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№ 

п/п 

Структурний 

підрозділ 

Назва соціального 

проекту 

Відповідальні 

(ПІП, посада) 

Хто проводить 

(кафедра) 

Формат 

соціального 

проекту 

Для кого 

призначений 

Коротко про 

соціальний проект 

1 Історико-

філософський 

факультет 

Історичний клуб 

«Відоме і невідоме в 

історії України» 

Хохлов Денис, голова 

СНТ 

Члени СНТ Відеолекція 

(15-20 хв) в 

період 

карантину, 

Після 

закінчення 

карантину – 

живі лекції 

 

 

 

 

 

Мешканці м. 

Києва 

Відеолекції, які 

будуть виставлені 

на сторінці 

університету  про 

цікаві  та 

маловідомі 

сторінки історії 

України 

2 Історико-

філософський 

факультет 

Театр «Борисфен» Сарапина Анастасія, 

директор театру 

Студентський 

театр 

Відеовистава 

в період 

карантину, 

Після 

закінчення 

карантину – 

виступи 

театру 

Мешканці м. 

Києва 

Перегляд 

відеовистав/вистав 

студентського 

театру 



3 Інститут 

філології 

Онлайн-гра 

«Локалізація 

відеоігор» 

Чередничок Тетяна 

Іванівна, 

викладач кафедри 

германської філології 

Кафедра 

германської 

філології 

Онлайн-гра Мешканці 

м. Києва 

- 

4 Інститут 

філології 

Цикл онлайн-занять з 

усного мовлення 

англійською 

Шовкопляс Галина 

Євгеніївна, доцент 

кафедри світової 

літератури 

Кафедра світової 

літератури 

Онлайн-

заняття 

Кияни 

пенсійного віку 

- 

5 Інститут 

філології 

Онлайн-зустріч «Нові 

звички і ритуали – 

секрети одужання 

суспільства» 

Махачашвілі Русудан 

Кирилевна, завідувач 

кафедри романської 

філології,  

Ананьєва Людмила 

Валентинівна, доцент 

кафедри романської 

філології 

Кафедра 

романської 

філології та 

порівняльно-

типологічного 

мовознавства 

Онлайн-

зустріч 

Мешканці 

Оболонського 

району м. Києва, 

учні шкіл 

 

6 Інститут 

філології 

Онлайн-курси 

японської мови 

«ManekiNekoJapanese» 

Гілевич Аліна 

Василівна, старший 

викладач кафедри 

східних мов і 

перекладу 

Кафедра східних 

мов і перекладу 

Онлайн-

курси 

Учні шкіл 

м. Києва 

 

7 Інститут 

філології  

Онлайн-заняття 

«Англійська мова 

об’єднує серця» 

Прокопчук Марія 

Миколаївна, викладач 

кафедри англійської 

філології і перекладу 

Кафедра 

англійської 

філології і 

перекладу 

Онлайн-

заняття 

Учні шкіл  

м. Києва 

 

8 Інститут 

філології 

Онлайн-лекція «Мова 

народу – генетичний 

код національної 

Русаченко Наталія 

Павлівна, доцент 

кафедри української 

Кафедра 

української мови 

Онлайн-

лекція 

Кияни 

пенсійного віку 

 



культури» мови 

9 Інститут 

філології 

Літературний конкурс 

«Березневі містерії» 

Башкірова Ольга 

Миколаївна, доцент 

кафедри української 

літератури, 

компаративістики і 

грінченкознавства,  

Луцюк Микола 

Володимирович, 

доцент кафедр 

української літератури,  

компаративістики і 

грінченкознавства 

Кафедра 

української 

літератури, 

компаративістики 

і 

грінченкознавства 

Конкурс Учні шкіл  

м. Києва та 

України 

 

10 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Перевірте свій 

біологічний вік!" 

Неведомська Євгенія 

Олексіївна,  

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології  

Відеолекція  Мешканці 

м. Києва 

 

11 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Профілактика 

остеопорозу. 

