
Заходи соціально-гуманітарного та творчого спрямування 

(онлайн формат) Тип заходу Формат проведення Поширення Дата/період проведення Відповідальний

Написання диктанту національної єдності 

до Дня української 

писемності та мови 9 Листопад

заступники директорів з СГР, НМЦ соціально-

гуманітарноївзаємодії та організації дозвілля 

студентів

Флешмоб «Носій слова» розважально-пізнавальний флешмоб соціальні мережі 9 Листопад заступники директорів з СГР

"Мовний марафон» до дня Української писемності та 

мови(організатор Інститут філології)  розважально-пізнавальний квест Zoom 9 Листопад заступники директорів з СГР, студенти

Запис інтерв'ю з учасниками бойових дій до Дня гідності і свободи запис сторінка університету до 20 листопада заступники директорів з СГР

Створення інтерактивного музею (збір фото) до Дня гідності і свободи сторінка університету до 20 листопада

НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та 

організації дозвілля студентів

Участь у загальнонаціональній-міжнародній акції "Запали 

свічку"

до Дня пам'яті жертв 

Голодомору традиція сайт університету 27 Листопад

НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та 

організації дозвілля студентів

"Слово Грінченка" до Дня університету конкурс сторінка університету 30 листопада - 11 грудня

Саврасова-В'юн Т.О. - заступник директора з СГР 

Інституту філології

Марафон

до Дня університету 

(партнерський захід) інтерв'ю

інтернертканал, сайт 

університету (запис) 30 листопада - 11 грудня

Координатор - Балабанова К.Є., заступник 

директора з СГР Інституту журналістики

Презентація світлин з елементами корпоративного кольору 

та символіки Університету «Бірюзовий рулить» до Дня 

Університету розважально-пізнавальний флешмоб соціальні мережі 30 листопада - 11 грудня заступники директорів з СГР, студ.рада

Есе "Людські історії" розважально-пізнавальний флешмоб сторінка університету 30 листопада - 11 грудня

Координатор -  Русаченко Н.П., Саврасова-В'юн 

Т.О. - заступник директора з СГР Інституту 

філології

Традиційне упорядкування, прибирання та покладання 

квітів до державного поховання родини Грінченків

до Дня народження Бориса 

Грінченка традиція сайт університету до 9 грудня

НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та 

організації дозвілля студентів

Інтервʼю з відомими в своїй професії партнерами та запис 

лекцій освітньо-пізнавальний інтерв'ю сторінка університету до 4 грудня заступники директорів з СГР

Створення новорічно-різдвяної атмосфери у корпусі №1 розважальний традиція грудень НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та 

організації дозвілля студентів

Віртуальний квест з української мови «За сімома 

печатками»

до Дня української 

писемності та мови квест

соціальні мережі (сторінка 

університету)

3 Листопад Остапченко О.В. кафедра української мови

Онлайн круглий стіл «Мовна політика в Україні: 

національна консолідація чи політичний ризик»

до Дня української 

писемності та мови онлайн-зустрічі

соціальні мережі (сторінка 

університету)

6 Листопад

Лахно Н.В. кафедра української мови

Онлайн-перегляд та обговорення документального фільму 

«Соловей співає. Доки голос має»

   https://www.youtube.com/watch?v=Y9cuoFJR-OA&t=17s

до Дня української 

писемності та мови захід

соціальні мережі (сторінка 

університету)

9 Листопад Блохіна Н.О. кафедра української мови, кафедра 

української літератури,  компаративістики і 

грінченкознавства

Передача « Промовні витребеньки»: «Лінгвоцид»

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=4D5qN0XbLhE&list=PLbrO

4bE48Wa9MNtQz12chljjC56o_6In9&index=18&t=19s

до Дня української 

писемності та мови відеоперегляд

соціальні мережі (сторінка 

університету)

9 Листопад Вишницька Ю.В. кафедра світової літератури

Флешмоб «Свого не цурайся» до Дня української 

писемності та мови флешмоб

соціальні мережі (сторінка 

університету)

9 Листопад Студентська рада Інституту філології

Онлайн-вікторина «Таємниці писемності» до Дня української 

писемності та мови вікторина

соціальні мережі (сторінка 

університету)

