План роботи укладено відповідно до Стратегії (Програми) розвитку Університету на 2018-2022 рр.
СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ
Циклограма
І. Корпоративна культура
II. Розвиток персоналу
IІІ. Студентоцентризм
ІV. Якість освіти
V. Дослідження
VI. Інноваційність
VII. Інтернаціоналізація
VIIІ. Відкритість
ІX. Інфраструктура
X. Безпека

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:
 ВДП – відділ доуніверситетської підготовки
 ВК – відділ кадрів
 НДЛ
ІВО
–
науково-дослідна
лабораторія
інтернаціоналізації вищої освіти
 НДЛ ІО – науково-дослідна лабораторія інформатизації
освіти
 НМЦ АЛ – навчально-методичний центр акредитації та
ліцензування
 НМЦ ВД – науково-методичний центр видавничої
діяльності

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 – навчально-методичний центр стандартизації
та якості освіти

ННЦ КЛ – навчально-науковий центр культури лідерства

ЦК – циклова комісія викладачів


Терміни:












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
СП – Студентський парламент
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Циклограма
І тиждень
ПН

ІІ тиждень
09.30-13.00 – ректорат

10.00-11.00 – оперативні
наради у проректорів
ВТ

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
Д 26.133.06

15.00-17.00 – засідання
Студентського парламенту

СР

09.30-12.00 – нарада
у проректора з НР

15.00-17.00 – ПГ ректором

ІІІ тиждень

ІV тиждень
09.30-13.00 – ректорат

10.00-11.00 – оперативні
наради у проректорів
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

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
15.00-17.00 – 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

09.00-13.00 – 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

1

конференція трудового колективу1
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І. Корпоративна культура
№
1.
2.
3.

Заходи

Термін
виконання

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Конференція трудового колективу. Звіт ректора, проректорів Університету
січень
Конференції трудових колективів структурних підрозділів. Звіти директорів/
січень
деканів
Зустрічі ректора та проректорів із завідувачами кафедр/НДЛ структурних лютий / серпень
підрозділів Університету

4.

Опитування студентів «Вища освіта і формування світоглядних знань
студентів»

квітень

5.

Організаційні збори першокурсників структурних підрозділів

серпень

6.

Створення соціального паспорту Педагогічного інституту

вересень

7.

Психодіагностичний клуб «Вміння вчитися»

вересень

8.

Відеопрезентація «Корпоративна культура університету очима студентів»

жовтень

9.

Опитування студентів «Викладач очима студентів: потреба сучасності та
реалії»

жовтень

10.

Написання есе студентами-першокурсниками «Я – студент грінченківець»

жовтень

11.

Дискусія «Я – студент – Університет»

жовтень

Відповідальні
проректор з ОПАГР
директори/декани
Ректор, проректори
директори/декани
завідувачі кафедр/НДЛ
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
заступники директорів/деканів з
НПСГР
студентські ради
ПІ
куратори академічних груп
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЛ
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12.

Інтелектуальна гра «IQ»

13.

15.

Відкриті творчі звіти переможців загальноуніверситетського та
інститутського рейтингу, авторські майстерні, презентації наукових праць
Бесіда «Корпоративна культура університету та її вплив на досягнення успіху
в подальшому професійному становленні»
Дискусія «Корпоративна культура університету майбутнього»

16.

Робота творчих об’єднань, гуртків

протягом року

17.

Тематичні кураторські години щодо формування корпоративної культури
серед студентської молоді

протягом року

18.

Методичні семінари кураторів академічних груп

протягом року

19.

Участь у радіо- та телепередачах, інших ЗМІ з метою популяризації
Університету та Інституту післядипломної педагогічної освіти
Профорієнтаційна робота серед учнівської молоді м. Києва

протягом року

14.

20.
21.
22.
23.

листопад
грудень
грудень
грудень

протягом року

Індивідуальні консультації педагогів закладів освіти м. Києва з метою
протягом року
професійного зростання
ІІ. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ
Логопедичні заняття у центрі “Логотренажер” для дітей з порушеннями
січень-травень
мовлення
жовтень-грудень
Тематичні кураторські години із розвитку корпоративної культури

січень-травень

кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ІППО
керівники структурних підрозділів
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
студентські ради
заступники директорів/деканів з
НПСГР
ІППО
керівники структурних підрозділів
ІППО
керівники структурних підрозділів
ІППО
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ПІ
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24.

III Всеукраїнський студентський турнір з філософії

лютий

25.

Вистава театру «Борисфен»

лютий

26.

