
Заходи Університету  

щодо реалізації соціального проєкту «З Києвом і для Києва» 

2022-2023 навчальний рік 

№ 

п/п 

Структурний 

підрозділ 

Назва соціального проєкту Відповідальні 

(ПІП, посада) 

Дата, час 

проведення, 

аудиторія  

Формат 

соціального 

проекту 

Контактні дані 

1 Кафедра філософії та 

релігієзнавства 

Факультету суспільно-

гуманітарних наук 

Релігієзнавчий клуб «Світ 

символів» 

Остащук Іван 

Богданович, 

завідувач кафедри 

перша середа 

місяця 

17.00 

онлайн 050-947-92-50 

 

2 Кафедра 

медіапродюсування та 

видавничої справи 

Факультету 

журналістики 

Всеукраїнський блогер-фест 

«Smart-blog» 

Співробітники 

кафедри 

листопад 2022 конкурс 096-883-15-98 

3 Кафедра реклами та 

зв’язків з 

громадськістю 

Факультету 

журналістики 

Всеукраїнський конкурс у 

сфері соціальних комунікацій 

для старшокласників Києва та 

регіонів «Перший раз в PR-

клас» 

Співробітники 

кафедри 

листопад 2022 конкурс 096-883-15-98 

4 Кафедра журналістики 

та нових медіа 

Факультету 

журналістики 

Конкурс журналістської 

творчості «Нові в медіа» 

Співробітники 

кафедри 

березень 2023 конкурс 096-883-15-98 

5 Кафедра 

медіапродюсування та 

видавничої справи 

Факультету 

журналістики 

Всеукраїнський фестиваль 

буктрейлерів «Book fashion» 

Співробітники 

кафедри 

квітень 2023 конкурс 096-883-15-98 

6 Кафедри Факультету 

Факультету журналістики 
Проєкт «Медіашкола 

Університету Грінченка» 

Співробітники 

Факультету 

квітень/ 

травень 2023 

проєкт 096-883-15-98 



7 Кафедра фізичної 

терапії та ерготерапії 

Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

 «Тактична домедична 

допомога для цивільних» 

Савченко Валентин 

Михайлович, 

завідувач кафедри 

19.11.2022 тренінг 066-177-77-29 

8 Кафедра фізичного 

виховання і педагогіки 

спорту Факультету 

здоров’я, фізичного 

виховання і спорту 

«Профілактика остеопорозу 

жінок зрілого віку»  

Пітенко Сергій 

Леонідович, 

старший викладач 

кафедри 

грудень онлайн лекція 066-177-77-29 

9 Кафедра спорту та 

фітнесу Факультету 

здоров’я, фізичного 

виховання і спорту 

«Соматичні рухи як засіб 

підвищення якості життя» 

Волощенко Юрій 

Миколайович, 

старший викладач 

кафедри 

субота онлайн майстер-

клас 

066-177-77-29 

10 Кафедра декоративного 

мистецтва і реставрації 

Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Майстер-клас з класичного 

гончарства 

Резніков Олег 

Вікторович, 

завідувач кабінетом 

кафедри 

21 жовтня 

2022 року о 

16.00 

майстер-клас 050-530-89-37 

11 Кафедра декоративного 

мистецтва та 

реставрації Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Майстер-клас з кавового 

живопису 

Зайцева Вероніка 

Іванівна,  

доцент кафедри 

16 листопада 

о 16.00 

майстер-клас 050-530-89-37 

12 Кафедра 

образотворчого 

мистецтва Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

«Роль естампу в розвитку 

графічного мистецтва» 

Михалевич Віктор 

Вадимович, доцент 

кафедри 

03 листопада 

2022 року о 

16.00 

лекція 050-530-89-37 

13 Кафедра декоративного 

мистецтва та реставрації 
Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Майстер-клас з батику 

(роспису по шовку) 

Прохорова Наталія 

Анатоліївна -

старший викладач 

кафедри 

16 грудня 

2022 року о 

16.00 

майстер-клас 050-530-89-37 

https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-dekoratyvnoho-mystetstva-i-restavratsii/sklad-kdmr/658-no-name.html
https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-dekoratyvnoho-mystetstva-i-restavratsii/sklad-kdmr/658-no-name.html
https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-dekoratyvnoho-mystetstva-i-restavratsii/sklad-kdmr/656-no-name.html
https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-dekoratyvnoho-mystetstva-i-restavratsii/sklad-kdmr/656-no-name.html
https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-dekoratyvnoho-mystetstva-i-restavratsii/sklad-kdmr/374-no-name.html
https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-dekoratyvnoho-mystetstva-i-restavratsii/sklad-kdmr/374-no-name.html


14 Кафедра 

образотворчого 

мистецтва Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Майстер-клас роботи м'якими 

матеріалами 

Крюк Олександр 

Олексійович, 

викладач 

20 березня 

2023 року о 

16.00 

майстер-клас 050-530-89-37 

15 Кафедра 

образотворчого 

мистецтва Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Майстер-клас «Графічна 

