
План соціально-гуманітарної роботи Інституту філології на 2019 рік 

Корпоративна культура 

№ 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.  Тематичні кураторські години із формування корпоративної культури серед студентської 

молоді  

 

протягом року заступники директора, 

куратори 

2.  Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам Університету  червень 

грудень 

 

заступники директора, 

завідувачі кафедр 

3.  Робота творчих об’єднань, гуртків протягом року заступник директора, 

завідувачі кафедр 

4.  Профорієнтаційна робота серед учнівської молоді м. Києва протягом року завідувачі кафедр  

II. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 

5.  День Інституту філології 29 березня ІФ 

6.  Участь у заходах вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом) травень 

грудень 

заступники директора, 

студентська рада, 

завідувачі кафедр 

7.  Відзначення  Дня української писемності та мови (за окремим планом) листопад заступники директора, 

кафедри української 

мови, української 

літератури та 

компаративістики 

8. З Не-конференція «Академія ігрових технологій» жовтень Кафедра української 

літератури та 

компаративістики, 

кафедра світової 

літератури 

9.  Фестиваль-конкурс соціальних проектів студентських груп Інституту філології листопад заступник директора, 

студентська рада, 

куратори 



10.  Участь у заходах присвячених Дню Університету (за окремим планом) грудень заступники директора, 

завідувачі кафедр 

ІІІ. ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 

11.  Реалізація заходів Соціального проекту «З Києвом і для Києва» Протягом року 

 

заступник директора, 

кафедри 

12.  Літературний конкурс «Березневі містерії» березень заступник директора, 

кафедра української 

літератури та 

компаративістики 

13.  Конкурс читців «Із янголом на плечі» грудень заступник директора, 

кафедра української 

літератури та 

компаративістики 

14. Б Благодійна акція «Миколай про тебе не забув» грудень Заступник директора, 

студентська рада 

Студентоцентризм 
№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.  Участь у роботі стипендіальної комісії з обліку балів у Рейтингу успішності студентів за 

участь у творчій, спортивній діяльності, громадському житті інститутів, факультетів, 

УК та з нарахування соціальної стипендії 

січень, червень 

 

заступники директорів 

2.  Посвята першокурсників у студенти Університету серпень-вересень заступники директорів, 

куратори 

ІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 

3.  Оновлення бази даних студентів соціальних категорій вересень 

 

заступник директора 

4.  Контрольна звірка документації інститутів, факультетів, УК для нарахування 

соціальних виплат, соціальної стипендії за результати заліково-екзаменаційної сесії 

щосеместру 

 

 

заступник директора 

5.  Контроль стану здоров’я студентів та організація проходження ними планових 

медичних оглядів 

щосеместру 

 

 

заступник директора 

6.  Консультування студентів соціальних категорій  протягом року заступник директора 



7.  Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат студентам 

Інституту 

протягом року заступник директора 

8. П Психолого-педагогічний супровід студентів, які знаходяться під опікою та на повному 

державному забезпеченні 

протягом року заступник директора 

ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ 

9.  Моніторинг потреб студентів ІІ-V курсів у гуртожитку на наступний навчальний рік та 

формування бази даних на поселення 

квітень-червень заступник директора 

10.  Формування бази даних з партнерів Університету щодо поселення студентів у 

гуртожитки 

червень заступник директора 

11.  Складання та затвердження графіків чергування у гуртожитках кураторів академічних 

груп  

вересень 

 

заступник директора 

12.  Здійснення контролю оплати студентами за проживання в гуртожитках протягом року заступник директора 

13.  Психолого-педагогічний супровід студентів, які мешкають у гуртожитку протягом року заступник директора 

 

ІV. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

14.  Тренінги командоутворення для студентської ради Інституту філології жовтень-листопад заступник директора, 

студентська рада 

15.  Тренінги для координаторів Інституту філології травень заступник директора, 

студентська рада, 

координатори 

16.  Проведення акцій щодо залучення студентів до соціальних практик, забезпечення 

підтримки їх творчої, громадської наукової, підприємницької ініціатив (за окремим 

планом) 

протягом року заступник директора, 

куратори, студентська 

рада 

V. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

17.  Відзначення Дня Соборності та Свободи України січень заступник директора, 

куратори 

 

18.  Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих в зоні проведення антитерористичної 

операції 

лютий 

 

заступник директора, 

куратори 

19.  Міжнародний  день рідної мови (за окремим планом) лютий 

 

заступник директора, 

кафедра української 

мови 

20.   “Шевченківський березень” (за окремим планом) березень 

 

заступник директора, 

кафедри 



21.  Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. Облаштування куточка пам’яті. 

Проведення хвилини мовчання 

квітень заступники директорів 

22.  День пам’яті та примирення травень заступник директора, 

кафедри 

23.  Всесвітній день вишиванки травень ІФ 

 

24.  Участь в урочистостях до Дня Державного Прапора України серпень ІФ 

25.  Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні (за окремим планом) листопад заступник директора, 

кафедри 

VI. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ,  КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

26.  Конкурс «Містер та Міс Інституту філології» березень студентська рада 

27.  Квест “Мовний марафон” до Дня української мови та писемності листопад ІФ 

кафедра української 

мови 

28.  Фестиваль першокурсників Інституту філології «Ось ми які!» жовтень студентська рада 

VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

29.  Відзначення Всесвітнього дня здоров’я (за окремим планом) квітень 

 

заступник директора, 

кафедри 

30.  Акція «Проти паління» до Всесвітнього дня без тютюну травень студентська рада 

31.  Участь у заходах до Всесвітнього дня донора крові травень заступник директора, 

кафедри, студентська 

рада 

32.  Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті “Пробіг під каштанами” з 

нагоди святкування Дня Києва  

травень заступник директора, 

кафедри, студентська 

рада 

 


