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lIазва {ата проведенпя

1 Свжкувшrня ýня знаl* Вересеrъ 2*21

2. Проведення заходiв щодо адаrтацii

стr,,дентi в-першоку рс н ltKi в

Протжом рOку

.l
ознайопtленнJl здобувачiв вищоi освiти з

ixHi Ml.r прав аL{и, обов' язкалtлr, гаriдOIчI та

с aliToM YHiBep clTTeT1,

Всресень 2OZ1

4 Профорiснт,ацiйнi та кар' cpHi

ко}lсуль,гацii з пgихоjlогом та HR.

Протягом р*ку

5 Профiлактика дрrскрлrмiнацiйнлtх проя BiB

[расизму. гендерноТ r*epiBHocTi та iH)

rIротягом року



6 ГIопередження шравопорушенъ серед

неповноJliтнiх стl.дентi в

Протягом року

7 Про фiлактLlка тютюнопапi ння. вжив ання

iljlкоголю. }{аркот!{чних реч (]виrl

Г{ротжом року

8 Зустрiчi та робота iз стейкхолдерitми Протягопл року

9 Медiаr,рамотнiсть та безпека в соцiальн1.1х

\{ережах

Протягом рýку

10 ЗабезпеченIбt роб*ти скриньки довiри Протшом року

1l Заходи щодо академi чноТ доброчесностi,

якостi оцiнювання

Протжом року

12. Статеве BиxoBaHIul : гrрофiлак,rи.лнi

захOди, тренiнги. iндлrвiдуzutьнi

консуJlътацiТ з психо"цогом

Протшом року

1з Органiзачiя наочноi агiтацii

спрямоRаноТ на влtсвiтлення

громадсъког0 ж}{ття унiверситет.ч

Протягом polry

14. ýенъ Захисtтикiв i Захисн!Iць Украiш,r Жовтеrь 2*21

15. Студентськi обговорення щоло

Bнeceн}ul зlr.tiH, доповнень до ocBiTHix

Протяом рýку



rIрограм

1б Свяrкуванlrя Хеловiну серел студентiв

та викладачiв

Листопад 2О21

17 Проведенrrя твOрчI{D{ майстер K_rraciB Протягом року

18. Проведення iгор "Мафiя", "МонопоJtiя" Протягом рок_v

l9. ýенъ прафвштка освiти Жовтенъ Za21

2* Проведенrrя Speaking Club Протягоtчt року

2| Iнформашiрlнi листи про оообливостi

рiзних культур, для пiдвищення

соцi аць Ho-KyJlbTyp ногс зв'язку

Ллrстопад 20? l

z2 Робота з студентськ!lм ilарламентом Протяом роýу

2з {ень _vKpaTHcbKoi пiлсемностi та ьIOви -
Jo{v чен ня до Всеу Kpal'HcbKo го

диктант_y. Проект зi сту-лентсъким

парлаь{енто},I важJивостi piaHoi мови

дпя кожного

Листопад 2а2|

1,1L1 Гlроведення сгIортивн{ж заходiв Протшом року

25 Оргаrriзацi я роботи dэутбоrьноi команди Протягом рOк.y

zб Проведення заходiв щодо ет}-Iчно-

Mop.LTbHI{ та культурних норм

виховання

Протягопл poк.y

2,1. ýроведелшя екологiчнлос заходiв Протшом р*ку



28. ýень студента 17 листопада2021

29 Проведення iнте_цектуацьнр{х iгop пtiж

школамл1\4СУ

II семестр

30 курс лекцiй "конфлiктологiя, Як вести

п9регOвори"

Протягом року

з1. Iнформачiйrнi лl,tстiвки про права

людини в YKpaiHi (в рiзнlтх сферах)

Грулень 2021

.la
JL- Про Be;ie ння профор i cHTauirlrrrж

коЕсупътацiй та ceMiHapiB

Протягоrut рок_ч

.\ -| Провелення тренiнгiв ддя розвитк5ч hard

та soft skitrls

Протягошr рок,ч

34 Провелентrя майстер-класiв з першоi

додо]\,{оги

Протягоrur року

з5. Мiжнародний день волонтерiв. Зустрiч з

волонтерсъкиN{ рухом <<Бчр>" НМРУ-

Сý-Платформа

II семестр

36 fiеrrъ Збройштх Clr"T УкраТни. 6 грудня 2a2l

з7 Мiжнародr*тй денъ прав людIнLI.

