
План 
соціально-гуманітарної роботи 

кафедри реклами та зв’язків з громадськістю на 2018– 2019 

навчальний рік 
 

 
№ Заходи Відповідальні Термін 

виконання 

  

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу 

1. Складання плану соціально-гуманітарної роботи Зав. кафедри, 

куратори, викладачі 

Вересень 

2018 

2. Обговорення питань проблем соціально- 

гуманітарної роботи на засіданнях кафедри 

Зав. 

викладачі 

кафедри, Протягом 

року  

3. Анкетування студентів з метою виявлення їх 

інтересів, захоплень і рівня професійної компетенції 

Куратори Вересень 

2018 

  

Національне і громадянське виховання студентів 

1. Проведення екскурсій 

музеями університету 

зі студентами 1-2 курсів Куратори Протягом 

року 

2. Проведення кураторських годин і бесід з метою 
виховання у студентів почуття національної гідності 

Куратори Протягом 
року 

3. Організація і проведення заходів, присвячених Дню 

рекламіста України. 

 Ужанська Т.І. 23 

жовтня 

2018 

4. Організація й проведення зустрічей студентів із 

успішними людьми, фахівцями в галузі реклами та 

PR, видатними особистостями сучасності  

Куратори Протягом 

року 

5. Відвідування тематичних заходів до дня Соборності 
України. 

Куратори груп Січень 2019 

6. Захід до Дня козацтва  Жовтень 2018 

7. Заходи до Дня вишиванки  Травень 2019 

  

Правове виховання 

1. Бесіди зі студентами першого курсу з метою 

ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку 

в університеті й гуртожитку, про їх права й обов’язки 

Куратори Вересень – 

жовтень 2018 

2. Ознайомлення   студентів   зі   статутом Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Куратори Вересень 
2018 



    

3. Ознайомлення студентів із «Кодексом корпоративної 
культури Університету Грінченка» 

Куратори Вересень- 
жовтень 2018 

  

Трудове й економічне виховання 

1. Бесіди зі студентами про дбайливе ставлення до 

обладнання й меблів в аудиторіях і гуртожитках, про 

необхідність економії електроенергії 

 

Куратори 
 

Протягом 

року 

2. Участь в організації толоки з прибирання території  

Куратори 
Протягом 

року 

  

Морально-етичне виховання 

1. Бесіди про підвищення загальної, професійної й мовної 

культури 

Викладачі, 
куратори 

Протягом 

року 

2. Участь в загально університетських та інститутських 

заходах і тематичних вечорах 

Куратори, 
викладачі 

Протягом 

року 

  3. Організація та відвідування заходів, форумів: Cannes 
Lions, “Розумне місто» 

Кузнєцова І.В., 

Курбан О.В. 

 

   4. Організація та проведення заходів до грінченківської 

декади (майстер-клас, інформаційний проект 

«Щоденник Грінченківської декади») 

 Куратори, 

викладачі 

 Грудень 2018 

  

Естетичне виховання 

 

1. Обговорення в групах і на секціях гуртожитку 
проблем естетичного самовиховання майбутніх 

рекламістів 

Куратори Протягом 

року 

2. Проведення кураторської години щодо естетичної 
поведінки студентів 

Куратори Протягом 

року 
  

Профорієнтаційна робота 
 

  

1 Організація і проведення профорієнтаційного заходу 
«Перший раз в ПР-клас» (PR квест «Код креативності») 
 

Ужанська Т.І. Листопад 2018 

2 Проведення профорієнтаційного заходу « Я – студент» Ужанська Т.І., 
Тебешевська М.А., 
викладачі кафедри 

Квітень 2019 

3 Профорієнтаційна робота з школами Оболонського 
району м. Києва 

Викладачі кафедри Протягом 

року 

4.   Співпраця щодо профорієнтаційних заходів з 
Оболонським центром зайнятості м. Києва 

Ужанська Т.І. Протягом 

року 

  
Професійний розвиток 
 

  

1 Проведення форумів, тренінгів  з інформаційної та 

комунікаційної безпеки  

Курбан О.В. Грудень 

2018, 

березень-

квітень 

2019 



2 Створення бази успішних випускників  Листопад 
2018 

3 Проведення зустрічі студентів з успішними 
випускниками 

 Листопад 
2018 

4 Проведення зустрічі студентів з успішними 

професіоналами-рекламістами 

 Листопад 

2018 

5 Проведення курсової підготовки, тренінгів, майстер-
класів для зареєстрованих безробітних Київського 
міського центру зайнятості 

Зав. кафедри, 
Семенюк К.М., 
викладачі кафедри 

Протягом 
року 

 

 

 

 

Завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Л.М. Новохатько 



 


