 

Дмитрівна, 

кандидат наук з 

фізичного 

виховання і 

22.01.2022 

11:00 

Майстер-клас 

(онлайн або 

офлайн якщо не 

буде карантину) 

Мешканці  

м. Києва 

незалежно 

від віку 

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

mailto:ksf.fzfvs@kubg.edu.ua
mailto:kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua
mailto:kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua


спорту, доцент 

кафедри. 

21 Кафедра спорту 

та фітнесу 

«Неврологічні 

техніки для 

покращення 

роботи мозку, 

підвищення 

можливостей та 

ефективності 

людського тіла» 

Матюша 

Олександр 

Сергійович,  

викладач кафедри 

спорту та фітнесу, 

тренер ТЗ, тренер-

реабілітолог, 

тренер групових 

програм (TRX) 

19.02.2022 

11:00 

Майстер-клас 

(онлайн) 

Мешканці  

м. Києва 

незалежно 

від віку 

ksf.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

22 Кафедра 

фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

«Профілактика 

остеопорозу 

жінок зрілого 

віку» 

Пітенко Сергій 

Леонідович, 

магістр 

олімпійського й 

професійного 

спорту, кандидат у 

майстри спорту 

України з 

пауерліфтингу, 

старший викладач 

кафедри фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту, 

тренер 

26.03.2022 

11:00 

Лекція онлайн Жінки м. 

Києва 

незалежно 

від віку 

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

23 Кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології 

«Закони Всесвіту 

для кожної 

людини. 

Філософські 

знання, які 

можуть 

покращити життя 

людини» 

Савченко 

Валентин 

Михайлович, 

завідувач кафедри 

фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології, 

доктор медичних 

16.04.2022   

11:00 

Лекція онлайн Мешканці  

м. Києва 

незалежно 

від віку 

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

mailto:ksf.fzfvs@kubg.edu.ua
mailto:kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua
mailto:kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua


наук, професор 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
24 Кафедра 

іноземних мов і 

методик їх 

навчання 

Дитячий клуб 

«Let’s speak 

English» 

Лобода Ольга 

Володимирівна, 

старший викладач 

кафедри іноземних 

мов і методик їх 

навчання 

Педагогічного 

інституту 

друга та 

четверта 

суботи 

місяця  

11:00 

Онлайн заняття Діти 

дошкільного  

та молодшого 

шкільного 

віку 

kimmn.pi@kubg.edu.ua 

(044) 295-58-32 

   
25 Кафедра 

комп’ютерних 

наук і математики 

Курси «З 

комп’ютером на 

ти» 

Кучаковська 

Галина Андріївна, 

старший викладач 

кафедри 

комп’ютерних 

наук і математики 

щосуботи практичні 

заняття 

Курси для 

людей 

третього віку 

м. Києва 

kitmd.is@kubg.edu.ua 

(044) 428-34-32 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»  

26 Циклова комісія з 

образотворчого 

мистецтва і 

дизайну 

Лінійка майстер-

класів з 

образотворчого 

мистецтва для 

дітей, серія 

«Пейзажі» (в 

рамках роботи 

студії «Палітра») 

Овчаренко Ольга 

Миколаївна, 

голова ЦК з 

образотворчого 

мистецтва і 

дизайну 

Онлайн 

16.11.2021 

14.12.2021 

15.03.2022 

17.05.2022 

Лінійка з 4 

майстер-класів 

серії «Пейзаж» 

на Youtube 

каналі Коледжу 

 

Діти 

молодшого та 

старшого 

шкільного 

віку 

ckv.omd.uk@kubg.edu.ua 
 

27 Циклова комісія з 

педагогічної 

освіти 

Серія 

відеороликів 

«Поради 

Павлюк Юлія 

Андріївна, 

викладач ЦК з 

Онлайн 

21.10.2021 

11.11.2021 

Серія 

відеороликів 

на Youtube 

Батьки ckv.po.uk@kubg.edu.ua 
 

mailto:kimmn.pi@kubg.edu.ua
mailto:kitmd.is@kubg.edu.ua
mailto:ckv.omd.uk@kubg.edu.ua
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батькам»: 

«В садочок без 

сліз. Як 

полегшити 

адаптацію дитини 

до садочка» 

В садочок без 

сліз. Як 

полегшити 

адаптацію дитини 

до садочка 

педагогічної 

освіти 

02.12.2021 

23.12.2021 

каналі Коледжу 

 

28 Циклова комісія з 

педагогічної 

освіти 

Серія 

відеороликів для 

батьків «Як 

допомогти дитині 

пережити вікові 

кризи»: «Типові 

помилки у 

вихованні»; 

«Криза трьох 

років»; «Криза 

підліткового 

віку»; «Як обрати 

майбутню 

професію». 

Беляєва Анна 

Володимирівна, 

викладач ЦК з 

педагогічної 

освіти 

Онлайн 

08.12.2021 

12.01.2022 

09.02.2022 

09.03.2022 

Серія 

відеороликів 

на Youtube 

каналі Коледжу 

 

Батьки ckv.po.uk@kubg.edu.ua 
 

29 Циклова комісія 

іноземних мов 
EngliSHCola Омельченко 

Катерина Юріївна, 

викладач ЦК 

іноземних мов 

Онлайн 

26.11.2021 

24.12.2021 

28.01.2022 

25.02.2022 

Серія 

відеороликів 

на Youtube 

каналі Коледжу 

Для всіх, хто 

вивчає 

англійську 

мову 

ckv.im.uk@kubg.edu.ua 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QF40xwoz8OI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=QF40xwoz8OI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=QF40xwoz8OI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=QF40xwoz8OI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=QF40xwoz8OI&t=233s
mailto:ckv.po.uk@kubg.edu.ua
mailto:ckv.im.uk@kubg.edu.ua


 
30 Циклова комісія 

іноземних мов 
Дискусійний та 

кіноклуб «ET 

Club» («English 

talkers»): 

Засідання 

дискусійного та 

кіноклубу ET 

Club: 

Обговорення 

анімаційного 

фільму «Zootopia» 

Засідання 

дискусійного та 

кіноклубу ET 

Club: Дискусія на 

тему: «Small joys 

in life» 

Руснак Лариса 

Юріївна, 

викладач ЦК 

іноземних мов 

Онлайн 

 

 

20.11.2021 

 

 

 

 

 

10.12.2021 

Посилання на 

online-зустріч 

будуть 

розміщені 

напередодні 

події на сайті 

Коледжу 

 

Молодь ckv.im.uk@kubg.edu.ua 
 

 

 

mailto:ckv.im.uk@kubg.edu.ua