10 Листопад Радченко А.Ф. кафедра української мови

План заходів соціально-гуманітарного та творчого спрямування в університеті в умовах карантину  на жовтень-грудень 2020 року

Загальноуніверситетські заходи

Інститут філології

https://www.youtube.com/watch?v=Y9cuoFJR-OA&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Y9cuoFJR-OA&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Y9cuoFJR-OA&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Y9cuoFJR-OA&t=17s


Конкурс соціальних проектів студентських груп
освітньо-пізнавальний

онлайн-захід

соціальні мережі (сторінка 

університету)

20 Листопад Саврасова-В'юн Т.О.,  студентська рада Інституту 

філології

Серія онлайн майстер-класів від викладачів, студентів, 

партнерів (за окремим планом) до Дня Університету онлайн-зустрічі

соціальні мережі (сторінка 

університету) 30 листопада - 11 грудня Координатор Саврасова Т.О., кафедри ІФ

Новорічне відеопривітання
розважально-пізнавальний

відео

соціальні мережі (сторінка 

університету) 30 грудня Студентська рада Інституту філології

День кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 

приурочений Дню

 працівника соціальної сфери (за окремим планом) освітньо-пізнавальний онлайн-заходи соціальні мережі, сайт ІЛ 24 Листопад

Лях Т.Л. кафедра соціальної педагогіки та

 соціальної роботи
Логопедичний марафон  студентів у Маріїнському парку (до 

Міжнародного дня логопеда) розважально-пізнавальний флешмоб, вікторини соціальні мережі, сайт ІЛ 14 Листопад

О.В. Мартинчук,  Н.М. Бабич, К.О.Тичина, 

Кафедра спеціальної та  інклюзивної освіти

Особливості соціально-психологічної підтримки в 

університеті освітньо-пізнавальний Радіозустріч соціальні мережі, сайт ІЛ 25 Листопад

Музиченко І.В.,  Миколенко Н.В.,

 кафедра практичної психології

Психологічний мотиватор освітньо-пізнавальний інтернет проєкт 

соціальні мережі, 

кафедральний сайт постійно діючий

Фурман В.В.,  кафедра психології 

 особистості та соціальних практик

Просвітницькій флешмоб до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом просвітницький флешмоб

соціальні мережі, 

кафедральний сайт 1 Грудень

Лях Т.Л. кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи

Інтерактивна лекція присвячена Міжнародному дню людей 

з особливими потребами освітньо-пізнавальний Лекція

Zoom, соціальні мережі, сайт 

ІЛ, 

кафедральна сторінка ФБ 3 Грудень

Лях Т.Л. кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи

Заходи до Міжнародного дня волонтера освітньо-пізнавальний інтерактивні семінари

Zoom, соціальні мережі, сайт 

ІЛ, 

кафедральна сторінка   ФБ 7 Грудень

Лях Т.Л. кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи

Крила Янгола благодійний інтерактивний соціальні мережі листопад - грудень Музиченко І.В.

Логопедичні індивідуальні консультації та  заняття у центрі 

“Логотренажер” для дітей з порушеннями  мовлення практико-орієнтований консультації, заняття

соціальні мережі, 

кафедральний сайт, 

сторінка ФБ кафедри постійно діючий

Бабич Н.М., Тичина К.О., кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти

Інформаційні повідомлення щодо дня Гідності та Свободи 

інформаційно-

пізнавальний

інформаційні 

повідомлення Сайт ІЛ,  соціальні мережі 20 Листопад Музиченко І.В.

Вітання з міжнародним днем студента розважально-пізнавальний відео Сайт ІЛ,  соціальні мережі 17 Листопад Музиченко І.В.

