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СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ
Пріоритети діяльності Університету.
Циклограма.
І. Нова освітня стратегія як система забезпечення якості освіти.
ІІ. Наукова діяльність.
ІІІ. Інтернаціоналізація вищої освіти.
ІV. Інноваційна діяльність та інформатизація.
V. Соціально-гуманітарна взаємодія.
VI. Лідерство та розвиток персоналу.
VIІ. Організаційна та фінансово-господарська діяльність.
VІІI. Інформаційно-рекламна, профорієнтаційна діяльність та зв’язки з громадськістю.
ІX. Політика відкритості.

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
• Упровадження та реалізація нової освітньої стратегії Університету як системи забезпечення якості освіти.
• Виконання корпоративних стандартів Університету.
• Інтернаціоналізація діяльності Університету.
• Розвиток якісного єдиного електронного інформаційно-освітнього середовища Університету.
• Забезпечення політики відкритості Університету.
• Розвиток корпоративної культури лідерства служіння.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Інститути, факультети, коледж:
 ІЖ – Інститут журналістики
 ІЛ – Інститут людини

 ІМ – Інститут мистецтв

 ІППО – Інститут післядипломної педагогічної освіти
 ІФ – Інститут філології

 ІФФ – Історико-філософський факультет
 ПІ – Педагогічний інститут

Підрозділи Університету:
 Б – бухгалтерія
 ВД – відділ документації та діловодства
 ВДП – відділ доуніверситетської підготовки
 ВК – відділ кадрів
 НВМ ВД – навчально-виробнича майстерня видавничої
діяльності
 НВМ
ТЖ
–
навчально-виробнича
майстерня
тележурналістики
 НДЛ
ІВО
–
науково-дослідна
лабораторія
інтернаціоналізації вищої освіти
 НДЛ ІО – науково-дослідна лабораторія інформатизації
освіти
 НМЦ АЛ – науково-методичний центр акредитації та
ліцензування

УК – Університетський коледж
ФЗФВС – Факультет здоров’я, фізичного виховання і
спорту
ФІТУ – Факультет інформаційних технологій та
управління
ФПМВ – Факультет права та міжнародних відносин


НМЦ ДНПП – науково-методичний центр досліджень,
наукових проектів та програм

НМЦ ІРПД – науково-методичний центр інформаційнорекламної та профорієнтаційної діяльності

НМЦ СГВОДС – навчально-методичний центр
соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля
студентів

НМЦ СЯО – науково-методичний центр стандартизації
та якості освіти

ННЦ КЛ – навчально-науковий центр культури лідерства

ПФВ – планово-фінансовий відділ

ЦК – циклова комісія викладачів

Терміни:















ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ІННУД – інформатизація навчально-наукової та управлінської діяльності
НДЛ – науково-дослідна лабораторія
НМНР – науково-методична та навчальна робота
НМСГРЛ – науково-методична, соціально-гуманітарна робота та лідерство
НПСГР – науково-педагогічна та соціально-гуманітарна робота
НР – наукова робота
НТ САДМВУ – Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету
ОПАГР – організаційні питання та адміністративно-господарська робота
ПГ – прийом громадян
ПКП – правові та кадрові питання
СГВ – соціально-гуманітарна взаємодія
СП – СП
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Циклограма
ПН

ВТ

І тиждень
9.00-13.00 – нарада
у проректора з НР
10.00-11.00 – оперативні
наради у проректорів

ІІ тиждень
09.00-13.00 – ректорат

9.00-11-00 – нарада
у проректора з НМСГРЛ
9.30-11.00 – нарада
у проректора з НМНР

9.00-11-00 – нарада
у проректора з НМСГРЛ
9.30-11.00 – нарада
у проректора з НМНР
10.00-12.00 – нарада
у проректора з ІННУД
10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
К 26.133.01

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.06

15.00-17.00 – засідання
Студентського парламенту

СР

15.00-17.00 – ПГ ректором

ІІІ тиждень

ІV тиждень
09.00-13.00 – ректорат

10.00-11.00 – оперативні наради у
проректорів

15.20-18.00 – засідання
Вченої ради ФПМВ
15.00-17.00 – засідання
Наукового товариства САДМВУ
15.00-17.00 – директорати,
деканати
10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
К 26.133.02
11.00-12.00 – нарада у
проректора з ОПАГР
14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ІЛ
15.00-17.00 – ПГ ректором

9.00-11-00 – нарада
у проректора з НМСГРЛ
9.30-11.00 – нарада
у проректора з НМНР

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
К 26.133.07
12.00-14.30 – засідання
Вченої ради ІЖ
14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ІМ

9.00-11-00 – нарада
у проректора з НМСГРЛ
9.30-11.00 – нарада
у проректора з НМНР
10.00-12.00 – нарада
у проректора з ІННУД
10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
К 26.133.04
11.00-13.00 – засідання
Вченої ради ФЗФВС
13.40-16.00 – засідання
Вченої ради ІФ
15.00-17.00 – засідання
методичної ради УК
15.00-17.00 – директорати,
деканати

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.03
11.00-12.00 – нарада у
проректора з ОПАГР
14.00-17.00 – засідання
Вченої ради ФІТУ
15.00-17.00 – ПГ ректором

15.00-17.00 – ПГ ректором
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ЧТ

15.00-17.00 – ПГ
проректорами
з НМНР, НР, ІННУД,
НМСГРЛ, ОПАГР
15.00-17.00 – ПГ директорами
інститутів/коледжу, деканами
факультетів
15.00-17.00 – засідання
кафедр/ЦК

15.00-17.00 – ПГ проректорами
з НМНР, НР, ІННУД, НМСГРЛ,
ОПАГР

15.00-17.00 – ПГ проректорами
з НМНР, НР, ІННУД, НМСГРЛ,
ОПАГР

15.00-17.00 – ПГ проректорами
з НМНР, НР, ІННУД, НМСГРЛ,
ОПАГР

15.00-17.00 – ПГ директорами
інститутів/коледжу, деканами
факультетів

15.00-17.00 – ПГ директорами
інститутів/коледжу, деканами
факультетів
засідання
атестаційних комісій

15.00-17.00 – ПГ директорами
інститутів/коледжу, деканами
факультетів

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.05

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
К 26.133.08

10.00-17.00 – загальноуніверситетські заходи
Студентського парламенту
11.00-13.00 – засідання
Вченої ради ІППО
13.30-17.00 – засідання
Вченої ради ІФФ
14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ПІ

10.00-13.00 – засідання
Вченої ради Університету

14.30-17.00 – засідання
студентських рад інститутів/
факультетів/УК

15.00-17.00 – засідання
Студентського парламенту
15.00-17.00 – засідання
профспілкового комітету
Університету
ПТ

*

Не менше двох разів на календарний рік

конференція трудового колективу*
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І. Нова освітня стратегія як система забезпечення якості освіти
№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Термін
виконання
І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Розроблення і впровадження Положення про організацію освітнього процесу в Київському
жовтеньуніверситеті імені Бориса Грінченка
листопад
Проведення науково-практичного семінару “Фестиваль освітніх методик”
жовтеньлистопад
Започаткування (ліцензування) нових освітніх програм
жовтень-травень
Заходи

Реалізація нових освітніх програм на бакалаврському та магістерському рівнях (набір 2017)
Перехід до практико зорієнтованого навчання (відповідно до принципів Нової освітньої
стратегії)
Відкриття та забезпечення функціонування центрів компетентностей для студентів першого
курсу бакалаврських програм набору 2017 р.
Реалізація та науково-методичний супровід схеми навчання “Аудиторія – Центр
компетентностей – База практики”
Запровадження дистанційних форм навчання у практику роботи НПП
(забезпечення до 80% всіх навчальних курсів)
Розвиток корпоративної культури в освітньому процесі (академічна доброчесність)
Моніторинг якості освітніх послуг шляхом проведення:
- “комплексних контрольних робіт” (в т.ч. у процесі акредитації)
- анкетування студентів “Викладач очима студентів”

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
ІІ півріччя
протягом року

Відповідальні
проректор з НМНР
директори/декани
структурних підрозділів
проректор з НМНР
НМЦ АЛ
директори/декани
проректор з НМНР
проректор з НМНР
проректор з НМНР
проректори з напрямів
проректор з НМНР
проректор з НМНР
проректор з ІННУД
проректор з НМНР
проректор з НМСГРЛ

НМЦ СЯО
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
заступники директорів/
деканів з НМНР
ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ
Удосконалення механізму обрання студентами дисциплін за вибором
вересень
НМЦ СЯО, завідувач НВМ
ВД
Оновлення каталогу вибіркових дисциплін
Організація вибору студентами дисциплін із каталогу
Формування студентських груп для вивчення вибіркових дисциплін у 2017-2018 н.р.
квітень
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
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15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

інститути/факультети
проректор з НМНР

Розроблення, затвердження та представлення на сайті Університету інформаційних пакетів
І півріччя
за всіма спеціальностями та рівнями навчання
Розроблення порядку зарахування кредитів, здобутих в інших ВНЗ
І півріччя
проректор з НМНР
Забезпечення своєчасного подання актуальної інформації про Університет до
протягом року
проректор з НМНР
Національного інформаційного центру академічної мобільності
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Оновлення навчальних і робочих навчальних програм дисциплін та їх затвердження
серпень, січень НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
Оновлення і затвердження програм практик
серпень, січень УК, інститути, факультети
НМЦ СЯО
Оновлення переліку баз практик
серпень, січень УК, інститути, факультети
НМЦ СЯО
Акредитація спеціальностей
жовтень-травень НМЦ АЛ
заступники директорів,
деканів з НМНР, завідувачі
випускових кафедр,
циклових комісій
Закріплення (уточнення) дисциплін за кафедрами Університету
серпень
НМЦ СЯО
Уточнення планового навчального навантаження викладачів Університету у частині
серпень
НМЦ СЯО
студентського контингенту з урахуванням результатів прийому
УК, інститути, факультети
Затвердження графіків навчального процесу підрозділів
серпень
НМЦ СЯО
заступники директорів,
деканів з НМНР
Затвердження розкладів занять
серпень, січень заступники директорів,
деканів з НМНР
Затвердження графіків консультацій
серпень, січень заступники директорів,
деканів з НМНР
Затвердження індивідуальних планів викладачів
вересень
НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
Апробація електронного журналу академічної групи (тестова версія)
вересень
НМЦ СЯО
НДЛ ІО
Розробка робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р.
березень-квітень заступники директорів,
деканів з НМНР
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30. Затвердження робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р.
31. Закріплення дисциплін за кафедрами університету на на 2018-2019 н.р.
32. Розрахунок планового навчального навантаження викладачів Університету
на 2018-2019 н.р.
33. Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр, циклових комісій
34. Розробка методичних рекомендацій щодо подання до ЄДЕБО інститутами, факультетами
інформації з питань акредитації освітніх програм в НАЗЯВО
35. Підготовка до проведення атестації випускників (програми підсумкової атестації, білети,
тести, інші засоби діагностики)
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

