
ПЛАН  

взаємодії НДЛ культури лідерства з підрозділами  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

на 2014 – 2015 навчальний рік 
 

№ Підрозділ КУ ім. 

Бориса Грінченка 

Заходи Цільова група Термін 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. Інститут суспільства Тренінг «Розвиток комунікативних здібностей»  

в межах програми «Кроки до лідерства». 

Студенти 30.10.2014 р. 

(реалізовано) 

Бреус Ю.В. 

 

Тренінги: «Формування команди», 

« Управління цілями»,  

« Розвиток емоційного лідерства»  

в межах  програми «Кроки до лідерства». 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

Якименко А.В. 

 

Цикл майстер-класів «Як успішно презентувати себе 

роботодавцю?». 

 1: «Очікування роботодавців в умовах сучасного 

ринку праці»; 

2: «Складання резюме і пошук роботи»;  

3: «Підготовка до участі в співбесіді» 

в межах роботи бізнес-школи. 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

 

Тягло К.О. 

2. Гуманітарний 

інститут 

Тренінг «Стратегії поведінки в конфліктних 

ситуаціях» в межах програми «Кроки до лідерства». 

Студенти 30.10.2014 р. 

(реалізовано) 

Лебідь Н.К. 

 

Тренінг «Я-лідер» 

 в межах програми «Кроки до лідерства». 

Студенти 18.11.2014 р. 

(реалізовано) 

Лебідь Н.К. 

 

Тренінг «Робота в команді»  

в межах програми «Кроки до лідерства». 

Студенти 25.11.2014 р.  

(реалізовано) 

Черпак М.В.  

 

Тренінги: «Формування команди», 

« Управління цілями»,  

« Розвиток емоційного лідерства»  

в межах  програми «Кроки до лідерства». 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

Якименко А.В. 

 

Цикл майстер-класів «Як успішно презентувати себе 

роботодавцю?». 

 1: «Очікування роботодавців в умовах сучасного 

ринку праці»; 

2: «Складання резюме і пошук роботи»;  

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р.. 

Тягло К.О. 

 



3: «Підготовка до участі в співбесіді» 

в межах роботи бізнес-школи. 

  Тренінги для викладачів «Емоційне лідерство 

викладача ВНЗ». 

За запитом 

директорату 

інституту 

Лютий, 2015 р. Міляєва В.Р. 

Лебідь Н.К. 

Бреус Ю.В. 

3. Педагогічний 

інститут 

Тренінги: «Формування команди», 

« Управління цілями»,  

« Розвиток емоційного лідерства»  

в межах  програми «Кроки до лідерства». 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

Якименко А.В. 

 

Цикл майстер-класів «Як успішно презентувати себе 

роботодавцю?». 

 1: «Очікування роботодавців в умовах сучасного 

ринку праці»; 

2: «Складання резюме і пошук роботи»;  

3: «Підготовка до участі в співбесіді» 

в межах роботи бізнес-школи. 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

Тягло К.О. 

Тренінг для викладачів «Емоційне лідерство 

викладача ВНЗ». 

За запитом кафедри 

дошкільної освіти 

Лютий 2015 р. 

 

Міляєва В.Р. 

Бреус Ю.В. 

4. Інститут людини Тренінги: «Формування команди», 

« Управління цілями»,  

« Розвиток емоційного лідерства»  

в межах  програми «Кроки до лідерства» 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

Якименко А.В. 

 

Цикл майстер-класів «Як успішно презентувати себе 

роботодавцю?». 

 1: «Очікування роботодавців в умовах сучасного 

ринку праці»; 

2: «Складання резюме і пошук роботи»;  

3: «Підготовка до участі в співбесіді» 

в межах роботи бізнес-школи. 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

 

Тягло К.О. 

 

Презентація психодіагностичного комплексу 

дослідження лідерських якостей.  

Студенти Квітень 2015 р. Лебідь Н.К. 

 

5. Інститут мистецтв Тренінги: «Формування команди», За вибором Березень, квітень, Якименко А.В. 



« Управління цілями»,  

« Розвиток емоційного лідерства»  

в межах  програми «Кроки до лідерства» 

студентів травень 2015 р.  