Особливості 

харчування жінок" 

Пітенко Сергій 

Леонідович,  

магістр олімпійського 

й професійного 

спорту, кандидат у 

майстри спорту 

України з 

пауерліфтингу, 

старший викладач 

кафедри фізичного 

виховання і педагогіки 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

Лекція- 

презентація 

Мешканці 

м. Києва 

 



спорту 

12 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Поради від 

професіоналів в сфері 

здоров'я і спорту, 

соматика як метод 

оздоровлення" 

Волощенко Юрій 

Миколайович,  

ст. викладач кафедри 

спорту та фітнесу 

 

Кафедра спорту та 

фітнесу 

 

Відеолекція  Мешканці 

м. Києва 

 

13 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Мікроциркуляція та 

лімфообіг: фізіологія, 

регуляція, 

недостатність, 

порушення, значення. 

Тимчик Олеся 

Володимирівна,  

кандидат біологічних 

наук, доцент 

Кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології  

Лекція-

диспут 

Мешканці 

м. Києва 

 

14 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Методика 

використання засобів 

оздоровчої ходьби" 

Гацко Олена 

Володимирівна,  

КМС з легкої 

атлетики; Переможець 

Всеукраїнського 

конкурсу серед 

вчителів фізичної 

культури у м. Києві; 

Відмінник освіти 

України, старший 

викладач кафедри 

фізичного виховання і 

педагогіки спорту 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

Відеолекція Мешканці 

м. Києва 

 

15 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

"Поради від 

професіоналів в сфері 

здоров'я і спорту: 

Рухливі ігри для 

Петрова Наталя 

Вікторівна,  

старший викладач 

Кафедра спорту та 

фітнесу 

Відеолекція Мешканці 

м. Києва 

 



спорту активного 

відпочинку" 

кафедри спорту та 

фітнесу 

16 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"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 

спорту, доцент 

кафедри. 

Кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології  

Відеолекція Мешканці 

м. Києва 

 

17 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Поради від 

професіоналів в сфері 

здоров'я і спорту: 

Психологія здоров’я" 

Поляничко Олена 

Миколаївна,  

 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

Кафедра спорту та 

фітнесу 

Відеолекція Мешканці 

м. Києва 

 

18 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Методика 

використання 

прийомів масажу в 

процесі відновлення 

після фізичних 

навантажень"  

Гнутова Наталія 

Павлівна,  

Майстер спорту з 

легкої атлетики, 

старший викладач 

кафедри фізичного 

виховання і педагогіки 

спорту 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

Відеолекція Мешканці 

м. Києва 

 



19 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Поради від 

професіоналів в сфері 

здоров'я і спорту: 

Футбол для 

початківців" 

Киричок Юрій 

Миколайович,  

викладач кафедри 

спорту та фітнесу 

 

Кафедра спорту та 

фітнесу 

Відеолекція Мешканці 

м. Києва 

 

20 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Навчання плаванню 

дітей різного віку" 

Іскра Уляна 

Володимирівна,  

кандидат наук з 

фізичного виховання і 

спорту, Майстер 

спорту України, 

доцент кафедри 

кафедра фізичного 

виховання і 

педагогіки спорту 

Лекція-

презентація 

Мешканці 

м. Києва 

 

21 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і 

спорту 

"Закони Всесвіту для 

кожної людини. 

Філософські знання, 

які можуть покращити 

життя людини"  

Савченко Валентин 

Михайлович, 

 завідувач кафедри 

фізичної реабілітації та 

біокінезіології, доктор 

медичних наук, 

професор 

Кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології  

Лекція-

презентація 

Мешканці 

м. Києва 

 

22 Факультет 

права та 

міжнародних 

відносин 

Юридична клініка 

«Астрея» 

Консультанти: 

Студенти ІІ-ІV курсів 

спеціальності «Право» 

Чернега Андрій 

Петрович, 

доцент кафедри 

публічного та 

приватного права 

Кафедра 

публічного та 

приватного права 

Безоплатна 

правова 

допомога у 

формі усних 

та письмових 

консультацій; 

роз’яснення 

та тлумачення 

правових 

Для мешканців 

м. Києва: 

обмеження по 

віку відсутні. 

Цільова 

аудиторія: 

обмежень немає.  

Діяльність 

Юридичної клініки 

«Астрея» 

спрямована на: 

1. Надання 

безоплатної 

правової допомоги 

громадянам; 



норм 2. Захист 

конституційних 

прав і свобод 

громадян; 

3. Формування 

правової культури 

громадян.  