Журнал ІЛ "Там, де ми є" розважально-пізнавальний електронний журнал Сайт ІЛ,  соціальні мережі листопад - грудень Музиченко І.В., студ.рада

Літературний вечір авторської поезії розважально-пізнавальний онлайн зустрічі Zoom, соціальні мережі грудень Музиченко І.В., студ.рада

Психологічні правила взаємодії: як поважати кордони один 

одного освітньо-пізнавальний психологічна бесіда hangouts meet, zoom грудень Вавілова А.С., кафедра практичної психології

Онлайн заходи до Грінченківської декади освітньо-пізнавальний

вікторини, 

інтерактивна 

бесіда-лекція hangouts meet, zoom Грудень Музиченко І.В., викладачі кафедр

Проведення онлайн Літературного вечора До Дня 

української писемності та мови онлайн захід на платформі Zoom 9 Листопад Баранова Н.В., студенти Факультету

Відеопривітання від викладачів до Міжнародного Дня 

студентів розважально - пізнавальний відео соціальні мережі ФПМВ 17 Листопад Баранова Н.В., викладачі Факультету

Флешмоб  «Студент – це….»  до Міжнародного Дня 

студента розважально - пізнавальний флешмоб соціальні мережі ФПМВ 17 Листопад Баранова Н.В., студенти Факультету
Онлайн перегляд відео – фільму авторства АстудіЯ «Дух 

Майдану» до Дня гідності та свободи
https://www.youtube.com/watch?v=xBuKYEsc_cI

освітньо-пізнавальний відео соціальні мережі ФПМВ 21 Листопад Баранова Н.В., студенти Факультету

Інститут людини

Факультут права і міжнародних відносин

https://www.youtube.com/watch?v=xBuKYEsc_cI
https://www.youtube.com/watch?v=xBuKYEsc_cI
https://www.youtube.com/watch?v=xBuKYEsc_cI


Онлайн участь у загальнонаціональній акції "Запали свічку 

пам`яті" освітньо-пізнавальний флешмоб соціальні мережі ФПМВ 27 Листопад Баранова Н.В., студенти та викладачі Факультету

Традиційна інтелектуальна гра - батл «Grinchenko family: 

Girls vs. Boys» освітньо-пізнавальний інтелектуальна гра на платформі Zoom

протягом «Грінченківської 

декади» Баранова Н.В., студенти  Факультету

Заходи до Дня Збройних Сил України освітньо-пізнавальний

ролик про батьків 

студентів Факультету – 

учасників бойових дій в 

зоні АТО соціальні мережі ФПМВ

6 Грудень

Баранова Н.В., студенти та викладачі Факультету

Онлайн кінотеатр. Перегляд документального фільму 

студентами І курсу  (авторство «АстудіЯ» Київського 

університету імені Бориса Грінченка «інший…инший 

Грінченко») та обговорення після показу  освітньо-пізнавальний

онлайн перегляд фільму 

на платформі Google 

Meet платформа Google Meet

протягом «Грінченківської 

декади» Баранова Н.В., студенти Факультету

Круглий стіл «Патріотизм очима Бориса Грінченка крізь 

призму життя і творчості» освітньо-пізнавальний

навчальне заняття з 

дисципліни"Ангійська 

мова" платформа Google Meet

протягом «Грінченківської 

декади»

Кушевська Н.М. - викладач кафедри іноземних 

мов 

Тематична дискусія «Європейська література в перекладах 

Бориса Грінченка» освітньо-пізнавальний кураторська година платформа Google Meet

протягом «Грінченківської 

декади»

Брайчевська О.А. - доцент кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права 

Брейн – ринг на тему «Грінченківці знають свої права» (До 

Міжнародного Дня прав людини) (студенти – правники 

Факультету права та міжнародних відносин та Фахового 

коледжу «Універсум») освітньо-пізнавальний брейн-ринг платформа Google Meet

протягом «Грінченківської 

декади»

Обловацька Н.О. ст. викладач кафедри 

публічного та приватного права, Доценко А. О., 

викладач циклової комісії з педагогічної освіти 

Фахового коледжу «Універсум» 

Благодійний марафон до Дня святого Миколая освітньо-пізнавальний благодійний марафон соціальні мережі ФПМВ 19 Грудень Баранова Н.В., студенти та викладачі Факультету

Флеш моб відео привітань до Новорічно – різдвяних свят розважально-пізнавальний флешмоб соціальні мережі ФПМВ до Нового року Баранова Н.В., студенти та викладачі Факультету

Конкурс фото на найкраще прикрашену ялинку розважально-пізнавальний фотоконкурс соціальні мережі ФПМВ до Нового року Баранова Н.В., студенти та викладачі Факультету