травень
червень
червень
червень, серпень
І півріччя
І півріччя,
ІІ півріччя

НМЦ СЯО
НМЦ СЯО
НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
НМЦ АЛ

заступники директорів,
деканів з НМНР, завідувачі
випускових кафедр
Підготовка звітної статистичної документації за результатами роботи Університету
протягом року
НМЦ СЯО
Моніторинг діяльності центрів компетентностей щодо виконання освітніх програм
протягом року
НМЦ СЯО
Перехід на письмове (в т.ч. тестове) складання семестрових іспитів
протягом року
заступники директорів/
деканів з НМНР, завідувачі
випускових кафедр
Імплементація окремих навчальних курсів ІТ-Академії у програми навчальних дисциплін
протягом року
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
заступники директорів,
деканів з НМНР
IV.
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
Відкриті тренінги та майстер-класи для учнів 10-11 класів в контексті “ЗНО+2017”
лютий-квітень завідувачі кафедр
Започаткування та супровід сторінки з працевлаштування у “Facebook”
вересень
НМЦ СЯО
Підготовка та організація прийому на навчання до Університету в 2018 р.
березеньПриймальна комісія
вересень
Дні відкритих дверей (у тому числі персональні) у структурних підрозділах
квітень
директори інститутів, УК,
декани факультетів
Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (“Ярмарки вакансій”,
квітень
НМЦ СЯО
зустрічі з роботодавцями)
Організація та супровід роботи курси доуніверситетської підготовки
протягом року ВДП
Співпраця з ЗНЗ та ДНЗ м. Києва щодо педагогічної професійної орієнтації
протягом року ВДП
Тижні професійного спрямування
протягом року ВДП
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ІІ. Наукова діяльність
№
з/п

Назва заходу

Термін
Відповідальні
виконання
І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
1.
Тема “Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України”.
2016-2021 н.р.
ІЛ
Реєстраційний номер: 0116U002960
Безпалько О.В.
вересень-травень
кафедра загальної, вікової
•
Дослідження “Психологічні практики розвитку людських ресурсів в освітньому просторі”
та педагогічної психології
кафедра спеціальної
•
Дослідження “Формування передумов навчання і розвитку дітей з особливими освітніми
психології, корекційної та
потребами”
інклюзивної освіти
•
Дослідження “Становлення особистості дитини з ООП: соціально-психологічні ресурси”
•

Дослідження “Впровадження стратегії деінституалізації в громаді м. Києва”

•

Дослідження “Теоретичні засади соціального становлення особистості”

•
Дослідження психологічних особливостей кризового складу ідентичності людини в період
трансформаційних змін
2.
Тема “Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті”.
Реєстраційний номер: 0116U003993
•
Дослідження “Теоретичні і методичні засади формування духовного потенціалу
особистості в системі неперервної мистецької освіти”

•

Колективна литовсько-українська монографія “Розвиток духовності виховання” (випуск 5)

•
Дослідження “Механізми творення ідентичності в музичній творчості (композиторська,
виконавська, слухацька)”

кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
кафедра практичної
психології
2016-2021 рр.
ІМ
Олексюк О.М.
вересень-травень кафедра теорії та
методики музичного
мистецтва, кафедра
академічного та
естрадного вокалу,
кафедра інструментальновиконавської майстерності
кафедра теорії та
методики музичного
мистецтва
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•
Дослідження “Дистанційне навчання музичних дисциплін у вищій школі”
•
Дослідження феномену професійно-особистісних цінностей фахівця: соціальнопсихологічний аналіз
3.
Тема “Мистецькі практики України в європейському культурному просторі”.
Реєстраційний номер: 0116U003293
•
Дослідження “Українські ювілейні монети в світовому культурному контексті”
•
Дослідження “Український екслібрис як інструмент творення іміджу країни в зарубіжного
мистецькому просторі”
•
Дослідження “Історія становлення закарпатської школи живопису”
•
4.

Дослідження “Барська земля Поділля – європейський вимір для сталого розвитку”
Тема “Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах
євроінтеграції”.
Реєстраційний номер: 0116U003295
•
Розробка концепції неперервної педагогічної освіти Університету
•
Обґрунтування і розробка критеріального апарату оцінки якості неперервної педагогічної освіти
в умовах євроінтеграції
•
Узагальнення ефективних практико зорієнтованих освітніх технологій, які сприяють
підвищенню якості неперервної педагогічної освіти у форматі банку педагогічних технологій
5.
Тема “Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції”.
Реєстраційний номер: 0116U002963

Емпіричне дослідження (пілотне дослідження):
•
Розробка та обґрунтування моделі нової стратегії підготовки фахівця з психологопедагогічних дисциплін
•
Розробка та обґрунтування моделі нової стратегії підготовки вчителя початкової школи
•

Розробка та обґрунтування моделі нової стратегії підготовки педагогів дошкільної галузі

2016-2021 рр.

ІМ
Романенкова Ю.В.
вересень-травень кафедра образотворчого
мистецтва
січень-травень
вересень-травень кафедра дизайну
2016-2021 н.р.
ПІ
Хоружа Л.Л.
вересень-травень кафедра теорії та історії
педагогіки

2016-2021 н.р.

ПІ
Котенко О.В.
Іванюк Г.І.
Бєлєнька Г.В.
Кошарна Н.В.
Бондаренко Г.Л.
вересень-травень кафедра педагогіки та
психології
кафедра початкової освіти
кафедра дошкільної освіти
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•
Дослідження розвитку системи професійної підготовки майбутнього педагога в країнах
Західної Європи
6.
Тема “Фундаменталізація професійної підготовки фахівців із журналістики”.
Реєстраційний номер: 0116U002961
•
Аналіз сучасної практики фундаменталізації професійної підготовки фахівців медіасфери в
Україні
•
Порівняльний аналіз сучасної практики фундаменталізації професійної підготовки
фахівців медіасфери в країнах східної та центральної Європи
•
Впровадження та аналіз результатів змісту інваріантного ядра професійної підготовки
фахівців медіасфери в умовах практико зорієнтованого навчання
Тема “Розвиток європейських мов та літератур у контексті міжкультурної
комунікації”.
Реєстраційний номер: 0116U006607
•
Випрацювання тактик подолання міжкультурних комунікативних перешкод з огляду на
специфіку розвитку рівнів сучасних європейських лінгвокультур
•
Накопичення бази релевантного емпіричного (мовного, дискурсивного, комунікативного)
матеріалу дослідження пріоритетних тенденцій розвитку рівнів сучасних європейських
лінгвокультур
8.
Тема “Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої освіти”.
Реєстраційний номер: 0116U007073
•
Польове дослідження “Адаптація студентів з країн Сходу до навчання у ВНЗ України”
•
Дослідження трансформаційних процесів в сучасному суспільстві: українсько-китайський
контекст
9.
Тема “Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери
сучасної України як європейської держави”.
Реєстраційний номер: 0116U002964
•
Архівні дослідження за темою, узагальнення емпіричного матеріалу, опис та
оприлюднення результатів
10. Тема “Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста
Києва в системі неперервної педагогічної освіти”.
Реєстраційний номер: 011U006608
●
Організація діагностичного анкетування для вибору зручної форми навчання на курсах ПК
7.

кафедра іноземних мов та
методик їх навчання
2016-2021 н.р.
ІЖ
Нестеряк Ю.В.
вересень-квітень Литвиненко В.В.
Нестеряк Ю.В.
Фруктова Я.С.
вересень-травень Литвиненко В.В.
Гридчина В.В.
Фруктова Я.С.
2016-2021 н.р.
ІФ
Махачашвілі Р.К.
вересень-травень

кафедра романської
філології та порівняльнотипологічного
мовознавства

2016-2021 н.р.

ІФ
Семеніст І.В.
вересень-квітень кафедра східних мов і
квітень-травень перекладу
2016-2021 н.р.

ІФ
Мовчун А.І.

вересень-травень НДЛ грінченкознавства
2016-2021 н.р
червень-серпень

ІППО
Войцехівський М.Ф.
Якунін Я.Ю.
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●
Створення MOOC з розвитку ІКТ-компетентності вчителя для забезпечення неперервного
вересень-січень Воротникова І.П.
професійного розвитку педагогів в міжкурсовий період
●
Моніторинг рівня готовності вчителів до дистанційної та змішаної форм навчання
вересень-травень Якунін Я.Ю.
●
Узагальнення результатів опитувань:
грудень
Рудик О.Б.
– “Моніторинг забезпечення викладання інформатики”
– “Моніторинг готовності переходу на вільно поширюване програмне забезпечення”
вересень-травень Войцехівський М.Ф.
•
Підготовка тезаурусу загальноінститутського дослідження, характеристика провідних
Івашньова С.В.
дефініцій дослідження
•
Визначення показників рівнів сформованості педагогічних працівників у системі
неперервної педагогічної освіти
11. Тема “Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи у ХХ-ХХІ
2016-2021 рр.
ІФФ
ст. у парадигмі діалогічності української культури: історико-філософський контекст”.
Александрова О.С.
Реєстраційний номер: 0116U003294
Михайловський В.М.
Срібняк І.В.
вересень-травень
всі кафедри
• Дослідницький проект “Ярослав Мудрий на тлі епохи”
• Дослідження “Історико-культурна пам’ять української діаспори у країнах Центрально-Східної жовтень-квітень кафедра історії України
НТ САДМВ
Європи у ХХ-ХХІ ст.”
грудень-лютий
кафедра філософії
• Дослідження “Політика пам’яті в Україні: виклики, загрози, перешкоди”
січень
кафедра історії України
• Видання колективної наукової монографії “Українська історична наука в сучасному
інформаційному й освітньому просторі”
березень-травень кафедра всесвітньої історії
• Дослідження “Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на
євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)”
березень-травень кафедра філософії
• Дослідження “Становлення культури примирення в сучасному українському суспільстві”
квітень-травень кафедра історії України
• Дослідження “Проблеми сучасного мультикультурного Києва”
НТ САДМВ
12. Тема “Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних
2016-2021 н.р.
НДЛ археології
досліджень)”.
Відейко М.Ю.
Реєстраційний номер: 0116U004627
вересень-травень
• Реалізація міжнародного проекту досліджень поселень трипільської культури
(у рамках угоди з університетом Хрістіана-Альберта в м. Кіль, Німеччина)
13. Тема “Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та
2016-2021 н.р.
ФІТУ
інформаційних технологій в освіті і науці”.
Литвин О.С.
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Реєстраційний номер: 0116U004625
•
Розробка освітніх ресурсів для вивчення і дослідження вбудованих комп’ютерних систем
та інтернету речей
•
Розробка математичних моделей і методів з подальшою їх реалізацією в прикладних
спеціалізаціях (інформатика, економіка, фінанси, соціальна та освітня сфери)
•
Розробка математичної моделі силових взаємодій зонд-поверхня при дослідженнях
методом СЗМ
14. Тема “Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста
Києва”.
Реєстраційний номер: 0116U003994
•
Формування науково-методичних підходів щодо розвитку підприємств (галузей, регіонів)
в умовах сталого розвитку та євроінтеграції
•
Cтруктурування і класифікація проблем молодіжного безробіття в м. Києві, характеристик і
чинників молодіжної зайнятості
•
Розробка моделей управління розвитком професіоналізму та професійної компетентності
•
Дослідження теоретико-методологічних засад соціально-психологічного супроводу
управління закладами середньої світи м. Києва
•
Розробка системи критеріїв комплексного оцінювання ефективності соціальнопсихологічного супроводу управління загальноосвітніми закладами освіти м. Києва
•
Моніторинг розвитку лідерства у мережі шкіл м. Києва
•
Запуск інтелектуальної платформи (хабу), що функціонує на постійній основі
16. Тема “Сучасні тенденції розвитку національної правової системи”.
Реєстраційний номер: 0116U004626
•
Дослідження “Сучасні тенденції розвитку інформаційного права в Україні”
•
Дослідження “Тенденції розвитку виборчого законодавства та виборчої системи в Україні”
•
Дослідження “Сучасні тенденції розвитку адміністративного права в Україні”
•
Дослідження “Нормативно-правове регулювання освіти в контексті реформування
освітнього законодавства”
•
Дослідження “Тенденції розвитку національного законодавства у сфері підприємництва”
17. Тема “Освітологічні засади забезпечення якості освіти в умовах університету”.
Реєстраційний номер 0116U003292
•
Дослідження уявлень представників педагогічної спільноти щодо актуальних проблем

вересень-травень кафедра інформаційних
технологій і математичних
дисциплін

2016-2021 н.р.