техніка гратаж» 

Стрельцова 

Світлана 

Вікторівна 

старший викладач 

25 квітня 2023 

року о 16.00 

майстер-клас 050-530-89-37 

16 Кафедра 

образотворчого 

мистецтва Факультету 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Майстер-клас з гравюри на 

картоні 

Задніпряний 

Геннадій 

Трохимович, 

старший викладач 

18 травня 

2023 року о 

16.00 

майстер-клас 050-530-89-37 

17 Кафедра публічного 

права Факультету 

права та міжнародних 

відносин 

Юридична клініка «Астрея», 

Консультанти: 

викладачі кафедри публічного 

та кафедри приватного права,  

студенти  ІІ - V курсів 

спеціальності «Право» 

Чернега Андрій 

Петрович, 

 доцент кафедри  

Дата 

відкриття:  

1.10.2022 р. 

 

День 

прийому: 

Середа з 10:00 

до 15:00 

К. 99-а 

Безоплатна правова 

допомога у форматі 

усних та письмових 

юридичних 

консультацій 

063-031-23-02 

 

a.cherneha@kubg.ed

u.ua 

astrea@kubg.edu.ua 

 

18 Кафедра іноземних мов 

і методик їх навчання 

Факультету 

педагогічної освіти 

Дитячий клуб 

«Let’s speak English» 

Лобода Ольга 

Володимирівна, 

старший викладач 

кафедри 

кожна третя 

субота місяця 

10:30 

онлайн 066-773-16-47 

19 Кафедра світової 

літератури Факультету 

української філології, 

культури і мистецтв 

«Улюблена картина Єлізавети 

ІІ. Творчість Рембрандта» 

Шовкопляс Галина 

Євгенівна, 

доцент кафедри 

листопад 2022 

року 

лекція 067-236-36-02 

20 Кафедра української Соціальні проєкти Саврасова- листопад 2022 офлайн/ 067-236-36-02 

mailto:a.cherneha@kubg.edu.ua
mailto:a.cherneha@kubg.edu.ua
mailto:astrea@kubg.edu.ua


літератури, 

компаративістики і 

грінченкознавства 

Факультету української 

філології, культури і 

мистецтв 

студентських груп В’юн Тетяна 

Олександрівна,  

доцент кафедри 

– травень 

2023 

онлайн 

21 Кафедра української 

мови Факультету 

української філології, 

культури і мистецтв 

Лекція-діалог «Мовне питання 

в Україні» 

Русаченко Наталія 

Павлівна, 

доцент кафедри 

24.12.2022 

 

онлайн 067-236-36-02 

22 Кафедра української 

мови Факультету 

української філології, 

культури і мистецтв 

Лекція-діалог 

«Український правопис: 

історія та сьогодення» 

Русаченко Наталія 

Павлівна, 

доцент кафедри 

25.02.2023 

 

онлайн 067-236-36-02 

23 Кафедра української 

літератури,  

компаративістики і 

грінченкознавства 

Факультету української 

філології, культури і 

мистецтв 

Літературно-мистецький 

конкурс «Березневі містерії» 

Блохіна Наталія 

Олексіївна, 

старший викладач 

березень 

 2023 

онлайн 067-236-36-02 

24 Кафедра світової 

літератури Факультету 

української філології, 

культури і мистецтв 

Лекція – презентація 

«Мистецтво українського 

кінематографу» 

Шовкопляс Галина 

Євгенівна, 

доцент кафедри 

березень  

2023 року 

офлайн/ 

онлайн 

067-236-36-02 

25 Кафедра української 

літератури,  

компаративістики і 

грінченкознавства 

Факультету української 

філології, культури і 

мистецтв 

Тематичний перегляд 

кінофільму, міні-лекція, 

обговорення «KinoGrinch - 

Києву» 

Блохіна Наталія 

Олексіївна, 

старший викладач 

березень  

2023 року 

офлайн/ 

онлайн 

 

067-236-36-02 

26 Публічна бібліотека Арт-лабораторія життєвих Романюк Ольга листопад- офлайн 067-236-36-02 



Лесі Українки  

кафедра інформаційної 

комунікації 

завдань Іванівна - директор 

публічної 

бібліотеки Лесі 

Українки 

 

Макарова Марія 

Володимирівна - 

кафедра 

інформаційних 

комунікацій 

травень 

27 Циклова комісія 

музики і хореографії 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Дев’ятий міський фестиваль-

конкурс дитячого та 

юнацького виконавського 

мистецтва "Кампанелла" 

Романова Тетяна 

Вадимівна, 

голова ЦК 

26.10.22-

29.10.22 

 

міський конкурс 096-465-22-59 

28 Циклова комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Цикл відео-уроків з 