Кіносемінар «Міфи про психологів»

лютий

27.

День Інституту філології

28.

«З танцем у серці» (творчий звіт спеціальності «Хореографія»)

березень

29.

Дискусія «Патріотизм і творчість»

березень

30.

Екскурсія до будинку-музею Т.Г.Шевченка

березень

31.
32.

Відвідування театрів Києва до Дня театру
Літературний конкурс «Березневі містерії»

березень
березень

33.

Участь у просвітницькій акції для громади м. Києва «Київ у блакитному»
(до Дня поширення знань про аутизм)

2 квітня

34.

23 квітня

35.

Інтерактивна бесіда «Імідж як передумова особистісного розвитку та
особистісної стагнації психолога»
День Факультету інформаційних технологій та управління

36.

Стилізований середньовічний ярмарок

квітень

37.

Всеукраїнська модель ООН

квітень

29 березня

квітень

куратори академічних груп
ІФФ
заступник декана з НПСГР
ІФФ
заступник декана з НПСГР
ІЛ
кафедра практичної психології
ІФ
директор
ІМ
завідувач кафедри хореографії
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра практичної психології
директори/декани
ІФ
заступник директора з НПСГР
кафедра української літератури і
компаративістики
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра практичної психології
ФІТУ
заступник декана з НПСГР
ІФФ
заступник декана з НПСГР
ФПМВ
кафедра міжнародних відносин та
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38.

День коледжу

квітень

39.

Прем’єра опери М.В.Лисенка «Наталка Полтавка»

квітень

40.

Міжнародний конкурс хореографічного мистецтва «ART-весна»

квітень

41.

Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва «Dancegeneration»

квітень

42.

I Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Грінченківська
весна»

квітень

43.

Психологічний консультпункт «Психологія в долонях»

квітень

44.

квітень

45.

Психопрофілактична гра «Пізнай самого себе» для студентів, які мають
порушення слуху
Кафедральні заходи до Міжнародного дня психолога (за окремим планом)

46.

Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Bookfashion»

квітень

47.

Організація і проведення міської «Ярмарки вакансій»

квітень

48.

Фотоконкурс «Впіймай емоцію»

квітень

квітень-травень

міжнародного права
НТ САДМВ і Студрада ФПМВ
УК
заступник директора з НПСГР
ІМ
директор
заступник директора з НПТР
завідувачі кафедр
ІМ
завідувач кафедри хореографії
ІМ
кафедра хореографії
завідувач кафедри хореографії
ІМ
завідувач кафедри академічного та
естрадного вокалу
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
викладачі кафедри
ІЖ,
кафедра видавничої справи
ПІ
директор
заступник директора з НПСГР
завідувачі кафедр
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
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49.

Проведення заходів до Дня Європи (за окремим планом у рамках столичної
програми)

травень

50.

Проведення заходів до Дня Києва (у рамках столичної програми)

травень

51.

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

травень

52.

травень

53.

Організація та проведення церемонії нагородження фіналістів студентської
ліги ФК «Динамо» на Стадіоні імені Валерія Лобановського
Всеукраїнська весняна дипломатична школа

54.

Благодійний бал Університету

травень

55.

травень

57.

Шостий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського
мистецтва «Кампанелла»
Другий Всеукраїнський Фестиваль-конкурс образотворчого і декоративноприкладного мистецтва «Мальовнича Україна: минуле і сучасність»
Звітний концерт кафедри академічного та естрадного вокалу

58.

Організаційний супровід фінального матчу чемпіонату ФАСК на Стадіоні

травень

56.

травень

травень
травень

педагогічної психології
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
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ФПМВ
кафедра міжнародних відносин та
міжнародного права
НТ і РСС факультету
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
завідувач кафедри хореографії
УК
заступник директора з НПСГР
ІМ
заступник директора з НПТР
ІМ
завідувач кафедри академічного та
естрадного вокалу
проректор з НМСГРЛ
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60.

імені Валерія Лобановського (за умови потрапляння у фінал команди
Університету)
Круглий стіл «Психолого-педагогічні аспекти підготовки засуджених до
життя на волі» для студентів Інституту людини та Інституту кримінальновиконавчої служби
Інформаційна бесіда «Логопедична робота у країнах ЄС» (до Дня Європи)

61.

Семінар-дискусія «Сутність та роль ЕС в сучасному світі» (до Дня Європи)

травень

62.

Міжнародний студентський фестиваль реклами

травень

63.

Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом)

травень
грудень

64.