Відеоролик "Навчання та відпочинок на карантині"
розважально-пізнавальний

онлайн-захід

соціальні мережі (сторінка 

університету)
упродовж карантину Саган Г.В. - заступник декана з СГР 

Відеоролик "Мій досвід реабілітації після COVID" розважально-пізнавальний онлайн-захід

соціальні мережі (сторінка 

університету) упродовж карантину Студентська рада факультету

Відеоролик "Наші таланти" розважально-пізнавальний онлайн-захід

соціальні мережі (сторінка 

університету) упродовж карантину Студентська рада факультету

Криївка ІФФ - пізнавальний онлайн журнал освітньо-пізнавальний онлайн-захід соціальні мережі ІФФ постійно Студентська рада факультету

Лекції відомих вчених і громадських діячів освітньо-пізнавальний онлайн-захід  на платформі Zoom жовтень-грудень

Завідувачі кафедр і заступник декана з СГР Саган 

Г.В.

Майстер-клас з ліплення трипільських фігур

0світньо-пізнавальний До 

Дня Університету онлайн-захід

соціальні мережі (сторінка 

університету) грудень НДЛ Археології ІФФ

Есе "Ідеї Б.Грінченка в проекції сьогодення" 

0світньо-пізнавальний До 

Дня Університету конкурс соціальні мережі ІІФ листопад-грудень НТ ІФФ Д.Хохлов

Поезія і проза Б.Грінченка розважально-пізнавальний конкурс соціальні мережі ІІФ листопад-грудень Заступник декана з СГР Саган Г.В.

Вітання з міжнародним днем студента розважально-пізнавальний онлайн-захід соціальні мережі ІІФ листопад Заступник декана з СГР Саган Г.В.

Участь в онлайн написанні диктанту національної єдності 

До Дня української писемності та мови освітньо-пізнавальний онлайн-захід на платформі Zoom 9 Листопад Заступник декана з СГР Саган Г.

До Дня гідності і свободи. Зустрічі з учасниками АТО патріотично-пізневальний онлайн-захід на плтформі Gool meet 18-20 листопада Куратори гурп.

Історико-філософський факультет

Інститут мистецтв



Мистецький проєкт «Кумедна середа» розважальний Розважальні відео 

програми (п’ятірка 

мистецьких новин -пісня, 

твір, шарж, жарт, тощо)

сторінка ІМ у ФБ протягом року  Кондратенко Г.Г., заст. дир.

 Мастерських О.М.

 Годований В.

 Юхименко Т., студрада

Відеозвіти камерних ансамблів Інституту мистецтв розважальний Розважальні відео 

програми

САЙТ ІМ, соціальні мережі листопад – грудень Касьянов В.В.

 Романенко А.Р., Мастерських О.М.

Відеозапис інструментальної мініатюри Lerua Andersen  « 

Sleigh Ride»

розважальний відео до новорічних свят САЙТ ІМ, соціальні мережі грудень  Касьянов В.В.

 Ткачук В.В.

  Мастерських О.М.

Проморолик  «WE ARE Грін» До Дня університету відеоролик САЙТ ІМ, соціальні мережі 1-3 грудня  Кафедра хореографії,

 Грек В.А., зав. каф.

Проєкт  «Я-СТУДЕНТ-ГРІНЧЕНКІВЕЦЬ» До Дня університету Цикл відеороликів САЙТ ІМ, соціальні мережі 30 листопада - 11 грудня  Кафедра хореографії Прусова Л.В.

Науково-творчий проєкт «Мистецький бріколаж  «Легенди 

чарівного Перекотиполя»

До дня університету Ділова онлайн-гра у 

відеозапису

САЙТ ІМ, соціальні мережі 1-4 грудня Кафедра мистецтвознавства та музичної освіти, 

Олексюк О.М., зав. каф.

Літературно-музична композиція «В повітрі молодому 

далекий крик

 Мандрівних журавлів…» на вірші

 Б. Грінченка із циклу «Весняні сонети»

До Дня університету відео Youtube- канал,  сайт ІМ

 кафедральна  сторінка; в

 мережі  фейсбук

2 грудня Кафедра академічного та естрадного вокалу, доц.. 