образотворчого мистецтва 

Казіміренко Олена 

Валеріївна, 

викладач ЦК 

раз на місяць 

нове відео 

дистанційно 

/YouTube/ 

096-465-22-59 

29 Циклова комісія 

музики і хореографії 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

П’ятий міський конкурс 

хореографічного мистецтва 

Kyiv College Dance 

Романова Тетяна 

Вадимівна, 

голова ЦК  

 

Долматова 

Катерина 

Миколаївна, 

викладач ЦК 

03.12.2022 

онлайн 

міський конкурс 096-465-22-59 

30 Циклова комісія з 

педагогічної освіти 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Серія відеороликів «Поради 

батькам від педагогів та 

психологів» 

Павлюк Юлія 

Андріївна,  

викладач ЦК 

 

Сопова Дана 

Олегівна,  

раз на місяць 

нове відео 

дистанційно 

/YouTube/ 

096-465-22-59 



викладач ЦК 

 

Гашимова Діана 

Сулейманівна,  

викладач ЦК 

31 Циклова комісія 

іноземних мов 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Speaking Club з англійської 

мови 

Калашник Оксана 

Сергіївна, голова 

ЦК 

 

Руснак Лариса 

Юріївна, викладач 

ЦК 

онлайн за 

попередньою 

реєстраією на 

заняття 

Google Meet 

Zoom 

096-465-22-59 

32 Циклова комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Другий міський конкурс з 

образотворчого митецтва “Art 

Space” 

Казіміренко Олена 

Валеріївна, 

викладач ЦК 

 

Щербак Наталія 

Сергіївна, викладач 

ЦК 

дистанційно міський конкурс 096-465-22-59 

33 Циклова комісія з 

видавничої справи, 

культури та 

української філології 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Літературні читання для дітей Груздьова Олена 

Вікторівна, голова 

ЦК 

раз на місяць 

нове відео 

дистанційно 

/YouTube/ 

096-465-22-59 

34 Кафедри Факультету 

музичного мистецтва і 

хореографії  

«Музичні зустрічі в музеї 

В.Косенка» 

Студенти та 

викладачі 

Факультету  

29.09.2022 

 

протягом 

року 

офлайн 097-985-87-60 

35 Кафедри Факультету 

музичного мистецтва і 

хореографії 

«Музична імпреза в музеї М. 

Рильського» 

Студенти та 

викладачі 

Факультету 

протягом 

року  

офлайн 097-985-87-60 

36 Кафедри Факультету «Музична вітальня в музеї Студенти та протягом офлайн 097-985-87-60 



музичного мистецтва і 

хореографії 

Миколи Лисенка» викладачі 

Факультету 

року  

37 Кафедри Факультету 

музичного мистецтва і 

хореографії 

«Благодійні концерти у 

дитячому будинку» 

Студенти та 

викладачі 

Факультету 

протягом 

року  

офлайн 097-985-87-60 

38 Кафедри Факультету 

музичного мистецтва і 

хореографії 

«Благодійні концерти у 

військовому госпіталі» 

Студенти та 

викладачі 

Факультету 

протягом 

року  

офлайн 097-985-87-60 

39 Кафедри Факультету 

музичного мистецтва і 

хореографії 

«Мистецькі зустрічі в 

бібліотеках м. Києва» 

Студенти та 

викладачі 

Факультету 

протягом 

року  

офлайн 097-985-87-60 

40 Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Факультету психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

Центр «Логотренажер» Бабич Наталія 

Миколаївна, доцент 

кафедри 

друга та 

четверта 

середа місяця 

 

офлайн/ 

онлайн 

 

067-278-49-47 

41 Кафедра соціальної та 

інклюзивної освіти 

Факультету психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

Центр «Аутизм-Академія» Скрипник Тетяна 

Вікторівна, 

професор кафедри 

щопонеділка  

11.00-13.00 

офлайн/ 

онлайн 

067-278-49-47 

42 Кафедра психології 

особистості та 

соціальних практик 

Факультету психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

Телефоне консультування 

викладачів кафедри психології 

особистості та соціальних 

практик 

Сергєєнкова 

Оксана Павлівна, 

завідувач кафедри 

та викладачі 

кафедри 

за потребою телефонне 

консультування 

067-278-49-47 

43 Кафедра комп’ютерних 

наук Факультету 

інформаційних 

технологій та 

математики разом з 

Департаментом 

Курси для людей третього віку 

«З комп’ютером на ти» 

Кучаковська 

Галина Андріївна, 

доцент кафедри 

щотижня, 

на базі Vcentri 

Hub Оболонь 

офлайн 097-989-22-33 



суспільних комунікацій 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА)  

44 Факультет економіки 

та управління 

«Сімейний гаманець» Руденко Валентина 

Сергіївна, 

заступник декана з 

науково-

методичної та 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

 онлайн/офлайн 098-946-25-81 

45 Факультет східних мов Курси китайської мови Максимець 

Вікторія 

Олександрівна, 

заступник декана з 

науково-

методичної та 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

 онлайн/офлайн 099-315-87-01 

 

 