ФІТУ
Поспєлова Т.В.

вересень-травень кафедра управління

2016-2021 н.р.

ФПМВ
Грицяк І.А.
вересень-травень кафедра публічного та
приватного права

2016-2021 рр.
вересень-травень

НДЛ освітології
Батечко Н.Г.
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забезпечення якості вищої освіти
•
Дослідження уявлень представників педагогічної спільноти щодо процедури експертного
супроводу забезпечення якості вищої освіти
•
Видання освітньої програми підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
університету (дослідницький модуль, творчий рівень)
•
Видання колективної монографії за результатами досліджень освітологічних засад
забезпечення якості освіти в умовах університету
18. Тема “Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування
галузі”.
Реєстраційний номер: 0116U005688
•
Розробка теоретико-графічної моделі лідерських якостей особистості в освіті в умовах
реформування галузі
•
Теоретичне обґрунтування умов, чинників та механізмів розвитку лідерських якостей
співробітників закладів освіти
•
Обґрунтування та апробація методичного комплексу діагностики лідерських якостей
співробітників закладів освіти
19. Тема “Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для
забезпечення якості освіти”.
Реєстраційний номер: 0116U003995
•
Міжнародна науково-практична конференція “Відкрите освітнє е-середовище сучасного
університету”
•
Реалізація в Університеті проектів:
– “Інтерактив SMART– стиль навчання”
– “Імплементація хмаро-орієнтованих сервісів”
– “MSI Academy”
– “Підвищення ІК-компетентності наукових та науково-педагогічних працівників”
– “STEM-освіта – наше майбутнє”
– “Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення
якості освіти”
20. Тема “Вплив інтернаціоналізації університетської освіти у забезпеченні якості
підготовки фахівців”.
Реєстраційний номер: 0116U002965
•
Дослідження “Аналіз імплементації підписаних договорів про міжнародну співпрацю та їх

жовтень
листопад
2016-2021 рр.

ННЦ КЛ
Міляєва В.Р.

вересень-травень

2016-2021 рр.

НДЛ ІО
Морзе Н.В.

8 вересня

проректор з ІННУД
НДЛ ІО, НДЛ ІВО, ІФ
вересень-травень НДЛ ІО

2016-2020 рр.
жовтень-грудень

НДЛ ІВО
Виговська О.С.
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вплив на інтернаціоналізацію університетської освіти”
січень-квітень
•
Дослідження “Вплив міжнародної мобільності студентів на формування їх
компетентностей як глобальних громадян”
ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ
7.
Проект “Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових
вересеньтехнологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та
грудень
міжкультурних компетентностей (IRNet)” 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки
та освіти протягом року
8.
Проект “Формування лідерського потенціалу підлітків та молоді для участі у позитивних
вересеньзмінах у громаді та суспільстві” (спільно з ВГЦ “Волонтер” за підтримки ЮНІСЕФ)
грудень
Проект “Початкова школа: освіта для життя” здійснюється у рамках реалізації Концепції
Нової української школи за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Програма Еразмус+: Жан Моне (модуль “Якість вищої освіти та експертний супровід її
забезпечення: рух України до Європейського Союзу”)
Проект “Компетенції викладача вищої школи в добу змін”, “Малі грантові програми”,
Вишеградський фонд

протягом року

Міжнародний проект щодо академічної мобільності викладачів та аспірантів з
Університетом Тампере, Фінляндська Республіка
Проект “Експертиза післядипломної сертифікаційної програми підготовки травматерапевтів” (у межах угоди з Ріджент Університетом (США))

протягом року

14.

Проект “IDEA: комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека”
(спільно з ВГЦ “Волонтер” за підтримки Microsoft YouthSpark)

протягом року

15.

Проект “Розробка і впровадження регіонального плану збільшення обсягів надання послуг з
догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у м. Києві)”
(спільно з ВГЦ “Волонтер” за підтримки Міністерства соціальної політики та Світового
банку)

протягом року

9.

10.
11.

12.
13.

проректор з ІННУД

ІЛ
кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
ректор
ІППО, ПІ

протягом року

НДЛ освітології

протягом року

ПІ
кафедра теорії та історії
педагогіки
НДЛ освітології

протягом року

ІЛ
кафедра практичної
психології
ІЛ
кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
ІЛ
кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

16
16.

17.

18.

19.

20.

Проект “Реформа освіти: оцінка якості у міжнародному контексті” на підтримку ініціативи
МОН України “Нова українська школа”, навчання вчителів початкової школи

протягом року

ІЛ
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Спільне дослідження ІППО та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
протягом року ІППО
України в рамках проекту “Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
заступник директора з
населення”
науково-методичної
роботи
Проект “Навчай для України”
протягом року ПІ
кафедра теорії та історії
педагогіки
ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
Вступна кампанія до аспірантури та докторантури
липень-серпень завідувач аспірантури,
докторантури; завідувачі
профільних кафедр
Атестація аспірантів і докторантів
вересень
завідувач аспірантури,
(аспіранти 3-4 р.н., докторантури; завідувачі
докторанти 3 р.н.)
профільних кафедр
травень-червень
(аспіранти 1-2 р.н.,
докторанти 1-2 р.н.)

21.

Розробка Правил прийому до аспірантури і докторантури у 2018 році

жовтеньлистопад

22.

Кандидатські іспити

листопад,
квітень

23.

Сесія для аспірантів заочної форми навчання

лютий

24.

ІІІ щорічна Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки

лютий

25.

Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи

лютий
(аспіранти 1-3 р.н.)

проректор з НР
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувач аспірантури,
докторантури;
завідувачі профільних
кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури
ПІ
Хоружа Л.Л.
завідувач аспірантури,
докторантури;
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квітень
(аспіранти 4 р.н.)

завідувачі профільних
кафедр

26.

Реалізація та удосконалення освітньо-наукових програм підготовки PhD

протягом року

керівники програм; проектні
групи; завідувачі випускових
кафедр; завідувач
аспірантури, докторантури

27.

Реєстрація (перереєстрація) спеціалізованих вчених рад

протягом року

28.

Підготовка і проведення засідань спеціалізованих вчених рад

протягом року

29.

Ліцензування нових спеціальностей в аспірантурі та відкриття нових спеціальностей в
докторантурі

протягом року

проректор з НР
голови спецрад
голови спецрад
НМЦ ДНПП
проректор з НР
завідувач аспірантури,
докторантури

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо)
Міжнародний форум “Комунікація ХХІ століття: безпековий вимір”
18 вересня
Науково-практичний семінар “Оформлення бібліографічних посилань згідно з
міжнародними вимогами APA 6th”
ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Українська історична наука в сучасному
інформаційному і освітньому просторі” (спільно з Інститутом історії України НАН України)
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Модернізація освітнього середовища:
проблеми та перспективи”
Всеукраїнська наукова конференція “Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний
простір: здобутки і перспективи”
Всеукраїнський науковий колоквіум “Феномен міста: національна ідентичність у
мультикультурному просторі сучасного міста”
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Комунікаційні стратегії сучасної школи”
(спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,
Національною парламентською бібліотекою України, Видавництвом “Білий Тигр”)
Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійна підготовка педагогів в умовах
євроінтеграції: проблеми та перспективи”

21 вересня
22-23 вересня
12 жовтня
12-13 жовтня
24 жовтня
28 жовтня
жовтень

ІЖ
кафедра журналістики та
нових медіа
директор Бібліотеки
НМЦ ДНПП
ІФФ
кафедра історії України
ПІ
кафедри інституту
ІФ
кафедра української мови
ІФФ
кафедра історії України
НТ САДМВ
ІЖ, ПІ, ІФ
ПІ
Котенко О.В.

18
38.

39.
40.

Міжнародний науково-методологічний семінар “Загальна педагогіка: сучасні виклики”
(спільно з Відділом загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України та кафедрою
загальної педагогіки Сілезького університету, Республіка Польща)
Всеукраїнська науково-практична конференція “Індивідуалізація, соціалізація та
професіоналізація старшокласників в умовах сучасного шкільного середовища”
VІІ Міжнародний науковий семінар “Школа Конфуція”
VIII Міжнародний науковий семінар “Школа Конфуція”

жовтень

9 листопада
22 листопада
24 квітня

41.

V Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізичне виховання, спорт та здоров’я
людини: досвід, проблеми, перспективи” (у циклі Анохінських читань)

27 листопада

42.

ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології (спільно з
Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України)

листопада

43.

Всеукраїнський науковий семінар з проблем теоретичної лінгвістики

листопад

44.

Всеукраїнський науковий круглий стіл до 100-річчя проголошення Української Народної
Республіки. Вихід тематичного випуску журналу “Київські історичні студії”
I Всеукраїнська науково-практична конференція “Наукові розвідки з актуальних проблем
публічного та приватного права”

листопад

45.

46.
47.
48.
49.

Наукові заходи до грінченківської декади (за окремим планом)
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) “Національне і
духовне відродження в етнографічній і фольклористичній спадщині Бориса Грінченка”
Освітньо-науковий семінар “Політика пам’яті в Україні: виклики, загрози, перешкоди”
Всеукраїнська науково-практична конференція “Від словника Грінченка до сучасних
лексикографічних систем”

листопад
1-14 грудня
7 грудня
8 грудня
12 грудня

ПІ
кафедра теорії та історії
педагогіки
ННЦ КЛ
ІФ
кафедра східних мов і
перекладу
ФЗФВС
кафедра фізичного
виховання і педагогіки
спорту
проректор з НР
ІЛ
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
ІФ
кафедра германської
філології
ІФФ
кафедра історії України
ФПМВ
кафедра публічного та
приватного права
всі структурні підрозділи
ІФ
НДЛ грінченкознавства
ІФФ
кафедра філософії
ІФ
директор інституту
заступник директора з НР

19
50.
51.
52.

53.

54.
55.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціальне становлення особистості в
умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики”
Науково-методичний семінар “Стратегія та інноваційні технології формування
компетентностей і професійно-значущих якостей майбутніх вихователів”
Науково-методологічний семінар спільно з відділом андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України “Теоретико-методичні засади стратегії підготовки
педагогів в умовах євроінтеграції”
Всеукраїнська науково-практична конференція “На перетині мови і права” (спільно з
Національною академією внутрішніх справ)
Всеукраїнська науково-практична конференція “Удосконалення механізмів управління в
економічній та соціальній сферах сучасного міста”
Всеукраїнська наукова конференція “Європейські цінності спортивної освіти”

14 грудня
січень
січень
22 лютого
лютий
15 березня

Всеукраїнська наукова конференція “Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі
процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)”
Круглий стіл “Примирення як шлях виходу з гуманітарної кризи сучасного українського
суспільства”
Науковий круглий стіл “Шевченківський міфопростір”

15 березня

59.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Мистецька освіта і художня культура:
виклики ХХІ століття”

4-5 квітня

60.

Міжнародна наукова конференція “Літературний процес: полівекторність сучасного світу
(людина, рух, простір, час)”

6-7 квітня

61.

ІІ Міжнародний науковий семінар “Японське суспільство: джерела-історія-сучасність”

19 квітня

62.

ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Теоретико-практичні проблеми
використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та

19 квітня

56.
57.
58.