Лєвіт Д.А., викл. Сохань М.

Концерт вокальної музики «Пам’ять, закарбована у музиці» До Дня університету Відеоверсія Youtube-

 канал,

 сайт ІМ

 кафедральна

 сторінка; в

 мережі

 фейсбук

7-9 грудня Кафедра академічного та естрадного вокалу, ст.. 

викл. Макарова Е.В., Яковенко В.Г., доцент Лєвіт 

Д.А.

Онлайн-виставка екслібрисів

 «Б. Грінченко в екслібрисі»

До Дня університету Онлайн-виставка

 (проспект)

САЙТ ІМ, соціальні мережі 1-10 грудня Кафедра образотворчого мистецтва,

 Ст..викладач Задніпряний Г.Т., викл. Стрельцова 

С.В.

Дизанерський віртуальний проєкт "Україна. У цьому слові 

для мене все" 

 складається з 3 віртуальних виставок:

  1. "Український орнамент" (роботи студентів 1 курсу), 

 2. "Сучасні українські вирізанки та витинанки" (роботи 

студентів 2 курсу) 

 3. "Україна в інфографіці" (роботи студентів 2 курсу)

До Дня університету Віртуальні виставки САЙТ ІМ, соціальні мережі 1-10 грудня 2  Кафедра дизайну,

 Кравченко Н.І., зав.каф.,

 Доц..Світлична О.М.,

 Ст.. викладач  Здор О.Г.

Відеоролик 

 «Окрилені

 нетлінним

 словом Бориса

 Грінченка» (мелодекламація)

До Дня університету відеоролик САЙТ ІМ, соціальні мережі 9 Грудень кафедра інструментально- виконавської 

майстерності

 Доцент Ткачук В.В., ст.. викл Касьянов В.В., 

Мастерських О.М.

Музичне вітання магістрам З нагоди вручення дипломів 

магістрам

Відеовітання Сайт Університету, сайт 

інституту, соціальні мережі

грудень

Поетичний марафон «Безсмертний дотик до душі...» (Ліна 

Костенко)

День української мови та 

писемності онлайн соцмережі, сайт, meet 9 Листопад

ЦК з видавничої справи, культури та української 

філології

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

День української мови та 

писемності онлайн соцмережі, сайт, meet 9 Листопад

ЦК з видавничої справи, культури та української 

філології

Привітання з нагоди Міжнародного дня студента День студента онлайн соцмережі, сайт, meet листопад координатор Нос Н.М.

Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи День Гідності та Свободи онлайн соцмережі, сайт, meet листопад Коледж, ЦК

Фаховий коледж "Універсум"



Заходи з нагоди вшанування пам'яті жертв Голодоморів

День пам'яті жертв 

Голодоморів онлайн соцмережі, сайт, meet листопад Коледж

Онлайн екскурсія до Національного музею літератури. 

Тематична лекція «Вартовий українського слова» День Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

ЦК з видавничої справи, культури та української 

філології

ІV міський дистанційний конкурс хореографічного 

мистецтва «Kyiv College Dance 2020» День університету онлайн соцмережі, сайт 12 Грудень ЦК музики та хореографії

Музична імпреза до Дня університету «Україна. У цьому 

слові для мене все» День Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень ЦК музики та хореографії

Круглий стіл "Історико-політичні погляди Бориса 

Грінченка" До Дня Університету онлайн-захід соцмережі, сайт, meet грудень ЦК суспільних дисциплін та правознавства

Тренінг "Стрес-менеджмент: чи можливо управляти 

стресом?" День Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

ЦК економіко-математичних дисциплін та 

менеджменту

Спортивний онлайн флешмоб до Дня Університету День Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень ЦК фізичного виховання

Круглий стіл на тему: «Художній психологізм малої прози 

Бориса Грінченка». День Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень ЦК іноземних мов

Арт-пікнік День Університеу

онлайн (лінійка 

художніх майстер-

класів) соцмережі, сайт, meet грудень ЦК образотворчого мистецтва і дизайну

Віртуальна екскурсія "Київ Бориса Грінченка" День Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

Коледж, Бюро театралізованих екскурсій, ІЖ, 

проект "Живе місто", Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених Університету"

Заходи в рамках Декад циклових комісій протягом року онлайн соцмережі, сайт, meet протягом року Коледж, ЦК

Фітнес канал «Карантин із

користю»

Розважально спортивний Запис відеороліків занять 

спортом, руханок і т.п.