Зустрiч з правниками: юристаL{и та

адвокатамI.1.

10 ryчлня 2021

з8. Анлрiiвськi вечорницi. Проведення

вечора з украiнсъки]\{и традицiяý{и ,га

кухнею

1З грулrrя 2О2|



з9. fieHb вшанування учасникiв лiквiдацiТ

наслiдкjв aBapii на Чорнобилъськiй

АЕС. Поiздка до Чорнобильськоi :lони.

Захiд в бiбдiотецi прегчрочений пам'ятi

14 грудня Z8ZZ

40 ýень Святl.rтеля h4ико;lая Чулотворця.

Поiздка в дIlтячиr1 будинок спiльно з

викладачамrt, Ярмарка кулiнарних

тралинiй cBiTy.

19 грулня 2{}22

4l. IIiдведення пiдсул,ткiв першого

семестрy, святковий вечiр вiд стулентiв.

25 грулня 2022

42 ýень Соборностi Украirти. Робота у

студентсъкоr,{у парламентi.

22 сiчняZО22

4з }vliжнародний деЕъ пам'ятi жертв

ГОЛОКОст1, Провелення заходу

ВШ аН),.-В аН ttя пам' ятi.

27 сiчня2O2Z

44 Денъ Святого Вацентlана. Захiд: творчиi.r

вечiр <Символ кохання))

14 -тютого 2а22

45 1\4iжнароцний День рiлноТ NIови.

Провелення чепrпiонсtту на знання }10ви.

21 лютого 2а22

46 ý,{iжнародний жiночийt день. Прirвiтання

вiд чоловiчого колективу: Bi:eo та вечiр

живоi музики.

Березень 2а22

47 ýенъ народженн я Т ар аса Григоров trча

Шgвченка ( 1 8 t4- 1 8б i ). украiнського

9 березня 2а22



l

поета, х.чдожника, мисл}Iтеля" Ч}шанIIя

вiд колективу 1,а с,l-удентiв 1,нiверситету.

48 EKcKvpciT в компаtii, пiдгrр}l€мства:

ycTaнoBpr

JIютiлй - червень Za22

49 BcecBiTHipi день здоров'я. Колектtлвна

р_чхаJiка iз запроше tll{l\tи зiркапrtл.

7 квiтня Za22

50. зустрiч для gтудентjв lT школи i:з

fiредстilвником I]- компанii практи.rнi та

мотивацiйrri поради" коN,Iунiкацiя та

робата в групах.

12 квiтня 2O2Z

51 EKcKypcii у Верховну Раду Украilж 11ротягом рску

52 День мliжнародноi солiдарностi

трудяlцих, Тренirlг корпорtтлrвноi

культYррI 1,а ко]\{андоутовреннr{.

З травня 2а22

5з. .Щнi гrапt'ятi т,а прилrирення, гtрлtсвяченi

пам'ятi жертв fiругоi свi"говоi Bii.rнlr.

8-9 травня2а22

54 fieHb украiнськоi вишиванки (третiй

tIeTBep травня).

20 травня ZO2Z

55. Мiжнародrrий день захисту дiтей.

Вiдвiдування дитяtlого б,члинку та

проведення свята для дiтей.

Червенъ 2OZZ

56. Всесвiтнiй денъ охорони навколишнъого

СеРеДОВиirlа. Висадка KlrщiB та дерев.

Червенъ 2а22



57 ýень ьтолодi. Правелення науково-

творqбро гliKHiKa.

27 червня 2а22

58. Виrryскнlй вечiр Червень 2а22

59 Денъ КонститучiТ Украirrи. Робо.га з

Свропейсъкою школою права:

органiзашiя iнтелектуапьноТ гри

кКонститушiя i Moi права>

28 червня2а22

60 Вишускнлй пiдгот*вчого вiддiленнrl Липеriь 2а22

61 ýень Незалежностi УкраТни 24 серптlя 2O2Z

f,l-rpeKTop IleHTpy зв'язкiв

з громадськiстю та розвитку

мо;tодiжних iHi цiат1,1в Ангедiна ВЕРТЕПнА


