
 

 

План  роботи на ІІ квартал 2022 року 

 

№ 

з/п 

Захід Дата Підрозділ Відповідальний 

1. Україномовний клуб 

"Логос", тема зустрічі в 

розробці 

20 квітня НМС СГВ та 

ОДС 

Томко Д.О. 

2. Проєкт «Весна 22-го року» 

(розміщення на сторінках 

НМС СГВ та ОДС світлин, 

рисунків, плакатів, 

творчих доробків, 

створених студентами та 

співробітниками 

Університету Грінченка) 

хештег 

#Весна_22_Грінченківці 

квітень - 

червень 

  

НМС СГВ та 

ОДС 

Слісаренко В. І., 

Івасенко Д.І.,  

Томко Д.О.,  

Вінніченко В.О. 

3. Щотижневі зустрічі 

«ПРОговоримо» для 

обговорення пережитих 

подій та емоцій 

(пропонуємо обʼднатися у 

цьому форматі з усіма 

підрозділами, 

парламентом та 

студрадами, аби не було 

розпорошення на схожі 

проєкти у різних 

структурах) 

Можливе об'єднання з 

україномовним клубом 

“Логос” 

 

Старт 10.04 

12:00 

Центр 

програм з ЛС 

Вижва М.В. 

Томко Д.О. 



4. Курс вивчення англійської 

мови через вивчення тем з 

лідерства «English for 

Leaders» (для студентів та 

викладачів) 

12 онлайн 

занять 1 р./т 

та матеріали 

на 

платформі. 

Час 

уточнюється 

Центр 

програм з ЛС 

Вижва М.В. 

5. Заняття «English for 

Teachers» для викладачів 

та співробітників 

університету  

Час 

проведення - 

відкритий до 

обговорення 

Центр 

програм з ЛС 

Фреган К. О. 

6. Тренінги для 

студентського 

самоврядування: за 

запитом 

Час 

проведення - 

відкритий до 

обговорення 

Центр 

програм з ЛС 

Вижва М. 

7. Школа координаторів Дата старту: 

1.05 

Матеріали на 

платформі та 

онлайн 

тренінги/зуст

річі 

Центр 

програм з ЛС 

Вижва М.В. 

8. Соціальні мережі 

Рубрики:  

English for leaders, Лідер 

під мікроскопом, Ask 

native, Що таке лідерство? 

 Центр 

програм з ЛС 

Щерба А.В. 

9. Тренінги для школярів - Центр 

програм з ЛС 

Вижва М.В. 

10. Перший відкритий 

національний творчий 

патріотичний фестиваль-

конкурс “Народ-герой - 

героїв появляє” 

хештег #Народ_Герой 

25.04. - 

28.06. 

НМЦ СГВ та 

ОДС 

Заступники 

директорів/деканів з 

соціально -

гуманітарної роботи 



11. Школа кураторів 

(за окремим планом) 

1.Майстер-клас «Плекаємо 

психологічну стійкість. 

Техніки самодопомоги в 

умовах війни та 

невизначеності» 

квітень - 

червень 

26.04.2022 

12.00 

НМЦ СГВ та 

ОДС 

д.п.н. 

Литвиненко 

О.О. 

Заступники 

директорів/деканів з 

соціально -

гуманітарної роботи 

12. Проєкт «Nota bene» 

(за окремим планом) 

квітень - 

червень 

НМЦ СГВ та 

ОДС 

Заступники 

директорів/деканів з 

соціально -

гуманітарної роботи 

13. Збір інформації для музею 

Університету (фото, 

розповіді, есе, спогади, 

інтерв'ю, малюнки і т.п.) 

квітень- 

червень 

НМЦ СГВ та 

ОДС 

Заступники 

директорів/деканів з 

соціально -

гуманітарної роботи 

14. Збір інформації та 

оформлення рубрики 

«Сторінки пам'яті» 

квітень- 

червень 

НМЦ СГВ та 

ОДС 

Заступники 

директорів/де-  канів з 

соціально -

гуманітарної роботи 

 

 