соцмережі впродовж карантину Координатор - Петрухан-Щербакова Л.Ю., 

кафедри

Радіоінтерв’ю 

 «З професіоналами про здоров’я і спорт»

Освітньо-пізнавальний Запис підкастів Сайт радіо, сайт факультету, 

соцмережі

листопад Координатор - Петрухан-Щербакова Л.Ю., 

кафедри,  (4 особи викладачів, беремо інтерв’ю 

про КОВІД і здоров’я на карантині)

Онлайн майстер-класи та відеозустрічі «З професіоналами 

про здоров’я і спорт»

Освітньо-пізнавальний Онлайн-зустрічі Сайт і сторінка факультету, 

соцмережі

за окремим планом 

факультету

Координатор - Петрухан-Щербакова Л.Ю., 

кафедри

 (накштал проекту з Києвом і для Києва, але для 

наших викладачів і студентів)

Вітання з міжнародним Днем студента Розважально-пізнавальний Онлайн-флешмоб Сайт і сторінка факультету, 

соцмережі

листопад Координатор - Петрухан-Щербакова Л.Ю., 

технічна підтримка - Пилипченко Н.В.

 Науково-педагогічний колектив кафедр

До Дня пам’яті голодомору «Запали свічку» пізнавальний Онлайн-флешмоб Сайт і сторінка факультету, 

соцмережі

листопад Координатор - Петрухан-Щербакова Л.Ю., 

технічна підтримка - Пилипченко Н.В.

 Науково-педагогічний колектив кафедр

 (в соцмережах і на сайті виставляємо фото свічки 

в день голодомору – 26.11) і  стаття на сайт з 

цього приводу

Зустріч зі студентом учасником бойових дій Освітньо-пізнавальний Онлайн-зустріч

на платформі Zoom

листопад Координатор - Петрухан-Щербакова Л.Ю., 

технічна підтримка - Пилипченко Н.В.

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Інститут журналістики



Організація онлайн зустрічей з відомими особистостями 

(медійні особи, журналісти, письменники, громадські діячі)

для всіх курсів

Освітньо-пізнавальний Онлайн-зустріч

на платформах Zoom, Meet

протягом року Балабанова К.Є., завідувачі кафедр

Соціальний проєкт «з Києвом і для Києва» 2020-2021 за 

окремим планом Освітньо-пізнавальний Онлайн заходи на платформах Zoom, Meet протягом року Балабанова К.Є., завідувачі кафедр

Упровадження проєкту «Київ – всесвітня книжкова 

столиця» Освітньо-пізнавальний

Дистанційне 

упровадження проєкту

на платформах Zoom, Meet, 

соціальні мережі протягом року Балабанова К.Є., кафедра ВС

Запис пізнавальних програм (подкастів) на радіо BG та 

розміщення їх на сайті та соц. платформах ІЖ Розважально-пізнавальний Запис підкастів

Соціальні мережі, сайт ІЖ, 

сайт радіо BG протягом карантину Балабанова К.Є., завідувачі кафедр

Відзначення Дня української писемності та мови (за 

окремим планом ІЖ: написання Диктанту Національної 

єдності дистанційно, тематичні лекції, флешмоб у 

соціальних мережах – читання поезії) Освітньо-пізнавальний Онлайн заходи Соціальні мережі, сайт ІЖ 9 листопада Балабанова К.Є.

День Інституту журналістики

-зустріч з успішним випускником (онлайн формат)

-зустріч з фахівцем (онлайн формат)

-урочисте нагородження

- панельна дискусія для старших курсів  «Сучасний 

фахівець креативних індустрій: думки роботодавців»  для 

старших курсів.