23 березня
березень

ІЛ
директор інституту
ПІ
кафедра дошкільної освіти
ПІ
кафедра педагогіки та
психології
ІФ
директор інституту
заступник директора з НР
ФІТУ
кафедра управління
ФЗФВС
кафедра спорту та фітнесу
ІФФ
кафедра всесвітньої історії
ІФФ
кафедра філософії
ІМ
кафедра образотворчого
мистецтва
ІМ
кафедра теорії та
методики музичного
мистецтва
ІФ
кафедра української
літератури і
компаративістики
ІФ
кафедра східних мов і
перекладу
ФІТУ
кафедра інформаційних

20
науці”

технологій і математичних
дисциплін
ІЖ
завідувачі кафедр
ІМ
заступник директора з НР

20 квітня

65.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Міждисциплінарні дослідження масової
комунікації: проблеми та перспективи”
Науковий круглий стіл “Національне в сучасному музичному мистецтві: проблема
ідентифікації”
Фестиваль науки (за окремим планом)

травень

проректор з НР, НМЦ ДНПП
заступники директорів,
деканів з НР, завідувачі
кафедр, НДЛ

66.

Наукова цукерня ІЛ

14 травня

67.

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Інформаційні
технології-2018 (ІТ-2018)”

17 травня

68.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Євроінтеграційні та глобальні аспекти
економічного розвитку України”

23 травня

69.

І Міжнародна науково-практична конференція “Київ і кияни в соціокультурному просторі
України: проблеми мультикультурного міста”

24 травня

70.
71.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Університет і лідерство”
Міжнародна науково-практична конференція “Професійна підготовка сучасного педагога:
діалог європейських країн”
Круглий стіл за участі НАНУ та університетів Італії щодо обговорення емпіричних
досліджень з італійсько-українських порівняльних студій

24 травня
травень

Міжнародна наукова конференція “Health, Physical Education and Sport: Perspectives and Best
Practices” (Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та найкращі практики)
Всеукраїнська науково-практична конференція “Концептуальні напрямки розвитку фізичної
терапії в Україні: проблеми та новітні здобутки”

25 квітня

ІЛ
заступник директора з НР
ФІТУ
кафедра інформаційних
технологій і математичних
дисциплін
ФІТУ
кафедра фінансів та
економіки
ІФФ
кафедра історії України
НТ САДМВ
ННЦ КЛ
ПІ
Котенко О.В.
ІФ
кафедра романської
філології та порівняльнотипологічного
мовознавства
ФЗФВС
директор факультету
ФЗФВС
кафедра реабілітації та

63.
64.

72.

73.
74.

квітень

травень

18 травня

21
біокенезіології
75.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Мовна особистість вчителя-словесника в
контексті Нової української школи” (очно-дистанційна)

29 травня

76.

Круглий стіл “Сучасні проблеми муніципального права”

травень

77.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Компетентнісна освіта дітей
молодшого шкільного віку: від теорії до практики”

травень

78.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід
професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи”

травень

79.

Круглий стіл “Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблема
вирішення”

травень

80.

Міжнародна літня школа спільно з Microsoft

липень-серпень

81.

Щорічний конкурс наукових робіт на премію Бориса Грінченка

протягом року

82.

Заходи у рамках Школи проектного менеджменту

протягом року

83.

Організація та проведення семінарів по STEM

протягом року

ІППО
кафедра методики мов та
літератури
ФПМВ
кафедра публічного та
приватного права
ІППО
кафедра методики та
психології дошкільної і
початкової освіти
ІППО
заступник директора з
науково-методичної
роботи
ФПМВ
кафедра міжнародних
відносин та міжнародного
права
проректор з ІННУД
НДЛ ІО
проректор з НР
НМЦ НДПП
проректор з НР
НМЦ ДНПП
НДЛ ІВО
НДЛ ІО, ФІТУ
кафедра інформаційних
технологій та
математичних дисциплін
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84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Гостьові лекції, майстер-класи вітчизняних та зарубіжних науковців

протягом року

усі структурні підрозділи,
заступники директорів,
деканів з НР, завідувачі
кафедр, НДЛ ІВО

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1. Студентська наукова робота
ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Бібліотека і книга у
29 вересня
ІЖ
цифровому медіасвіті”
кафедра
бібліотекознавства та
інформології
Круглий стіл “Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського”
вересень
УК
ЦК педагогічної освіти
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
вересеньНМЦ ДНПП
грудень
заступники директорів,
січень-квітень
деканів з НР, завідувачі
кафедр
Науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи
27 жовтня
ФІТУ
розвитку управлінських систем в соціальній та економічних сферах України: теорія і
кафедра управління
практика»
Міжнародний студентський турнір з історії
7-9 листопада
ІФФ
кафедра історії України
НТ САДМВ
V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Сучасна фінансова політика
24 листопада
ФІТУ
України: проблеми та перспективи”
кафедра фінансів та
економіки
Всеукраїнська студентська олімпіада
листопад-січень НМЦ ДНПП
лютий-травень заступники директорів,
деканів з НР, завідувачі
кафедр
Студентська науково-практична конференція “Бібліотечна освіта: традиції та вектор змін»
листопад
УК
ЦК видавничої справи,
культури та української
філології
ІІІ Студентська науково-практична конференція “Мистецька освіта ХХІ століття”
листопад
УК
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94.

Круглий стіл молодих дослідників “Проблеми сучасної філології та перекладу”

10 грудня

95.

Науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та молодих учених “Актуальні
проблеми літературознавства та мовознавства”

14 грудня

96.

Міждисциплінарний студентський науково-практичний семінар “Стратегії розвитку
сучасного суспільства”

97.

Всеукраїнський студентський турнір з філософії

98.

ІІ Студентська наукова конференція “Студентський науковий пошук-2018”

Всеукраїнська молодіжна наукова конференція “Тенденції і перспективи розвитку
історичної науки в умовах глобалізації”
100. Всеукраїнська студентська конференція з міжнародною участю “Журналістика в добу
сучасних трансформацій”
99.

101. ІV науково-практична студентська інтернет-конференція “Розвиток особистості молодшого
школяра: сучасні реалії та перспективи”
102. Студентська науково-практична конференція “Перші кроки в науці: від навчання до
дослідження”
103. VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Українська минувшина:
джерела, постаті, явища”
104. IV студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна”

грудень
14-15 січня
15 березня

23 березня
23 березня
березень
18 квітня
25 квітня
квітень

ЦК музики і хореографії
ІФ
кафедра англійської
філології та перекладу
ІФ
НТ САДМВ ІФ
заступник директора з НР
ІФФ
кафедра філософії
НТ САДМВ
ІФФ
кафедра філософії
НТ САДМВ
ФІТУ
кафедра інформаційних
технологій і математичних
дисциплін
ІФФ
НТ САДМВ ІФФ
ІЖ
кафедри інституту
НТСАДМВ ІЖ
ПІ
кафедри інституту
ІФ
заступник директора з НР
завідувачі кафедр
ІФФ
кафедра історії України
НТ САДМВ
НТСАДМВ ІЖ
кафедра
бібліотекознавства та
інформології
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105. VІІ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція “Сучасна
іншомовна освіта очима студентів”
106.

107.

108.

109.

110.
111.

112.

113.
114.

115.
116.
117.
118.

16 травня

ПІ
кафедра іноземних мов і
методик їх навчання
Студентська науково-практична конференція “Перші кроки у науку”
21 травня
ІЛ
заступник директора з
наукової роботи
голова НТ САДМВ ІЛ
Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція “Формування мовної
травень
ІППО
особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті Нової української
кафедра методики мов та
школи”
літератури
VI студентська науково-практична конференція “Проблеми диференціації та інтеграції
травень
ІМ
мистецтв у художній культурі та освіті сьогодення”
всі кафедри
НТ САДМВ ІМ
Постійно діючий науково-методичний семінар “Сучасний англомовний дискурс”
протягом року ПІ
кафедра іноземних мов і
методик їх навчання
Діяльність студентських наукових гуртків, проблемних груп та ін. (за окремими планами)
протягом року усі структурні підрозділі
5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Обрання голів, заступників, секретарів та розроблення планів діяльності наукових товариств
вересеньНТ САДМВ
САДМВ Університету
жовтень
НТ усіх структурних
підрозділів
Науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів “Перспективи
жовтень
ФІТУ
розвитку управлінських систем в соціальній та економічній сферах України: теорія і
кафедра управління
практика”
Щорічний загальноуніверситетський квест “Київ – моя столиця”
4 листопада
НТ САДМВ
Наукові читання молодих науковців до Дня української мови та писемності і Дня
9-10 листопада УК
української культури “Історія повсякдeнності крізь призму культури: спроби історичної
НТ САДМВ УК
рeконструкції” (на базі Музею книги)
Інтелектуальний брейн-ринг “Гра патріотів”
13 грудня
НТ САДМВ
Науковий семінар до 100-річчя з дня бою під Крутами
січень
НТ САДМВ ІФФ
Молодіжна конференція “Новаторські практики впровадження інформаційних технологій в
лютий
НТ САДМВ ФІТУ
бізнесі та науці”
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодіжна наука в Україні: виклики та
16 березня
НТ САДМВ
перспективи”
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119. Круглий стіл “Розвиток молодіжної науки в умовах глобалізації: інновації, технології,
23 квітня
НТ САДМВ
можливості”
120. Загальноуніверситетський конкурс наукових есе “Молодіжна наука – шлях до
7-14 травня
НТ САДМВ
самореалізації”
121. Наукова конференція “Освітологія – 2018” для студентів, аспірантів та молодих вчених
травень
НДЛ освітології
122. Наукові дебати “Успішність діяльності Наукового товариства: стратегії та передбачувані
5 червня
НТ САДМВ
ризики”
VI. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ
123. Підготовка документів для підписання договору з CrossRef щодо отримання для
березень
Бібліотека
періодичних наукових видань Університету індексу DOI (або інших цифрових індикаторів
об’єкта)
124. Реєстрація періодичних наукових видань Університету в реферативних та/або
березень
Бібліотека
наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, DOAJ, Index Copernicus та ін.)
125. Багатотомне зібрання творів Бориса Грінченка:
травень
ІФ
– “Фольклористична спадщина” (книги 1, 2);
НДЛ грінченкознавства
– “Літературознавча спадщина” (кн. 1, кн. 2, кн. 3).
НВМ ВД
126. Підвищення якості наукових періодичних видань Університету
протягом року головні редактори,
заступники, відповідальні
секретарі (випускові
редактори)
127. Підготовка та видання наукових періодичних видань Університету:
протягом року НВМ ВД
•
“Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”
•
“Неперервна професійна освіта: теорія і практика / Continuing Professional Education:
Theory and Practice”
•
“Освітологічний дискурс”
•
“Педагогічний процес: теорія і практика / The Pedagogical Process: Theory and
Practice”
•
“The Modern Higher Education Review”
•
“Oświatologia/Освітологія”
•
“Studia Philologica”

НДЛ ІО
НДЛ освітології

ІФ
кафедра германської
філології
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•

“Літературний процес: методологія, імена, тенденції”

•

“Синопсис: текст, контекст, медіа»

•

“Київські історичні студії / Kyiv historical studies”

•

“Арт-простір / Art-space”

128. Впровадження міжнародних стандартів етики публікацій COPE та EASE у роботу журналів

протягом року

кафедра української
літератури і
компаративістики
кафедра української
літератури і
компаративістики
ІФФ
кафедра історії України
ІМ
кафедра образотворчого
мистецтва
кафедра теорії та
методики музичного
мистецтва
ІЖ
кафедра реклами та
зв’язків з громадськістю
Бібліотека