23 Інститут 

журналістики 

Тренінг з    

аудіовізуального 

виробництва 

«Production study» 

Лісневська Аліна 

Леонідівна, 

координатор кафедри з 

соціально-гуманітарної 

роботи 

Кафедра 

журналістики та 

нових медіа 

Тренінг Старшокласники 

міста Києва 

Профорієнтаційний 

захід 

 

24 Інститут 

журналістики 

 

 

Тренінг з  медіа 

грамотності для 

педагогів 

Лісневська Аліна 

Леонідівна, доцент 

кафедри 

 

Курбан Олександр 

Васильович, доцент 

кафедри 

Нетреба Маргарита 

Миколаївна, доцент 

кафедри 

Кафедра 

журналістики та 

нових медіа 

 

Кафедра реклами 

та зв'язків з 

громадськістю 

 

Тренінг Педагоги 

міста Києва 

Освітній проєкт 

25 Інститут 

журналістики 

 

 

Київський конкурс 

для старшокласників 

«Перший раз в PR 

клас» 

 

Ужанська Тетяна 

Іллівна, 

координатор кафедри з 

соціально-гуманітарної 

роботи 

Кафедра реклами 

та зв'язків з 

громадськістю 

 

Конкурс Школярі  

міста Києва 

 

Профорієнтаційний 

проєкт 



26 Інститут 

журналістики 

V Всеукраїнський 

фестиваль 

блогерів«SmartBlog» 

Масімова Лариса 

Гагіківна, завідувач 

кафедри, 

Осмоловська Олена 

Анатоліївна, доцент, 

координатор кафедри з 

соціально-гуманітарної 

роботи 

Кафедра 

видавничої справи 

Конкурс 

 

Школярі й 

студенти Києва 

та України 

Профорієнтаційний 

проєкт 

27 Інститут 

журналістики 

«Цифрові бібліотеки» 

на прикладі бібліотеки 

аудіо-книг 

українською мовою « 

Слухай» 

Макарова Марія 

Володимирівна , 

доцент кафедри 

 

Поліщук Тетяна 

Ігорівна, старший 

викладач кафедри 

Кафедра 

бібліотекознавства 

та інформології 

 

Презентація 

проекту 

Школярі й 

студенти Києва 

та України 

Профорієнтаційний 

проєкт 

28 Інститут 

журналістики 

Дискусійний онлайн-

хаб «Youthquake-

дипломатія : як ми 

можемо змінити світ» 

Гондюл Олександра 

Дмитрівна, викладач 

кафедри 

Кафедра 

журналістики та 

нових медіа 

Вебінар-

дискусія 

Школярі й 

студенти Києва 

Профорієнтаційний 

проєкт 

29 Інститут 

журналістики 

Конкурс 

журналістської 

творчості «Нові в 

медіа» 

Лісневська Аліна 

Леонідівна, 

координатор кафедри з 

соціально-гуманітарної 

роботи, доцент 

Гондюл Олександра 

Дмитрівна, викладач 

кафедри 

Кафедра 

журналістики та 

нових медіа 

Конкурс Школярі й 

студенти Києва 

та України 

Профорієнтаційний 

проєкт 



30 Інститут 

журналістики 

Конкурс фото та 

відеоробіт «Lime. Go 

to read!» «Library in 

my eyes. Gotoread!» 

Поліщук Тетяна 

Ігорівна, старший 

викладач кафедри 

Кафедра 

бібліотекознавства 

та інформології 

Конкурс Школярі й 

студенти Києва 

та України 

Профорієнтаційний 

проєкт 

31 Інститут 

журналістики 

VII Всеукраїнський 

фестиваль 

буктрейлерів і 

промороликів 

«Bookfashion» 

Масімова Лариса 

Гагіківна, завідувач 

кафедри, 

Осмоловська Олена 

Анатоліївна, доцент, 

координатор кафедри з 

соціально-гуманітарної 

роботи 

Кафедра 

видавничої справи 

Конкурс Школярі й 

студенти Києва 

та України 

Профорієнтаційний 

проєкт 

32 Інститут 

журналістики 

Програма  з 

медіаграмотності для 

старшокласників 

Фруктова Яна 

Станіславівна,  

координатор кафедри з 

наукової роботи 

Кафедра 

журналістики та 

нових медіа 

Тренінг Вчителі, 

школярі, 

студенти, 

представники 

бізнесу Києва та 

України 

Освітній проєкт 

 

 