День ІЖ Онлайн заходи Соціальні мережі, сайт ІЖ 16 Листопад Балабанова К.Є., завідувачі кафедр

Заходи до Міжнародного дня студента (онлайн формат) Розважальний Онлайн заходи

Соціальні мережі студради, 

ІЖ 17 Листопад Балабанова К.Є., студрада ІЖ

Київський конкурс із соціальних комунікацій для 

старшокласників «Перший раз в PR-клас»

Освітньо-пізнавальний, 

профорієнтаційний Онлайн заходи Соціальні мережі, сайт ІЖ листопад - грудень Балабанова К.Є., кафедра РЗГ

Тренінг з   аудіовізуального виробництва «Productionstudy» Освітньо-пізнавальний Онлайн заходи на платформах Zoom, Meet листопад Балабанова К.Є., кафедра ЖНМ

Грінченківська декада, День Університету: - онлайн 

тематичні лекції з нагоди Грінченківської декади; - теплі 

історії, продовження проекту, розміщення історій-есе на 

соц. платформах ІЖ; Відеоролик (флешмоб) від 1 курсу; 

майстер-класи від викладачів ІЖ Освітньо-пізнавальний Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт ІЖ, на 

платформах Zoom, Meet грудень Балабанова К.Є., завідувачі кафедр, студрада ІЖ

Всеукраїнський блогер-фест «Smart-blog» Освітньо-пізнавальний Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт ІЖ, 

You Tube грудень Балабанова К.Є., кафедра ВС

Проєкт «Цифрові бібліотеки» на прикладі бібліотеки аудіо-

книг українською мовою «Слухай» Освітньо-пізнавальний Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт ІЖ, на 

платформах Zoom, Meet грудень Балабанова К.Є., кафедра БІ

Дискусійний онлайн-хаб «Youthquake-дипломатія: як ми 

можемо змінити світ» Онлайн заходи на платформах Zoom, Meet грудень Балабанова К.Є., кафедра ЖНМ

Інтерактивний проєкт "Календар визначних дат" освітньо-пізнавальний інтерактивний соціальні мережі листопад - грудень Савченко Ю.Ю., Ульянич Г.І.

Інтерактивний проєкт "Народний календар" освітньо-пізнавальний інтерактивний соціальні мережі листопад - грудень Савченко Ю.Ю., Ульянич Г.І.

Проєкт "Музей українського побуту ПІ у віртуальному 

вимірі"

освітньо-пізнавальний інтерактивний соціальні мережі листопад - грудень Савченко Ю.Ю., Ульянич Г.І.

Відзначення Міжнародного дня студента 

розважально-пізнавальний онлайн-флешмоб соціальні мережі 17 Листопад

Савченко Ю.Ю., студрада ПІ

Відзначення Дня української писемності та мови освітньо-пізнавальний онлайн заходи соціальні мережі 09 листопада Савченко Ю.Ю., студрада ПІ

Відзначення Дня Гідності та Свободи освітньо-пізнавальний онлайн заходи соціальні мережі 21 Листопад Савченко Ю.Ю., студрада ПІ

Педагогічний інститут



Участь у загальнонаціональній акції "Запали свічку пам`яті"

освітньо-пізнавальний онлайн заходи соціальні мережі 27 Листопад Савченко Ю.Ю., студрада ПІ

Онлайн заходи до Грінченківської декади освітньо-пізнавальний онлайн заходи соціальні мережі 30 листопада-11 грудня Савченко Ю.Ю., студрада ПІ

Відео привітаня до Новорічних свят розважально-пізнавальний флешмоб

соціальні мережі

грудень Савченко Ю.Ю., студрада ПІ

Конкурс #hororcreator творчий онлайн захід соціальна мережа Instagram 28 жовтня - 01 листопада Обушний С.М., РСС ФІТУ

День української мови та писемності освітньо-пізнавальний онлайн заходи соціальні мережі 09 листопада Обушний С.М., РСС ФІТУ

Міжнародний день студента 

розважально-пізнавальний онлайн-флешмоб соціальні мережі 17 Листопад

Обушний С.М., РСС ФІТУ

Розважальне шоу "COMENT OUT"

розважально-пізнавальний

онлайн захід

Youtube-канал РСС ФІТУ

грудень Обушний С.М., РСС ФІТУ

День Святого Миколая. V флешмоб "Таємний Санта" розважальний онлайн захід соціальні мережі 21 грудня - 24 грудня Обушний С.М., РСС ФІТУ

Факультет інформаційних технологій та управління