129. Підготовка документів для реєстрації періодичних наукових видань Університету в світовій
базі даних періодичних і продовжуваних видань Ulrich’s Periodicals Directory
130. Оформлення свідоцтв про реєстрацію авторського права

протягом року

Бібліотека

протягом року

НМЦ ДНПП
завідувачі кафедр/НДЛ

•
“Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі / Musical art in the educological
discourse”
•

“нтегровані комунікації / Integrated communications”

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ
131. Музейні лекції та екскурсії “Культурницько-просвітня діяльність Б. Грінченка кінця ХІХ –
поч. ХХ ст.” для вчителів і методистів м. Києва

вересеньлистопад

132. Дослідно-експериментальна робота за темою “Виховуємо киянина” на основі впровадження
регіональної парціальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Я – киянин”

вересеньгрудень

133. Просвітницькі студії для батьків старшокласників Деснянського району м. Києва “Вибір
професії – справа відповідальна”

вересеньтравень

ІФ
НДЛ грінченкознавства
ІППО
ІППО
кафедра методики та
психології дошкільної і
початкової освіти
ІЛ
кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
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134. Освітня платформа для студентів та науковців м. Києва “Прикладна психологія: запити та
технології реалізації”
135. Заняття у центрі “Логотренажер” для дітей з порушеннями мовлення

136. Презентація авторських методик для педагогів спеціальних навчальних закладів м. Києва

137. Психологічний консультативний пункт “Психологія в долонях” для школярівстаршокласників ЗНЗ м. Києва
138. Презентація програми та методичного інструментарію курсу за вибором “Особистісне
становлення” для загальноосвітніх закладів м. Києва
139. Науковий колоквіум для студентів м. Києва “Київ як мультикультурне середовище”
140. Круглий стіл для директорів шкіл м. Києва “Проблеми та перспективи управління сучасною
столичною школою”
141. Круглий стіл для методистів та завідувачів методкабінетів м. Києва “Актуальні проблеми
сучасної лінгводидактики загальноосвітнього та вищого навчальних закладів”
142. Круглий стіл для педагогічних працівників ДНЗ та вчителів початкових шкіл ЗНЗ
м. Києва “Наступність реалізації проектної діяльності дітей старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку”
143. Круглий стіл для вчителів початкових шкіл ЗНЗ м. Києва “Ціннісно орієнтоване
інтегроване навчання за програмою “Початкова школа: освіта для життя”
144. Психологічні студії для вчителів, методистів, психологів, соціальних працівників
“Інформаційно-психологічна безпека особистості в освітньому середовищі”
145. Міська науково-практична конференція “Інтеграція індивідуального, суспільного й
родинного у вихованні маленького киянина”

вересень-травень ІЛ
кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
вересеньІЛ
травень
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
вересень-травень ІЛ
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
30 жовтня
ІЛ
кафедра практичної
психології
9 листопада
ННЦ КЛ
грудень
грудень
січень
лютий
лютий
19-23 березня
березень

ІФФ
кафедра історії України
кафедра філософії
ФІТУ
кафедра управління
ІФ
кафедра української мови
ПІ
кафедра педагогіки та
психології
ПІ
кафедра початкової
освіти
ІЛ
кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
ІППО
кафедра методики та
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психології дошкільної і
початкової освіти

146. Круглий стіл для вчителів м. Києва “Сучасні проблеми акмеологічних досліджень”
147. Науково-методичний семінар для вчителів м. Києва “Україна у Другій світовій війні:
підходи до осмислення”
148. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Формування мовної особистості в
загальноосвітньому навчальному закладі”
149. Круглий стіл до 100-річчя Олеся Гончара для вчителів і методистів м. Києва “Сучасна
рецепція творчості Олеся Гончара: канон і інтерпретація” (спільно з Національним музеєм
літератури України)
150. Науково-пізнавальний проект для дітей та підлітків м. Києва “Що я знаю про своє здоров’я”
(тестування стану здоров’я дітей за функціональними показниками)
151. Проект “Підвищення ІК-компетентності вчителя” для освітян м. Києва
152. Серія майстер-класів з презентацію науково-методичних посібників для керівників
загальноосвітніх закладів м. Києва
153. Дослідно-експериментальна робота “Програма розвитку педагогічного персоналу
навчального закладу”

березень
26 квітня
квітень
25 травня

НДЛ освітології
ІФФ
ІППО
ІФ
кафедра української мови
ІФ; кафедра української
літератури і
компаративістики;
НДЛ грінченкознавства

травень

ФЗФВС

протягом року

НДЛ ІО

протягом року

ННЦ КЛ

протягом року

ІППО
заступник директора з
науково-методичної
роботи
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ІІІ. Інтернаціоналізація вищої освіти
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Заходи
І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
Моніторинг та аналіз джерел науково-навчальної мобільності (грантові програми,
двосторонні програми обміну з Університетами-партнерами)
Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо можливостей
участі Університету в програмах мобільності
Координація академічної мобільності запрошених викладачів для читання лекцій в
Університеті
Організація обміну (викладачами і студентами) у рамках укладених договорів з
університетами-партнерами
Забезпечення мобільності (викладачів і студентів) у рамках підтриманих заявок програми
“Еразмус+” (активність К1)
Пошук нових партнерів для участі у програмах мобільності “Еразмус+” (активність К1)
Подання проектних заявок для участі у програмах мобільності “Еразмус+” (активність К1)

Термін
виконання

Відповідальні

щоквартально
протягом року
протягом року

проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО

протягом року
протягом року

проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО

протягом року

НДЛ ІВО

протягом року
протягом року

НДЛ ІВО
проректор з НР
НДЛ ІВО
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАМАХ
Моніторинг актуальних грантових програм з міжнародного співробітництва (міжнародні
щоквартально
НДЛ ІВО
гранти та стажування, міжнародні конференції)
протягом року
Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо можливостей
протягом року проректор з НР
участі Університету в грантових програмах
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
Проведення навчальних тренінгів для співробітників Університету щодо участі у
протягом року проректор з НР
міжнародних колективних та індивідуальних грантових програмах і проектного
НДЛ ІВО
менеджменту
НМЦ ДНПП
Методичний та технічний супровід процедури оформлення проектних заявок та необхідних
протягом року НДЛ ІВО
документів для участі Університету в міжнародних програмах та проектах
Проведення науково-практичних заходів у межах реалізації міжнародних проектів
протягом року проректор з НР
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
Робота з партнерами для участі у програмах ЄС “Еразмус+” (активності К1 та К2; напрям
протягом року проректор з НР
Жан Моне) та Програмі ЄС “Horizon-2020”
НДЛ ІВО
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14. Створення проектних груп для написання грантових заявок

15.

16.

17.

18.

протягом року

проректор з НР
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
Моніторинг навчальних програм університетів-партнерів та надання пропозицій щодо
протягом року НДЛ ІВО
можливостей створення спільної магістерської програми (подвійного диплому)
директори інститутів,
декани факультетів,
завідувачі кафедр
III. ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ
Підтримка наявних та встановлення нових партнерських зв’язків із закордонними
протягом року проректор з НР
університетами та організаціями, спрямованих на розробку та впровадження спільних
НДЛ ІВО
науково-навчальних проектів
Укладання угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та
протягом року проректор з НР
науковими установами
НДЛ ІВО
директори інститутів,
декани факультетів,
завідувачі кафедр
Інформування співробітників Університету про підписані міжнародні угоди та напрямки
протягом року проректор з НР
співробітництва з університетами-партнерами
НДЛ ІВО

19. Методичний та технічний супровід процедури оформлення договорів про міжнародне
співробітництво Університету у галузі освіти та наукового співробітництва

протягом року

проректор з НР
НДЛ ІВО

20. Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, відповідно до міжнародних
договорів, програм та інших договірно-правових документів
21. Організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, організацій та професорів
закордонних університетів для студентів та професорсько-викладацького складу
Університету
22. Проведення наукових досліджень міжнародних тенденцій інтернаціоналізації освіти та
формування відповідної стратегії Університету
23. Розповсюдження інформації про міжнародні заходи Університету серед партнерів та
міжнародних організацій
24. Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин Університету з
партнерами

протягом року

проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
директори інститутів,
декани факультетів
проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

проректор з НР
НДЛ ІВО
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25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Оформлення, реєстрація, видача запрошень на навчання іноземним громадянам.
серпень-жовтень
Співробітництво з Українським центром міжнародної освіти України щодо надання
іноземним громадянам візової підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в
Університеті, а також їх перебування в Україні протягом терміну навчання
Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з питань
протягом року
набору на навчання іноземних громадян
Здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і приватними
протягом року
особами з питань, що стосуються прибуття, перебування і навчання іноземних громадян
Контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними
протягом року
студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян
Співпраця з Державною міграційною службою в Україні та Службою безпеки України з
протягом року
питань навчання та працевлаштування іноземних громадян в Університеті
Забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури
протягом року
нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при
вступі до Університету
Участь у розробленні рекламної продукції англійською мовою для іноземних громадян з
протягом року
метою залучення їх до навчання в Університеті
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗАХОДІВ
Святкування Дня європейських мов
вересень
Святкування Дня Європи
травень

34. Організація заходів з представниками посольств та культурних інституцій країн-членів ЄС

протягом року

НДЛ ІВО

проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
директори інститутів,
декани факультетів
НДЛ ІВО
директори інститутів,
декани факультетів
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ІV. Інноваційна діяльність та інформатизація
№

Заходи

Термін
виконання
серпень-вересень
протягом року

Відповідальні

1.
2.

Удосконалення системи е-навчання (на базі платформи Moodle) та його модернізація
Запровадження ведення електронного журналу оцінок у системі е-навчання Університету

3.

Сертифікація електронних навчальних курсів на рівні Корпоративного стандарту
Університету з ІКТ

протягом року

4.

Організація моніторингу якості використання технологій змішаного навчання

протягом року

5.

Розробка та використання MООС для підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

протягом року

6.

Розробка методології створення масових відкритих онлайн-курсів на платформі EDX

протягом року

7.

Розробка системи оцінювання якості масових відкритих онлайн-курсів

протягом року

НДЛ ІО, НМЦ СЯО
НДЛ ІО, НМЦ СЯО,
заступники директорів,
деканів з НМНР
НДЛ ІО
директори інститутів, УК,
декани факультетів
НМЦ СЯО
НДЛ ІО
помічники з ІКТ,
завідувачі кафедр
НДЛ ІО; ФІТУ, кафедра
інформаційних технологій
та математичних
дисциплін
НДЛ ІО

8.

Підбір та адаптація технологій вимірювання якості для освітнього процесу Університету

протягом року

НДЛ ІО

9.

Впровадження у навчальний процес спецкурсів з основ робототехніки та 3D-друку

протягом року

НДЛ ІО, ФІТУ, ІППО, УК

Запровадження нової освітнього програми для магістрів “Управління електронним
навчанням у міжкультурному просторі” та підготовка сучасних е-курсів для навчання
студентів за нею
11. Імплементація окремих навчальних курсів ІТ-Академії у програми навчальних дисциплін
для формування soft skills

протягом року

проректор з ІННУД
ФІТУ

протягом року

Вдосконалення Вікі-ресурсу Університету, створення нових проектів. Реалізація проекту
“Вікі-університет”

протягом року

заступники директорів,
деканів з НМНР;
завідувачі кафедр, НДЛ ІО
НДЛ ІО; відповідальні від
інститутів, факультетів,
УК

10.

12.
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13.

Імплементація системи збору результатів олімпіад EJUDGE

Моніторинг рейтингу Університету за показниками Webometrics та аналіз внутрішнього
рейтингу структурних підрозділів
15. Моніторинг рейтингу інституційного репозиторію, пошук шляхів його підвищення
14.