 

Цикл майстер-класів «Як успішно презентувати себе 

роботодавцю?». 

 1: «Очікування роботодавців в умовах сучасного 

ринку праці»; 

2: «Складання резюме і пошук роботи»;  

3: «Підготовка до участі в співбесіді» 

в межах роботи бізнес-школи. 

За вибором 

студентів 

Березень, квітень, 

травень 2015 р. 

Тягло К.О. 

6. Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Моніторинг рефлексії ( позитивної або негативної) 

слухачів системи підвищення кваліфікації. 

 

За запитом 

директорату 

інституту 

Протягом року. Тягло К.О. 

7. НДЛ освітології Розробка інструментарію для проведення on-line 

опитування серед студентів «Підготовка експертів  в 

галузі освіти».  

За запитом НДЛ 

освітології 

Листопад 2014р. 

(реалізовано) 

 

Слюсаревський 

Н.М. 

 

 НДЛ інформатизації 

освіти 

Установка та технічний супровід оргтехніки та 

діагностичних програм для реалізації проекту 

TEMPUS. 

За запитом НДЛ 

культури лідерства 

Протягом року. 

 

Якименко А.В. 

Кусий А.О. 

 

8. НМЦ стандартизації 

та якості освіти 

Моніторингове дослідження «Викладач очима 

студентів» 

Студенти Протягом року 

 

Тягло К.О., 

Слюсаревський 

Н.М. 

Моніторингове дослідження  «Ефективність 

викладання дисциплін «за вибором студентів»» 

 

Студенти, 

викладачі  

 

Протягом року 

 

Тягло К.О., 

Слюсаревський 

Н.М. 

Моніторингове дослідження  «Очікування 

роботодавців від випускників ВНЗ, як майбутніх 

фахівців»  

Роботодавці, 

кадрові агенції 

Протягом року 

 

Тягло К.О., 

Слюсаревський 

Н.М. 

Тренінг для співробітників навчальних відділів « 

Лідерство – служіння» 

Співробітники 

навчальних відділів 

Лютий, 2015 р. 

 

Міляєва В.Р. 

Лебідь Н.К. 

Бреус Ю.В. 

9. НМЦ досліджень, Соціологічне дослідження «Оцінка психологічного Викладачі Вересень 2014р. Слюсаревський 



наукових проектів та 

програм 

мікроклімату у підрозділах Київського університету 

імені Бориса Грінченка» 

(реалізовано) Н.М. 

Соціологічне дослідження «Студент очима 

викладача» 

Викладачі Протягом року 

 

Тягло К.О. 

Слюсаревський 

Н.М. 

Порівняльне дослідження цінностей викладачів ВНЗ 

України та Польщі «Ціннісні орієнтації викладачів» 

 (на основі порівняльного аналізу засвоєння 

корпоративної культури в різних університетах). 

Викладачі Лютий-травень 

2015р. 

Тягло К.О. 

Слюсаревський 

Н.М. 

 

10. НМЦ інформаційно-

рекламної та 

профорієнтаційної 

діяльності 

Забезпечення фото та відео супроводу наукових 

заходів.  

За запитом НДЛ 

культури лідерства 

Протягом року Якименко А.В. 

Обмін інформацією і залучення до презентаційних 

заходів. 

За запитом НМЦ 

інформаційно-

рекламної та 

профорієнтаційної 

діяльності 

Протягом року Якименко А.В. 

11. НМЦ соціально-

гуманітарної 

взаємодії та 

організації дозвілля 

студентів 

Підготовка методичних рекомендацій щодо 

психологічного забезпечення формування 

особистісної активності першокурсників з метою 

розкриття лідерського потенціалу студентів (для 

роботи кураторів). 

Куратори Вересень 2014р 

(реалізовано) 

 

Лебідь Н.К. 

Бреус Ю.В. 

12. Відділ міжнародних 

зв’язків 

Обмін інформацією і встановлення взаємодії з 

міжнародними партнерами. 

За домовленістю Протягом року  Якименко А.В. 

 

 

 

Завідувач НДЛ культури лідерства                                                                                                                                   В.Р. Міляєва 

 