Урочистості з нагоди Дня журналіста України

червень

65.

Організація та проведення церемонії нагородження фіналістів студентської
ліги Футбольної асоціації студентів м. Києва; Чемпіонату України з футболу
серед команд ЗВО (за умови отримання призових місць)
Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей (за окремим
планом)
ІІІ Міжнародна Академія Лідерства-Служіння

червень

59.

66.
67.

травень
травень

червень
червень-липень

НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЖ
кафедра реклами і зв’язків з
громадськістю
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
студентський парламент
ІЖ
(спільно з Національною спілкою
журналістів України)
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
ІЛ
заступник директора з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
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68.

Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам Університету

69.

Посвята першокурсників у студенти Університету

70.

III Фестиваль освітнього лідерства «Clever»

вересень

71.

Участь у міському фестивалі «Юнь Києва запрошує»

вересень

72.

Всеукраїнський студентський форум «DigitalUkraine: нові виклики та
інноваційні можливості»
Кафедральні заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я (за окремим
планом)

вересень

73.

червень
грудень
серпень-вересень

10 жовтня

74.

Проведення заходів до Дня юриста

жовтень

75.

День Педагогічного інституту

жовтень

76.

Не-конференція «Академія ігрових технологій»

жовтень

77.

Організація і проведення «НУШфест: stepbystep»

жовтень

проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
ФІТУ
ННЦ КЛ
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ФПМВ
НТ САДМВ та Студрада ФПМВ
ІЛ
кафедра практичної психології,
викладачі кафедри
ФПМВ
кафедри факультету
Студрада ФПМВ
ПІ
директор
заступник директора з НПСГР
Студрада ПІ
ІФ
кафедра української літератури і
компаративістики
кафедра світової літератури
ПІ
директор
завідувачі кафедр
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78.

Третій міський конкурс сучасної хореографії «Kyiv College Dance»

листопад

79.

Університетський турнір-презентація «Словник Грінченка і сучасність»

листопад

80.

Кафедральні заходи до Дня соціального працівника (за окремим планом)

листопад

81.

Логопедичний марафон студентів (за окремим планом)

листопад

82.

Дискусія «Чи важко бути толерантним?»

листопад

83.

Фестиваль-конкурс соціальних проектів студентських груп ІФ

листопад

84.

Тренінг «Кого я бачу у дзеркалі?»

листопад

85.

День Університету

грудень

86.

Грінченківська декада (за окремим планом)

грудень

87.

Заходи до Всеукраїнського тижня права

грудень

УК
заступник директора з НПСГР
проректор з ІННУД
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної робот
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
ІФ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІФ
куратори
ІЛ
кафедра практичної психології
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студентський парламент
заступники керівників
структурних підрозділів з НПСГР
ФПМВ
кафедри факультету
НТ САДМВ та Студрада ФПМВ
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88.

Заходи до Дня працівників дипломатичної служби

грудень

89.

Дипломатичний вечір

грудень

90.

Грінченківський амбасадор науки

грудень

91.

Всеукраїнський блогер-фест «Smart-blog»

грудень

92.

День факультету права та міжнародних відносин

грудень

93.

Всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва «Різдвяний Київ»

грудень

94.

Конкурс на кращий переклад творів Бориса Грінченка «Натхненний
творчістю Бориса Грінченка» («Inspired by Borys Нrinchenko’s Art»)
Конкурс читців «Із янголом на плечі»

грудень

Організація та проведення відкритих майстер-класів у межах проекту
«Зустріч з лідером»
Організація участі студентів у Міжнародних та Всеукраїнських творчих,
мистецьких фестивалях, конкурсах та олімпіадах
IX-Х етапи Соціального проекту «З Києвом і для Києва»

протягом року

95.

96.
97.
98.

99.

грудень

протягом року
протягом року

ІІІ.ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
Щорічна Всеукраїнська акція «Let’s do it Ukraine» (“Зробимо Україну
березень-квітень
чистою”)

ФПМВ
кафедра міжнародних відносин та
міжнародного права
ФПМВ
НТ САДМВ та Студрада ФПМВ
ФПМВ
НТ САДМВ та Студрада ФПМВ
ІЖ
кафедра видавничої справи
ФПМВ
кафедри факультету
НТ САДМВ та Студрада ФПМВ
ІМ
завідувач кафедри хореографії
ПІ
завідувач кафедри іноземних мов
ІФ
заступник директора з НПСГР
кафедра української літератури і
компаративістики
ФІТУ
ННЦ КЛ
заступник директорів/деканів з
НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
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100. Волонтерська підтримка щорічного фестивалю «Подаруй надію»

