
ПЛАН ЗАХОДІВ НДЛ КУЛЬТУРИ ЛІДЕРСТВА 
№ зп Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  Проведення соціологічного дослідження “Наміри студентів 

щодо навчання у магістратурі Університету” 

вересень Тягло К.О. 

2.  Проведення другого етапу емпіричного дослідження учнів 

9-х експериментальних класів та контрольних класів школи 

І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва 

вересень, 

травень 

Лебідь Н.К. 

 

3.  Проведення міжнародної конференції в рамках проекту 

“ELITE” програми TEMPUS 

листопад Міляєва В.Р. 

 

4.  Круглий стіл “Динаміка електоральних орієнтацій молоді” грудень Тягло К.О. 

5.  Круглий стіл “Засоби активізації участі молоді у виборах” лютий Слюсаревський Н.М. 

  Організація вебінару “Прояв лідерського потенціалу в 

професійній діяльності працівників освіти” спільно з 

Литовським едукологічним університетом 

(м. Вільнюс, Литва) 

лютий Лебідь Н.К. 

 

6.  Круглий стіл “Основні труднощі при працевлаштуванні 

молоді в Україні ” 

квітень-травень Тягло К.О. 

7.  Проведення міжнародної конференції “SOCIETY, 

INTEGRATION, EDUCATION” спільно з Резекненською 

вищою школою (м. Резекне, Латвія) 

22-23 травня Бреус Ю.В. 

 

8.  Моніторингове дослідження “Викладач очима студентів”  протягом року Слюсаревський Н.М. 

9.  Моніторингове дослідження “Рівень задоволеності 

випускників курсів підвищення кваліфікації в ІППО” 

протягом року Тягло К.О. 

10.  Продовження проведення експертного опитування 

кадрових агенцій України на тему “Особливості 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 

України”  

протягом року Тягло К.О. 

11.  Цикл семінарів-практикумів “Механізми ефективного 

формування конкурентоспроможної особистості в умовах 

суспільно-економічних трансформацій в сучасній Україні” 

протягом року Тягло К.О. 

12.  Проведення соціологічних досліджень розвитку 

корпоративної культури Університету  

протягом року Тягло К.О. 



13.  Реалізація дослідно-експериментальної роботи за темою 

“Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах 

шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, 

соціалізації та професіоналізації старшокласників” на базі 

експериментального навчального закладу школи І-ІІІ 

ступенів № 286 м. Києва.  

протягом року Міляєва В.Р. 

 

 

14.  Реалізація дослідно-експериментальної роботи за темою 

“Цілеспрямована активність як основа реалізації 

потенціалу особистості” на базі Університету 

протягом року Міляєва В.Р. 

 

 

15.  Реалізація дослідно-експериментальної роботи за темою 

“Розвиток професійної компетентності державних 

службовців у системі підвищення кваліфікації” на базі 

Київського міського центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 

протягом року Міляєва В.Р. 

 

16.  Виконання завдань проекту “ELITE” (“Освіта для 

лідерства, інтелектуального та творчого розвитку”) 

програми TEMPUS                                                          

протягом року Міляєва В.Р. 

 

17.  Проведення циклу семінарів-тренінгів “Підвищення 

професійної компетентності вчителів” у межах науково-

дослідної роботи на базі школи І-ІІІ ступенів № 286 

м. Києва 

протягом року Міляєва В.Р. 

 

18.  Апробація тренінгової програми розкриття та розвитку 

потенціалу особистості в умовах шкільного середовища 

відповідно до дослідно-експерименальної роботи серед 

учнів 9-х класів школи І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва 

протягом року Лебідь Н.К. 

 

19.  Реалізація проекту “Лідерство служіння” протягом року Черпак М.В. 

20.  Тренінги для членів студентського самоврядування та 

парламенту. 

протягом року Тягло К.О., Черпак М.В. 

 

21.  Співпраця з міжнародними лідерськими організаціями та 

фундаціями 

протягом року Черпак М.В. 

 