протягом року
протягом року
протягом року

16.

Удосконалення рейтингової системи “Е-портфоліо” співробітників

протягом року

17.

Розробка е-портфоліо студента

протягом року

Забезпечення пошукової оптимізації сайтів Університету з метою просування сайтів у веб
та підвищення рейтингу Webometrics
19. Перехід на новий портал Університету
18.

протягом року

НДЛ ІО
Рудик О.Б.
НДЛ ІО, помічники з ІКТ
Бібліотека
НДЛ ІО, помічники з ІКТ
НДЛ ІО
НДЛ ІО, ННЦ КЛ,
студентське
самоврядування
НДЛ ІО, помічники з ІКТ

серпень-вересень

НДЛ ІО

20.

Реалізація побудови інформаційно-аналітичної системи Університету

протягом року

НДЛ ІО

21.

Запровадження інформаційної системи Smarsy

протягом року

НДЛ ІО; директори
інститутів, УК, декани
факультетів; завідувачі кафедр,
студентське самоврядування

Створення SMART-Університету
Впровадження системи автентифікації для студентів та співробітників Університету
Розробка корпоративних стандартів до е-ресурсів інформаційно-освітнього середовища
Університету
25. Технічне удосконалення / розширення локальної та WI-Fi мереж, ІТ-структури
Університету
26. Проведення тренінгових занять зі SMART-технологій для вчителів та НПП Університету,
м. Києва, України
27. Проведення спільних заходів з передовими компаніями у галузі ІКТ
22.
23.
24.

протягом року
протягом року
протягом року

НДЛ ІО
НДЛ ІО
НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО
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V. Соціально-гуманітарна взаємодія
№

1.
2.

Заходи
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Проведення нарад із заступниками директорів, деканів з науково-педагогічної та соціальногуманітарної роботи
Планування діяльності та організація роботи творчих студій, гуртків, спортивних секцій
(загальноуніверситетських та структурних підрозділів)
Ознайомлення студентів із основними положеннями Закону України “Про вищу освіту”,
Статутом Університету, Положенням про інститути, факультети, УК, Положенням про
Студентське самоврядування в Університеті, Положенням про студентську раду

Термін
виконання
згідно з
циклограмою
серпень

проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС

проректор з НМСГРЛ
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
4. Надання допомоги у проведенні Звітно-виборної конференції студентів Університету і
вересень
проректор з НМСГРЛ
виборних конференцій у структурних підрозділах
СП
5. Участь у роботі стипендіальної комісії з обліку балів у Рейтингу успішності студентів за
січень, червень проректор з НМСГРЛ
участь у творчій, спортивній діяльності, громадському житті інститутів, факультетів, УК та
НМЦ СГВОДС
з нарахування соціальної стипендії
заступники директорів,
деканів з НПСГР
6. Проведення методичних семінарів зі студентським активом Університету
щосеместру
проректор з НМСГРЛ
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
студради підрозділів
7. Взаємодія з органами студентського самоврядування та патронат Студентського парламенту
протягом року проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
8. Координація
1
виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту
протягом року проректор з НМСГРЛ
освіти і науки, молоді та спорту КМДА
НМЦ СГВОДС
ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗМІЦНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ
9. Тематичні кураторські години із формування корпоративної культури серед студентської
вересеньзаступники директорів,
молоді
червень
деканів з НПСГР,
студентські ради
10. Організація та проведення “Посвяти першокурсників у студенти Університету”
серпеньпроректор з НМСГРЛ
вересень
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
3.

вересень

Відповідальні
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деканів з НПСГР
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОД
заступники директорів,
деканів з НПСГР

11. Відзначення Дня працівників освіти

вересень

12. Студентський театралізований проект першокурсників “Ось ми які”:
• По структурних підрозділах

жовтень

Студентські ради,
заступники директорів,
деканів з НПСГР

16 листопада

НМЦ СГВОДС
СП,
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР

•

Загальноуніверситетський

13. Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим планом)

листопад

14. Відзначення 154-річниці від Дня народження Бориса Грінченка та святкування Дня
Університету (за окремим планом)

грудень

15. Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом)

травень

16. Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам Університету

червень
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III. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ
17. Оновлення бази даних студентів соціальних категорій
вересень
заступники директорів,
деканів з НПСГР
18. День працівника соціальної сфери України
листопад
Директор ІЛ
19. Контрольна звірка документації інститутів, факультетів, УК для нарахування соціальних
щосеместру
заступники директорів,
виплат, соціальної стипендії за результати заліково-екзаменаційної сесії
деканів з НПСГР
20. Контроль стану здоров’я студентів та організація проходження ними планових медичних
оглядів
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

щосеместру

проректор з НМСГРЛ
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Консультування студентів соціальних категорій
протягом року НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту студентської молоді
протягом року НМЦ СГВОДС,
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових дат, канікул
протягом року заступники директорів,
деканів з НПСГР,
куратори академічних
груп
Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних категорій та тих, що
протягом року проректор з НМСГРЛ
опинилися в складних життєвих ситуаціях
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими організаціями
протягом року проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
IV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ
Складання графіку поселення студентів у гуртожитки на 2017-2018 н. р.
серпень
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Поселення студентів у гуртожитки (відповідно до затвердженого графіка) та проведення
серпеньпроректор з НМСГРЛ
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інструктажу з техніки протипожежної безпеки та правил проживання у гуртожитку

вересень

28. Визначення потреб студентів ІІ-V курсів щодо у забезпеченні гуртожитком на наступний
навчальний рік та формування бази даних на поселення

травень-червень

29. Формування складу студрад гуртожитків

червень

30. Формування бази даних з партнерів Університету щодо поселення студентів у гуртожитки

червеньвересень

31. Складання та затвердження графіків чергування у гуртожитках представників структурних
підрозділів

щомісяця

32. Складання та затвердження плану проведення тематичних заходів у студентському
гуртожитку

щосеместру

33. Проведення конкурсу на кращу кімнату

щосеместру

34. Вивчення потреб студентів у гуртожитку

протягом року

35. Облаштування інформаційних стендів в гуртожитках

протягом року

НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
студрада гуртожитків
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
студрада гуртожитків
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
голова студради
гуртожитку
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
студради гуртожитків
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів
з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Студради
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36. Здійснення контролю оплати студентами за проживання в гуртожитках

протягом року

37. Координація роботи студрад гуртожитків та взаємодія з комендантами

протягом року

38. Психолого-педагогічний супровід студентів, які мешкають у гуртожитку

протягом року

V. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
39. Відзначення Дня Державного Прапору України
Відзначення 26-ї річниці Незалежності України (у рамках державної та муніципальної
програм)

23 серпня
24 серпня

40. Міжнародний день Миру (у рамках державної та муніципальної програм)

вересень

41. Відзначення Міжнародного дня писемності (за окремим планом)

вересень

42. Вшанування жертв трагедії Бабиного Яру

вересень

43. Організація і проведення фестивалю соціальних відеороликів
“Живемо в Україні = Спілкуємося Українською!”

вересеньгрудень

Інститутів/факультетів,
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Студентські ради, НМЦ
рекламно-інформаційної
та профорієнтаційної
діяльності
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
НМЦ СГВОД
заступники директорів,
деканів з НПСГР
НМЦ СГВОД
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
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44. Заходи до Дня Захисника України (за окремим планом)

жовтень

45. Відзначення 74-ї річниці визволення Києва та України від німецько-фашистських
загарбників (за окремим планом)

листопад

46. Вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Облаштування куточка
пам’яті. Проведення хвилини мовчання. Участь у Всеукраїнській акції “Запали свічку”

листопад

47. День Гідності та Свободи (за окремим планом)

листопад

48. День української писемності і мови. Участь у Всеукраїнському диктанті національної
єдності

листопад

49. Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих в зоні проведення антитерористичної
операції

лютий

50. Міжнародний день рідної мови (за окремим планом)

лютий

51.

“Шевченківський березень” (за окремим планом)

березень

оргкомітет фестивалю
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОД
заступники директорів,
деканів з НПСГР
НМЦ СГВОД
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОД
заступники директорів,
деканів з НПСГР
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
СП
кафедра української мови
ІФ
кафедра методики мов і
літератури ІППО
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
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52. Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. Облаштування куточка пам’яті.
Проведення хвилини мовчання
53. День пам’яті та примирення

54.

55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.
63.

квітень

заступники директорів,
деканів з НПСГР
травень
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
СП
Всесвітній день вишиванки.
травень
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
СП
Виставка-інсталяція до Дня вишиванки «Українська вишиванка крізь призму століть»
17 травня
Директор ПІ
VIII. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Мультимедійна презентація “Моя університетська бібліотека” (до Всеукраїнського дня
вересень
заступник директора з
бібліотек)
НПСГР ІЖ
Міжнародний день музики. Заходи в рамках столичної програми
жовтень
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
Логопедичний марафон до Дня логопеда
листопад
директор ІЛ
Міжнародний день театру
березень
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Організація та проведення мистецьких проектів за участі видатних діячів культури, творчих
протягом року проректор з НМСГРЛ
колективів
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Відкриті зустрічі з видатними особистостями сучасності із різних сфер суспільнопротягом року проректор з НМСГРЛ
політичного життя
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Екскурсії до історичних пам’яток України, Національних парків.
протягом року проректор з НМСГРЛ
Екскурсійні маршрути столицею та іншими регіонами України.
НМЦ СГВОДС
Відвідування музеїв, театрів, концертних залів, виставкових експозицій, галерей
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла»
травень
директор УК
VI. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Проведення заходів до Дня фізичної культури та спорту (за окремим планом)
10 вересня
заступники директорів,
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64. Організація та проведення ІV Відкритого шахового турніру серед студентів Університету та
школярів Оболонського району

листопад

65. Участь у Всеукраїнській акції щодо профілактики та запобігання ВІЛ-СНІДу в рамках
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ

1 грудня

66. Організація та проведення «Фестивалю спорту студентів»
(загальноуніверситетські змагання з футболу / футзал (чоловіки та жінки); волейболу
(чоловіки та жінки); баскетболу (чоловіки та жінки); плавання; шахів; легкої атлетики
(естафета); загальнофізичної підготовки у рамках конкурсу “Міс і містер фітнес”;
чирлідингу та оздоровча аеробіка)
67. Марафон спортивних заходів, присвячених Дню Університету «Через спорт – до культури
оптимізму і бадьорості»

грудень

68. “Тиждень здоров’я” до Всесвітнього дня здоров’я (фінал конкурсу “Міс і містер фітнес”;
флешмоб “Наш вибір здоров’я”; легкоатлетична естафета за участю команд структурних
підрозділів; змагання з оздоровчої аеробіки за участю команд секцій структурних
підрозділів)
69. Всеукраїнський День психолога
70. Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті “Пробіг під каштанами” з нагоди
святкування Дня Києва
71. Заходи до Всесвітнього дня без тютюну

квітень

72. Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові

грудень

квітень
травень
травень

травень

деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
ФЗФКС
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
заступники директорів,
деканів з НПСГР
студради інститутів,
факультетів, УК
проректор з НМСГРЛ
ФЗФВС,
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС

директор ІЛ
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
Студпарламент,
студради інститутів,
факультетів, УК
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
Студпарламент,
студради інститутів,
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73. Проведення ІІІ загальноуніверситетського турніру з плавання на Кубок “Золотий карась”

травень

74. Участь у спортивно-інтелектуальній грі “Лабіринт серед ВНЗ м. Києва – 2018”

травень-червень

75. Участь в чемпіонатах команди з футболу Київського університету імені Бориса Грінченка
(згідно з календарем змагань).