березень-квітень

101. Просвітницький захід «Соціальна інклюзія для дітей з аутизмом»

березень –
квітень

102. Волонтерська акція збору макулатури «Збережемо Землю разом!» (до Дня
Землі)
103. Свято Великодня, благодійна акція «Великодній кошик» для студентів
соціальних категорій Університету

квітень

104. Волонтерська підтримка Дарницького дитячого будинку-інтернату для дітей з
вадами фізичного і розумового розвитку
105. Психопрофілактична гра «Пізнай самого себе»

квітень

106. Скайп-конференція «Our Environment» з Shari Wilson, екологом США

квітень

107. Свято Великодня, благочинна акція «Великодній кошик» для дітей-сиріт і
людей похилого віку

квітень

108. Участь
художніх
колективів
кафедри
майстерності у фестивалі «Русанівська весна»

інструментально-вокальної

травень

109. Волонтерська підтримка щорічного «Пробігу під каштанами»
110. Участь у якості волонтерського партнера у проведенні Олімпійського уроку з
нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту
111. Благодійна акція «Миколай про тебе не забув»

травень
вересень

квітень

квітень

грудень

ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЛ
Первинна профспілкова
організація студентів
заступник директора з НПСГР
ІЛ
кафедра практичної психології
ІЛ
кафедра практичної психології,
Литвиненко О. О.
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
ПІ
заступник директора з НПСГР
Студрада ПІ
ІМ
кафедра інструментальновокальної майстерності
проректор з НМСГРЛ
ФЗФВС
заступник директора з НПСГР
ІФ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІФ
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112. Участь у міських заходах, приурочених до Міжнародного дня волонтера

грудень

113. Благодійна акція «Подаруй дитині радість» (До Дня Святого Миколая) для
дітей, які позбавлені батьківського піклування і проживають у соціальних
установах
114. Заходи до міжнародного дня волонтера. Участь у Volunteer Fest у рамках
програми AmericaHouse
115. Благодійна акція «Подаруй дитині радість» (До Дня Святого Миколая) для
дітей, які перебувають в інтернатах і притулках для неповнолітніх, дитячих
будинках
116. Тренінги «З комп’ютером на ти» для людей третього віку

грудень

протягом року

117. Волонтерська підтримка клубу «Newlife»

протягом року

118. Волонтерська підтримка інтернату №26 міста Києва (спільно з ГО «Подаруй
життя»)

протягом року

119. Волонтерська програма «Добровозик» спільно з ГО «Подаруй життя» та
БФ «Незалежна країна»

протягом року

120. Волонтерська програма «Підтримане волонтерство» в Центрі реабілітації
праці для розумово відсталих інвалідів «Трамплін»

протягом року

121. Волонтерська підтримка Центру допомоги
інтелектуальною недостатністю «Джерела»

з

протягом року

122. Участь у якості волонтерського партнера у проведенні спортивно-оздоровчих
заходів Оболонського району м. Києва
123. Участь у якості волонтерського партнера у проведенні спортивно-оздоровчих
заходів Національного олімпійського комітету

протягом року

інвалідам

та

особам

грудень
грудень

протягом року

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ФІТУ
Студрада ФІТУ
ФПМВ
Студрада ФПМВ
ІЛ
заступник директора з НПСГР
ФІТУ
заступник декана з НПСГР
ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
ІЛ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІЛ
ФЗФВС
заступник директора з НПСГР
ФЗФВС
заступник директора з НПСГР
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124. Волонтерська підтримка міжнародного марафону «Wizz Air Kyiv City
Marathon»
125. Соціально-правова підтримка учасників бойових дій в зоні проведення АТО
та членів їх родин і внутрішньо переміщених осіб

протягом року

126. Волонтерська
підтримка
загальноосвітнього
навчального
закладу
«Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №6 для дітей з обмеженнями
слуху»
127. Тематичні концертні програми для ветеранів ІІ Світової війни та учасників
АТО (у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни)
IV. ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА
128. Проведення педагогічних рад з колективами закладів загальної середньої
освіти м. Києва на тему «Розвиток лідерського потенціалу в професійній
діяльності як спосіб запобігання професійного вигорання учителя»
129. Проведення психологічної оцінки готовності до управлінської діяльності
претендентів на вакантні посади керівників закладів середньої та дошкільної
освіти м. Києва
130. Послуги з інституційного аудиту через розвиток команди персоналу закладів
загальної середньої освіти
131. Реалізація програм освітнього лідерства для діючих та потенційних
керівників закладів загальної середньої освіти України в межах Академії
лідерства
132. Проведення тренінгів у межах атестації керівників освітніх закладів м. Києва
(за запитом Департаменту освіти і науки м. Києва)

