
7. Співпраця з Радою ветеранів війни 

і праці
1. Участь у заходах До Дня пам’яті та примирення і 

відзначення 70-ї річниці Перемоги 

 Голова профбюро М. Женченко спільно із заступником 

директора з виховної роботи І. Бєлінською до Дня Перемоги 

створили у фейсбуці сторінку «Теплий спогад», на якій 

студенти та викладачі ІЖ мали змогу розміщувати теплі 

спогади (з фото) про своїх рідних, які брали участь у Другій 

Світовій війні. У результаті активної популяризації сторінки 

до спільноти долучилося близько 200 осіб, опубліковано понад 

20 дописів.

https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8

%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4-

469974876493930/





До Дня пам’яті та примирення і відзначення 70-ї річниці Перемоги 

над нацизмом Рада ветеранів війни та праці Шевченкового 

університету провела конкурс студентських робіт на тему «Війна 

очима молоді», в якому взяли участь студенти різних факультетів 

та інститутів.

Профбюро та Рада ветеранів війни та праці Інституту 

журналістики ініціювали активну участь у конкурсі студентів 

Інституту. 



Редакція газети «Київський університет» відібрала для 

публікації лише три матеріали, серед яких особливо 

відзначено статтю «Право на життя» студентки 2 курсу 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 

Інституту журналістики Анастасії Пасютіної.



2. Присвоєння звань «Ветеран праці Київського 

університету»

Перевірено списки працівників Інституту та підготовлено 

подання для співробітників щодо присвоєння звання 

„Ветеран праці Київського університету” 



3. Відзначення днів народження ветеранів 

війни та праці

30 вересня 2015 р. відсвяткувала свій 101-й День народження 

ветеран Інституту журналістики Віра Василівна Шутенко. 

Від Інституту Віру Василівну привітали з ювілеєм члени Ради 

ветеранів А. Мамалига та С. Кабанець, 

голова профбюро М. Женченко, викладач кафедри історії 

журналістики Н. Герасимчук та студентки першого курсу 

спеціальності «Видавнича справа та редагування». 



Додаткові напрями роботи:

Шефська допомога Державному історико-

меморіальному Лук’янівському заповіднику

Шефська допомога дитячому будинку



Фізична праця та інтелектуальне пізнання поруч: 
18 листопада 2014 р. голова профбюро М. Женченко разом зі
студентами 2 курсу спеціальності "Видавнича справа та редагування" 
спочатку прибирали територію Державного історико-меморіального
Лук’янівського заповідника, а потім відвідали музей заповідника.

Шефська допомога Державному історико-

меморіальному Лук’янівському заповіднику



20 грудня 2014 р. студенти та викладачі 

Інституту журналістики відвідали 

дитячий будинок «Колиска дитячої 

надії» (с. Новосілки Києво-

Святошинського району). 

та передали дітям подарунки 

від святого Миколая: солодощі, фрукти, 

матеріали для творчості.

Шефська допомога 

дитячому будинку



СТРУКТУРА ПРОФБЮРО



Дякую всім членам профбюро, колегам, 

профкому Університету за підтримку 

та допомогу у роботі!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