згідно з
календарем
змагань
згідно з
календарем
змагань
відповідно до
графіку турніру

76. Участь у військово-спортивних змаганнях “Захисник України” серед команд вищих
навчальних закладів м. Києва
77. Патронат участі загальноуніверситетських чоловічої та жіночої команд з футболу у
студентських футбольних турнірах м. Києва
78. Лекторій медико-гігієнічних знань та пропаганди здорового способу життя для молоді
Київського міського центру здоров’я Департаменту охорони здоров’я
(за окремим планом)
VII. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ
79. Молодіжний форум “Вчити – це модно. Педагог – це тренд”
80. Рекламний студентський форум “REX-2017: скептичний погляд”
81. День Інституту журналістики
82. Всеукраїнський фестиваль блогерів “Smart Blog”
83. Київський міський конкурс читців “Із янголом на плечі”
84. Київський конкурс із соціальних комунікацій для старшокласників “Перший раз в PR-клас”
85. День Інституту філології “Ярмарок мов”
86. Марафон спортивних подій 2018
87. Всеукраїнський конкурс творчих робіт “Березневі містерії”
88. Всеукраїнський фестиваль студентських театрів
89. День Університетського коледжу “Синергія успіху”
90. Проект “Абітурієнт стає студентом”
91. Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів “Book fashion”

протягом року

жовтень
жовтень
листопад
листопад
грудень
жовтень-грудень
лютий
березень
березень
березень
квітень
квітень
квітень

факультетів, УК
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
Первинна профспілкова
організація студентів
НМЦ СГВОДС,
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС,
ФЗФВС
проректор з НМСГРЛ
Первинна профспілкова
організація студентів
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Директор ПІ
Директор ІЖ
Директор ІЖ
Директор ІЖ
Директор ІФ
Директор ІЖ
Директор ІФ
Декан ФЗФВС
Директор ІФ
Декан ІФФ
Директор УК
заступник директора з
НПСГР ІЖ
Директор ІЖ
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92. Проведення заходів до Дня Європи (за окремим планом в рамках столичної програми)

травень

93. День ФІТУ
94. Проведення заходів до Дня Києва (у рамках столичної програми)

травень
травень

95. Святкування Дня матері та Дня сім’ї (у рамках столичної програми)

травень

96. Конкурс студентських відеопроектів “Грінченко. Локації. Пам’ять”

травень

97. Міжнародний студентський фестиваль реклами “SCOTCH FEST”
98. Організація та проведення церемонії нагородження фіналістів студентської ліги ФК
“Динамо” на Стадіоні імені Валерія Лобановського
99. Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей (за окремим планом)

травень
травень

100. Організація та проведення церемонії нагородження фіналістів студентської ліги Футбольної
асоціації студентів м. Києва на Стадіоні імені Валерія Лобановського
101. Співпраця з органами влади, громадськими, благодійними організаціями та фондами,
освітніми та культурно-мистецькими закладами

102. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах та мистецьких олімпіадах

IX. ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
103. Екологічна акція “Осінній десант” у рамках екологічної програми міста Києва

червень
червень
протягом року

протягом року

вересень-

проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
Декан ФІТУ
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
заступник директора з
НПСГР ІЖ
Директор ІЖ
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
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листопад
104. Благодійні акції до Дня людей похилого віку

1 жовтня

105. Проведення благодійного аукціону “Ось ви які!” (з нагоди Міжнародного дня студента)

листопад

106. Заходи до Міжнародного дня людей з особливими потребами. Організація благодійної
допомоги.

3 грудня

107. “Зустрінемо разом ми Казку Добра”. Новорічна програма для дітей із малозабезпечених
сімей м. Києва

грудень

108. Благодійна акція до Дня Святого Миколая “Подаруй дитині радість” для дітей інтернатів і
дитячих будинків

грудень

109. Екологічні ініціативи в рамках столичної програми:
– заходи до Дня довкілля;
– заходи до Міжнародного дня Землі

квітень

110. Проведення благодійної програми “Великодні дзвони” для малозабезпечених сімей та
людей з особливими потребами м. Києва (в рамках столичної програми)
111. Свято Великодня, благочинна акція “Великодній кошик” для студентів соціальних категорій
Університету

квітень

112. Благодійний студентський бал Університету до Дня Києва

травень

квітень

заступники директорів,
деканів з НПСГР
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
студради інститутів,
факультетів, УК
НМЦ СГВОД
СП
заступники директорів,
деканів з НПСГР,
студради інститутів,
факультетів, УК
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
кафедра хореографії ІМ
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
заступники директорів,
деканів з НПСГР
студради інститутів,
факультетів, УК
заступники директорів,
деканів з НПСГР студради
інститутів, факультетів,
УК
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
Первинна профспілкова
організація студентів
НМЦ СГВОД
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР, СП
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113. VIII етап Соціального проекту “З Києвом і для Києва”

протягом року

114. Тематичні концертні програми для ветеранів ІІ Світової війни та учасників АТО
(у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни)
115. Моніторинг потреб бійців АТО та надання їм благодійної допомоги

протягом року
протягом року

116. Благодійна допомога “Хочу жити! Дружити! Радіти!” – допомога дітям інтернатів, будинків
протягом року
дитини, дітям із особливими потребами, спеціалізованим дитячим лікарням (“Охматдит”,
Відділення нейрохірургії дитячого віку Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П.Ромоданова НАМН України)
X. ЗАХОДИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ УНІВЕРСИТЕТУ
117. Звітно-виборна конференція студентів Університету
вересень
118. Конкурс таланту і краси “Miss and Mister Grinchenko University – 2017”

вересень

119. Студентський театралізований шоу-проект першокурсників “Ось ми які”
(на рівні структурних підрозділів)
120. Інтелектуально-пізнавальні та благодійні заходи до Міжнародного дня студентів

жовтеньлистопад
листопад

121. Заходи до Грінченківської декади

грудень

122. Цикл Різдвяно-новорічних свят – 2018

грудень

123. Заходи до Дня Святого Валентина

лютий

124. Конкурс таланту і краси “Miss and Mister Grinchenko University – 2018”
125. Фестиваль-конкурс СТЕМ (Студентських театрів естрадних мініатюр)

березень
квітень

126. Звітна конференція студентів Університету

травень

заступники директорів,
деканів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів,
деканів з НПСГР
заступники директорів,
деканів з НПСГР
СП
президент СП, перший
віце-президент СП
президент СП, голова
Комісії з культурномистецьких проектів СП
президент СП,
голови студрад
президент СП,
голови студрад
президент СП,
голови студрад
президент СП,
голови студрад
президент СП,
голови студрад
президент СП
президент СП, голова
Комісії з культурномистецьких проектів СП
президент СП, перший
віце-президент СП
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127. Участь у координації поселення студентів до гуртожитків

протягом року

128. Інформаційне наповнення сайтів Студентського парламенту Університету та студентських
протягом року
рад інститутів, факультетів, коледжу
ХІ. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
25-27 серпня
116. Літня школа студентських координаторів

117. Створення та актуалізація на сайті Університету сегмента “Банк лідерських ідей та проектів”
118. Тренінги командоутворення для Студентського парламенту Університету

119. Започаткування блоку вибіркових дисциплін “Лідерство та soft skills”:
концепція, програма, координація, вимоги до проекту, банк лідерських проектів

120. Майстер-класи випускників Університету, успішних у роботі за фахом, малому та
середньому бізнесі, проектах громадянського суспільства, політиці, мистецтві, спорті тощо.
121. Моніторинг ефективності опанування модуля ”Лідерство-Служіння” першокурсниками
Університету
122. Фестиваль лідерських проектів структурних підрозділів
123. ІІІ проект “Міжнародна Академія Лідерства-Служіння” (англомовні/ україномовні групи)

вересень
жовтеньлистопад
лютий-березень
листопад

до Дня
Університету
грудень
травень
15 лютого
червень-липень

президент СП, голови
студрад гуртожитків
президент СП
студради
проректор з НМСГРЛ
помічник проректора з
НМСГРЛ
Черпак М.В.
проректор з НМСГРЛ
помічник проректора з
НМСГРЛ
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
помічник проректора з
НМСГРЛ
проректор з НМСГРЛ
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
завідувач кафедри
управління
проректор з НМСГРЛ
директори інститутів, УК,
декани факультетів
проректор з НМСГРЛ
Склярова І.А.
проректор з НМСГРЛ
директори інститутів, УК,
декани факультетів
проректор з НМСГРЛ
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
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124. Англомовний модуль “Лідерство-Служіння”:
концепція, програма, англомовний робочий зошит, підготовка до англомовної групи
Міжнародної академії Лідерства-Служіння

по мірі
комплектації
груп

125. Сертифікатна програма “English for leaders” – англійська мова на матеріалі базових понять і
текстів з лідерства (36 годин)

по мірі
комплектації
груп

126. Тімбілдінговий курс: цінності, формування команди, емоційний інтелект, навички спільної
роботи, формальне та неформальне лідерство, конфлікти і шляхи їх подолання, планування
діяльності, повага, довіра, відповідальність

відповідно до
запитів
структурних
підрозділів
відповідно до
запитів
структурних
підрозділів
відповідно до
запитів
структурних
підрозділів
відповідно до
електронної
реєстрації
протягом року

127. Разові тімбілдінгові тренінги для студентського самоврядування на рівні структурних
підрозділів
128. Організація тьюторського супроводу корпоративного розвитку для студрад та інших
студентських управлінських команд структурних підрозділів
129. Дистанційна індивідуальна програма з лідерства для студентів з англомовним/україномовним
наставником (менторський курс)
130. Організація постійного форуму студентських координаторів як горизонтального рівня
взаємодії студентів та наставників
131. Тренінгова програма “Живемо разом” для студентів, які мешкають у гуртожитках

протягом року

Черпак М.В.
американські партнери в
рамках угоди з “Co-Serve”
проректор з НМСГРЛ
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
Черпак М.В.
проректор з НМСГРЛ
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
Черпак М.В.
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
помічник проректора з
НМСГРЛ
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
помічник проректора з
НМСГРЛ
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
помічник проректора з
НМСГРЛ
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
Васильєва В.В.
проректор з НМСГРЛ
помічник проректора з
НМСГРЛ
Черпак М.В.
помічник проректора з
НМСГРЛ
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VI. Лідерство та розвиток персоналу
17.

І. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
Оцінка результатів роботи з персоналом за рік, виявлення проблем і вироблення механізмів
їх вирішення

18.

Аналіз якісного та кількісного складу працівників, виявлення потреби у персоналі

серпень

19.

Формування структури та штату, організація конкурсів на заміщення вакантних посад,
призначення, створення кадрового резерву, переміщення тощо

серпеньвересень

20.

Ознайомлення новопризначених працівників з діяльністю Університету для розуміння ними
візії, місії та цінностей Університету

серпеньвересень

21.

Адаптаційні тренінги для новопризначених працівників Університету Грінченка

вересень

22.

Тренінги з викладачами модуля “Лідерство-Служіння”

23.

Разові тімбілдінгові тренінги для управлінських команд на рівні структурних підрозділів

24.

Сертифікатна програма “English for leaders”, англійська мова на матеріалі базових понять і
текстів з лідерства за участі американських тренерів (36 годин)

25.