протягом року

протягом року

ФЗФВС
заступник директора з НПСГР
ФПМВ
завідувач Юридичної клініки
«Астрея»
ФПМВ
Студрада ФПМВ

протягом року

проректор з НПСГРЛ
заступник директора ІМ з НПТР

протягом року

ФІТУ
ННЦ КЛ

протягом року

ФІТУ
ННЦ КЛ

протягом року

ФІТУ
ННЦ КЛ
ФІТУ
ННЦ КЛ

протягом року
протягом року

ФІТУ
ННЦ КЛ
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ІІ. Розвиток персоналу

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заходи
Розроблення річної програми підвищення рівня сформованості дидактичної
компетентності штатних викладачів, які залучаються до науковопедагогічної роботи вперше
Цикл методологічних семінарів щодо впровадження Нової освітньої
стратегії
Аналіз якісного та кількісного складу працівників, виявлення потреби у
персоналі
Адаптаційні тренінги для новопризначених працівників Університету
Грінченка
Тренінги, майстер-класи, воркшопи для викладачів та співробітників з
нагоди Дня Університету

Термін
виконання
січень
березень-квітень
серпень
вересень-жовтень
грудень

Формування структури та штату, організація конкурсів на заміщення
вакантних посад, призначення, створення кадрового резерву, переміщення
тощо
Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Університету та оформлення відповідної документації
Участь у програмах стажування, підвищення кваліфікації (за окремим
графіком)

протягом року

Організація стажування науково-педагогічних працівників Університету за
кордоном (у т.ч. у рамках програм академічної мобільності) та оформлення
відповідної документації
Розробка інструментів для вимірювання рівня дидактичної, дослідницької,
лідерськоїта ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників

протягом року

Наукові семінари, тренінги, майстер-класи у рамках Школи проектного
менеджменту

протягом року

протягом року
протягом року

протягом року

Відповідальні
ПІ
завідувачі кафедр
ІЛ
радник ректора з ПКП
начальник ВК
ФІТУ
ННЦ КЛ
проректор з НМСГРЛ,
заступники директорів/деканів з
НПСГР
радник ректора з ПКП
начальник ВК
директори/декани
проректор з НР
НМЦ ДНПП
проректор з НР
НМЦ ДНПП
всі структурні підрозділи
проректор з НР
НДЛ ІВО
всі структурні підрозділи
Проректор з НР
НМЦ ДНПП
ННЦ КЛ
проректор з НР
НМЦ ДНПП
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12.

протягом року

ННЦ КЛ
НМЦ ДНПП
НДЛ ІО
директори/декани
завідувачі кафедр
ПІ
завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки
ФІТУ
ННЦ КЛ
керівники структурних підрозділів

протягом року

проректор з НМСГРЛ

Створення та адміністрування персональних цифрових кабінетів
співробітників Університету
Педагогічне наставництво для новопризначених викладачів

протягом року

14.

Координація діяльності консультативно-тренінгового центру «Школа
молодого викладача» на базі ПІ

протягом року

15.

Реалізація програми освітнього лідерства для викладачів закладів вищої
освіти України в межах Академії лідерства
Майстер-класи для співробітників Університету щодо реалізації ідей
освітнього лідерства
Тренінги «Лідерство англійською» для викладачів та співробітників
Університету
Методичні наради, семінари та тренінги з питань організації та науковометодичного забезпечення освітнього процесу:
• 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 (з урахуванням
особистого внеску у розвиток Університету, структурного підрозділу,
проектів)

протягом року

13.

16.
17.
18.

19.

протягом року

двічі на рік

протягом року

структурні підрозділи Університету

ректор, ректорат
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ІII. Студентоцентризм
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заходи

Термін
виконання

І.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Участь у роботі стипендіальної комісії з обліку балів у Рейтингу успішності
січень
студентів за участь у творчій, спортивній діяльності, громадському житті
червень
факультету з не нарахування соціальної стипендії
Школа студентських координаторів
травень-червень
Моніторинг якості освітнього середовища Університетського коледжу:
соціогуманітарна складова – 2019
Проведення організаційних зборів зі студентами І курсу, ознайомлення з
правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками студента
Призначення кураторів академічних груп І курсу, інструктивно-методичні
наради з кураторами академічних груп з кураторами академічних груп
Закріплення аудиторій за академічними групами, складання графіку
чергування в аудиторіях
Організація екскурсій в Університетський музей Бориса Грінченка

