
План заходів до Дня Гідності та Свободи  

2022 рік 

 

Структурний 

підрозділ 

Назва заходу Опис 

(формат+коротка 

інформація про захід) 

Дата 

проведення 

Відповідальний Кількість 

учасників  

Охоплення 

аудиторії 

(кількість переглядів+ 

вподобань) 

якщо онлайн - захід 

 

Факультет 

суспільно - 

гуманітарних 

наук 

Зустріч з учасниками 

революційних подій 

Онлайн зустріч з  

Юрієм Чорноморцем 

18.11.2022 на 

11:00 

Остащук І.Б. 

Саган Г.В. 

  

Факультет 

педагогічної 

освіти 

Кураторські години в 

академічних групах 

«Ми, українці - вільна 

нація» 

онлайн  21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Факультет 

української 

філології, 

культури і 

мистецтва 

Фестиваль-конкурс 

соціальних проєктів 

студентських груп 

факультету 

онлайн  21.11.2022 Саврасова- 

В’юн Т.О. 

  



Факультет 

української 

філології, 

культури і 

мистецтва 

Кураторські години 

«Революція гідності» 

онлайн  21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Факультет 

української 

філології, 

культури і 

мистецтва 

Екскурсію до Музею 

Революції Гідності 

онлайн  21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Відкриття виставки 

творчих робіт 

викладачів циклової 

комісії образотворчого 

мистецтва і дизайну 

«Шлях до Свободи» 

офлайн та онлайн 21.11.2022 Казіміренко О.В.   

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Кураторські години 

«Шлях до 

євроінтеграції» 

 

онлайн 21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Відкриття Дошки 

Пошани Захисників і 

Захисниць України 

офлайн (в коледжі) та 

   відеоверсія в 

YouTube 

21.11.2022 Шеменьова 

Ю.В., 

РСС 

  



Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Конкурс студентських 

проєктів до Дня 

Гідності і Свободи  

«Воля живе 

боротьбою» 

онлайн 14.11.2022-

21.11.2022 

Рябоконь Ю.С.   

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Урок патріотичної 

слави та гідності до 

Дня Гідності та 

Свободи. «Свобода, 

воля і честь понад усе» 

онлайн 21.11.2022 Рябоконь Ю.С. 

Березовська М.Г. 

  

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Інформаційний 

дайджест «The Day of 

Dignity and Freedom in 

Ukraine» 

онлайн 21.11.2022 Калашник О.С.   

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Онлайн-семінар  

«Майдан. Герої, що 

створили історію»  

онлайн 21.11.2022 Сопова Д.О.   

Факультет 

образотворчого 

мистецтва і 

дизайну 

Панельна дискусія 

(онлайн обговорення 

кінофільму 

присвяченого Дню 

гідності та свободи) 

 

онлайн  21.11.2022 Завідувачі 

кафедр 

Факультету 

  



Факультет 

образотворчого 

мистецтва і 

дизайну 

Кураторська година 

«Ціна Свободи» 

онлайн 21.11.2-22 Куратори 

академічних 

груп 

  

Факультет 

образотворчого 

мистецтва і 

дизайну 

Благодійна акція 

майстер-класи 

(поробки) «Плетення» 

офлайн 14.11.2022-

17.11.2022 

Викладачі 

кафедр 

  

Факультет 

східних мов 

Показ і обговорення 

фільму «Історія 

Українських Майданів 

- від протестів на 

граніті до Революції 

Гідності» (із серіалу 10 

Днів Незалежності) 

онлайн 21.11.2022 Максимець В.О.   

Факультет 

журналістики 

«Від Майдану до 

Перемоги!» (зустріч з 

учасниками Революції 

гідності та бойових дій) 

онлайн 22.11.2022 Поліщук Т.І.   

Факультет 

романо-герман 

ської філології 

Зустріч із 

представниками 

Тероборони 

Оболонського району 

онлайн 21.11.2022 Прокопчук М.М.   



Факультет 

права та 

міжнародних 

відносин 

Перегляд та 

обговорення фільму 

АстудіЯ Університету 

Грінченка «Дух 

Майдану» 

онлайн 21.11.2022 Баранова Н.В.   

Факультет 

права та 

міжнародних 

відносин 

Створення 

віртуального 

фотоальбому 

«Революція Гідності: 

грінченківці» 

онлайн 21.11.2022 Баранова Н.В.   

Факультет 

музичного 

мистецтва і 

хореографії 

Презентація 

відеоролика «Сила 

рідної землі» 

Збір коштів на потреби 

ЗСУ 

онлайн 21.11.2022 Єліна А.С. 

Кафедра 

хореографії  

20  

Факультет 

музичного 

мистецтва і 

хореографії 

Презентація 

віртуального відео 

альбому «Революція 

Гідності: грінченківці» 

онлайн 21.11.2022 Даценко М.С.   

Факультет 

музичного 

мистецтва і 

хореографії 

У рамках проєкту 

«Вільні творити 

майбутнє» 

Інформаційно-

соціальна кампанія 

«Свобода - це..» 

онлайн 21.11.2022 Даценко М.С.   



Факультет 

економіки та 

управління 

Перегляд та 

обговорення фільму 

«Зима, що нас змінила» 

онлайн  21.11.2022  Руденко В.С.    

Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Вебінар для кураторів 

та студентського 

активу Факультету “9-

та річниця Революції 

Гідності. Про що варто 

пам’ятати?” 

онлайн 18.11.2022 Мусіяченко О.С. 

Куратори 

академічних 

груп 

35-40  

Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Інформаційні хвилини 

до Дня Гідності та 

Свободи «Що потрібно 

знати про День гідності 

та свободи?» 

онлайн 18-21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

математики 

Кураторські години 

«День Гідності та 

Свободи» 

онлайн 21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

математики 

Перегляд відеофільму 

«Революція під 

прицілом», режисерки 

Олени Солодовнікової 

онлайн 21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  



Факультет 

психології, 

соціальної 

роботи та 

спеціальної 

освіти 

Перегляд відеофільму 

«Майдан Гідності» 

онлайн 21.11.2022 Куратори 

академічних 

груп 

  

Факультет 

психології, 

соціальної 

роботи та 

спеціальної 

освіти 

Інформаційні 

повідомлення 

Соціальні мережі 21.11.2022 РСС факультету   

 