Дистанційна індивідуальна програма з лідерства для співробітників з
англомовним/україномовним наставником (менторський курс)

червень-липень

вересень, січень,
квітень
відповідно до
запитів
структурних
підрозділів
по мірі
комплектації
груп
відповідно до
електронної
реєстрації

директори інститутів, УК,
декани факультетів,
радник ректора з ПКП,
начальник ВК
радник ректора з ПКП
начальник ВК
радник ректора з ПКП
начальник ВК
директори інститутів, УК,
декани факультетів
проректори
директори інститутів, УК,
декани факультетів
проректор з НМСГРЛ
ННЦ КЛ
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
проректор з НМСГРЛ

проректор з НМСГРЛ
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
Черпак М.В.
проректор з НМСГРЛ
Черпак М.В.
Васильєва В.В.
американські партнери в
рамках угоди з “Co-Serve”
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26.

27.

Проведення методичних нарад, семінарів та тренінгів з питань організації та науковометодичного забезпечення освітнього процесу, а саме:
 використання “електронного журналу”
 робота з “електронним деканатом”
 облік роботи студентів з ЕНК
 внесення інформації до ЄДЕБО
 робота з програмою “Навчальне навантаження”
Забезпечення ефективної системи стимулювання праці (преміювання, нагородження
працівників з урахуванням їх особистого внеску в розвиток Університету)

двічі на рік

протягом року

Організація і проведення змістового модуля “Лідерство” в рамках програми підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Грінченка
Майстер-класи для співробітників Університету Грінченка щодо реалізації ідей освітнього
лідерства
Тренінги з корпоративного управління для завідувачів кафедр, голів циклових комісій
Тімбілдінгові тренінги для вищої менеджерської ланки Університету
Створення дієвого резерву управлінських кадрів в Університеті

протягом року

33.

Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету та
оформлення відповідної документації

протягом року

34.

Організація та проведення майстер-класів для навчання НПП з проблеми ефективного
використання ІКТ в освітньому процесі
Запровадження дистанційних технологій підвищення кваліфікації для НПП Університету
ІІ. ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА
Фестиваль освітнього лідерства “Clever”
Академія лідерства: Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО і ЗСО України
Проведення тренінгів щодо визначення психологічної готовності претендентів до роботи на
посаді керівника навчального закладу в межах добору кандидатів на заміщення вакантних
посад керівників дошкільних навчальних закладів м. Києва
(за запитом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва)
Проведення тренінгів щодо визначення психологічної готовності претендентів до роботи на

протягом року

28.
29.
30.
31.
32.

35.
36.
37.
38.

39.

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

проректор з НМНР

директори інститутів, УК,
декани факультетів
радник ректора з ПКП
начальник ВК
ННЦ КЛ
НМЦ ДНПП
ННЦ КЛ
проректор з НМСГРЛ
проректор з НМСГРЛ
проректори
директори інститутів/УК,
декани факультетів
проректор з НР
НМЦ ДНПП

протягом року

НДЛ ІО, керівники
структурних підрозділів
НДЛ ІО

23 вересня
протягом року
протягом року

ННЦ КЛ
ННЦ КЛ
ННЦ КЛ

протягом року

ННЦ КЛ
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41.

посаді керівника навчального закладу в межах добору кандидатів на заміщення вакантних
посад керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
(за запитом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва)
Проведення тренінгів щодо визначення психологічної готовності претендентів до роботи на
посаді керівника закладу в межах добору кандидатів на заміщення вакантних посад
керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва
(за запитом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва)
Проведення тренінгів в межах атестації керівників навчальних закладів м. Києва
(за запитом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва)
Лідерська школа для вчителів м. Києва

42.

Спільні лідерські проекти з ІППО

40.

протягом року

ННЦ КЛ

протягом року

проректор з НМСГРЛ
ННЦ КЛ
проректор з НМСГРЛ
директор ІППО
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
Черпак М.В.
проректор з НМСГРЛ
директор ІППО
заступник директора
ІППО
завідувач кафедри
англійської філології та
перекладу
Черпак М.В.

протягом року

протягом року
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VII. Організаційна та фінансово-господарська діяльність
№
зп

Заходи

Термін
виконання

Відповідальні

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1.

Конференція трудового колективу

2.

Відкриття стадіону (пр. Гагаріна, 16)

15 вересня

3.

Вибори ректора Університету

25 жовтня

4.

Затвердження штатного розпису Університету на 2018 рік

грудень

5.

Звіт проректорів

грудень

6.

Конференція трудового колективу. Звіт ректора Університету

7.

Звіт директорів інститутів/УК, деканів факультетів

6.
7.

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА
Рейд-перевірка готовності корпусів до нового навчального року
Розроблення проекту бюджету Університету на 2018 рік

серпень
вересень

проректор з ОПАГР
Б, ПФВ

8.

Складання плану ремонтних робіт та кошторисів

листопад

9.

Формування плану закупівель

грудень

проректор з ОПАГР, Б,
ПФВ
проректор з ОПАГР, Б,
ПФВ
Б, ПФВ

10. Звітування за результатами виконання фінансово-господарської діяльності
11. Планування фінансово-господарської діяльності на 2018-2019 н.р.
12. Проведення ремонтних робіт
13. Проведення процедури закупівель

серпень

грудень-січень
травень-червень

березень
червень
червень-серпень
протягом року

ректор, проректор з
ОПАГР
проректор з ОПАГР
проректор з НМСГРЛ
оргкомітет
проректори, директори
інститутів/УК, декани
факультетів, ВК, Б, ПФВ
проректори
ректор, проректор з
ОПАГР
директори інститутів/УК,
декани факультетів

Б, ПФВ
проректор з ОПАГР, Б,
ПФВ
проректор з ОПАГР, Б,
ПФВ
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VIII. Інформаційно-рекламна, профорієнтаційна діяльність та зв’язки з громадськістю

№

Заходи

1.

Термін
виконання
І. ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведення фотосесії студентів для інформаційної та рекламної продукції
вересень

2.

Підготовка сценарного плану та створення коротких відеороликів про Університет

3.
4.

6.
7.

Оновлення інформаційно-рекламної продукції Університету
Розповсюдження та здійснення адресної розсилки рекламної продукції в ЗНЗ м. Києва,
зокрема інформації про квоту-3
Участь у якості волонтерського партнера у спортивно-благодійній акції 26-й “Пробіг під
каштанами”
Здійснення інформаційної підтримки університетських заходів
Підготовка інформаційних матеріалів у соціальні мережі для адаптації першокурсників

8.
9.

Відповідальні
НМЦ ІРПД

вересеньНМЦ ІРПД
жовтень
листопад-квітень НМЦ ІРПД
лютий-березень НМЦ ІРПД
травень

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

Організація та проведення загальноуніверситетських акцій

протягом року

НМЦ ІРПД

Оновлення та поповнення різновидів фірмової сувенірної продукції Університету

протягом року

НМЦ ІРПД

10. Пошук майданчиків для розміщення ефективної реклами на комерційній основі

протягом року

НМЦ ІРПД

11. Організація виставкової діяльності Університету (за окремим планом).
Підготовка працівників до роботи з виставковим стендом Університету, проведення
тренінгів
12. Участь в організації та проведенні Днів відкритих дверей Університету, інститутів,
факультетів та УК (за окремим планом)
13. Підтримка постійного зв’язку з потенційними абітурієнтами через Інтернет, освітні
виставки, форуми та інші заходи із залученням старшокласників
14. Розробка та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо вступу в
Університет та курси доуніверситетської підготовки
15. Аналіз позитивних та негативних відгуків про Університет в Інтернет-просторі

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

16. Оновлення бази потенційних абітурієнтів та активна робота з ними шляхом розсилки листів
з новинами Університету та особистого спілкування

протягом року

НМЦ ІРПД

5.
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17. Проведення профорієнтаційних заходів для абітурієнтів
18. Відвідування ярмарків професій для учнів старших класів, організованих центрами
зайнятості м. Києва та Київської області
19. Забезпечення умов для проходження практики для студентів спеціальностей “Журналістика
(журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування)”,
“Дизайн”, “Медіакомункації” та ін.
20. Виготовлення сувенірної продукції для подарунків почесним гостям та для реалізації
21. Підтримка та розвиток сторінок (офіційних та неофіційних) Університету в соціальних
мережах, підбір контенту, здійснення розіграшів, спілкування з абітурієнтами тощо
22. Фотографування співробітників (у разі потреби)
ІІ. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
24. Підтримка та просування позитивного та привабливого образу Університету
25. Оперативні маркетингові дослідження в Інтернеті (попит, потреби і поведінка споживачів,
ефективність банерної реклами, відвідуваність сайтів, сторінок тощо)
26. Участь у соціальних, культурно-мистецьких проектах м. Києва
27. Організація участі експертів Університету у теле- та радіопрограмах
28. Надання інформації про діяльність Університету у друковані та електронні ЗМІ
29. Здійснення постійної оперативної взаємодії з прес-службами органів державної та місцевої
влади, громадських організацій та бізнес-структур
30. Онлайн PR (спілкування з представниками ЗМІ, іншими організаціями)
31. Продовження співпраці з інформаційними партнерами Університету та пошук нових з
метою залучення більшої аудиторії
32. Проведення регулярного моніторингу ЗМІ на предмет згадувань про Університет
33. Проведення PR-кампанії Університету у соціальних мережах спільно зі студентами кафедри
реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ
34. Написання прес-релізів університетських заходів
35. Налагодження співпраці з аналогічними центрами ВНЗ України та Європи

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

НМЦ
НМЦ
НМЦ
НМЦ

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

ІРПД
ІРПД
ІРПД
ІРПД
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ІX. Політика відкритості
№

1.

2.

Заходи

Термін
виконання
ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Інформації про фінансово-господарську діяльність університету, зокрема кошторисів та змін
протягом року
до них; звітів про використання та надходження коштів; штатного розпису; проведення
тендерних процедур тощо
Інформації про діяльність структурних підрозділів та нормативних документів пов’язаних з
протягом року
їх діяльністю

3.

Нормативних документів та іншої інформації, пов’язаної з організацією освітнього процесу
та вступною кампанією

протягом року

4.

Нормативних документів та іншої інформації, пов’язаної з науковою, міжнародною,
інноваційною діяльністю Університету

протягом року

5.

Інформації про персональний склад та рішення Вченої ради Університету (вчених рад
інститутів і факультетів)

протягом року

6.

Інформації про персональний склад робочих і дорадчих органів та їх діяльність

протягом року

7.

Анонсів заходів та інформації про їх проведення

протягом року

Відповідальні

проректор з ОПАГР, Б
проректори, директори
інститутів (коледжу),
декани факультетів,
помічники директорів
(деканів) з ІКТ, керівники
структурних підрозділів
проректор з НМНР,
директори інститутів
(коледжу), декани
факультетів
проректори з НР, ІННУД,
завідувач НМЦ ДНПП,
директори інститутів
(коледжу), декани
факультетів, керівники
НДЛ
вчений секретар
Університету,
вчені секретарі інститутів,
факультетів
керівники робочих і
дорадчих органів
проректори за напрямами,
відповідальні особи за
проведення заходів,
НМЦ ІРПД
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Інформації про діяльність студентського самоврядування, зокрема нормативні документи,
склад керівних органів, контакти, заходи, прийняті рішення, звіти про діяльність тощо.

протягом року

Інформації про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих учених вчених, зокрема нормативні документи, склад керівних органів, контакти,
заходи, прийняті рішення, звіти про діяльність тощо.
10. Звіту ректора за 2017 р.
11. Результатів щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
наукових працівників

протягом року

8.

9.

грудень-січень
протягом року

голова Студентського
парламенту, голови
студентських рад
інститутів, факультетів,
коледжу
голова Наукового
товариства САДМВУ
завідувач НМЦ ДНПП
помічник ректора
проректори з НМНР, НР,
ІННУД