травень-червень
серпень-вересень
вересень
вересень
вересень

Адаптаційний тренінг для студентів І курсу «Університетські кроки»
Проведення організаційних нарад з першокурсниками щодо діяльності
органів студентського самоврядування
Сприяння
проведенню
демократичних
виборів
студентського
самоврядування
Проведення старостатів

вересень
вересень-жовтень

Проведення методичних семінарів зі студентським активом факультетів,
інститутів, УК
Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів академічних груп

щосеместру

листопад
щотижня

протягом року

Відповідальні
заступники керівників структурних
підрозділів з НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
УК
заступник директора з НПСГР
заступники директорів/ деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
куратори академічних груп
куратори академічних груп
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Організація інформаційної діяльності Студентського парламенту та РСС
структурних підрозділів
Проведення зустрічі адміністрацій структурних підрозділів та студентів
різних курсів
Організація роботи студентського старостату

протягом року

заступники директорів/деканів з
НПСГР
протягом року
заступники директорів/деканів з
НПСГР
протягом року
ІМ
заступник директора з НПСГР
ІІ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ
Загальноуніверситетський студентський захід «День душевної рівноваги»
березень
ФІТУ
ННЦ КЛ
Тренінги «Міжособистісні стосунки у студентській групі»
березень
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
Майстер-клас «Профілактика емоційного вигорання в студентів»
квітень
ІЛ
кафедра практичної психології
Інтерактивна гра «Кар’єрні орієнтації сучасної молоді»
квітень
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
Дискусія «Суперечливості та кризи студентського віку: психологічна
квітень
ІЛ
допомога студентам у вирішенні особистісних та міжособистісних
кафедра практичної психології
проблем»
Оновлення бази даних студентів соціальних категорій
вересень
заступники керівників структурних
підрозділів з НПСГР
Просвітницький захід «Психологія в мистецтві» (на базі Національного вересень-жовтень ІЛ
музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків)
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
Тренінги «Моя нова соціальна роль»
вересень-жовтень ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
Конкурс на кращий сюжет «Романтична осінь у студентському житті»
жовтень
ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
Дискусія «Роль самоосвіти у професійному становленні логопеда»
листопад
ІЛ
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Контрольна звірка документації факультету для нарахування соціальних
виплат, соціальної стипендії за результатами заліково-екзаменаційної сесії
Консультування студентів соціальних категорій

щосеместру
протягом року

кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР

Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат
протягом року
студентам
Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту
протягом року
студентської молоді
Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових днів,
протягом року
канікул
Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних
протягом року
категорій та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах та
ситуаціях
Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими
протягом року
заступники директорів/деканів
організаціями
НПСГР
ІІІ.СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ
Визначення потреб студентів щодо забезпечення гуртожитком на 2019- травень-червень проректор з НМСГРЛ
2020 н.р. та формування бази поселення
заступники директорів/деканів
НПСГР
Формування бази даних партнерів Університету щодо поселення студентів у
червень
проректор з НМСГРЛ
гуртожитки
заступники директорів/деканів
НПСГР
Організація поселення студентів у гуртожитки
серпень-вересень проректор з НМСГРЛ
заступники директорів/деканів
НПСГР
Selfie-конкурс «Оселя по-грінченківськи» (на кращу кімнату у гуртожитку)
листопад
НМЦ СГВОДС
Фотопрезентація «Я організовую своє середовище»
листопад
ІЛ
кафедра загальної,вікової та
педагогічної психології
Конкурс «Найохайніша кімната»
листопад
ІЛ

з

з
з
з

22

40.

Фотоколаж «Студентська кімната майбутнього»

41.

Складання та затвердження графіків чергування у гуртожитках
представників структурних підрозділів
Проведення інтелектуально-пізнавальних, культурно-розважальних та
тематичних заходів у гуртожитках

42.
43.

грудень
щомісяця
протягом року

45.

Здійснення контролю оплати студентами за проживання в гуртожитках та
комунальні послуги
Координація роботи студрад гуртожитків та взаємодія з завідувачами та
вихователями гуртожитків
Психолого-педагогічний супровід студентів, що мешкають у гуртожитку

46.

IV.РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Тренінги командоутворення для Студентського парламенту
січень-березень

44.

47.

протягом року
протягом року
протягом року

січень-травень

48.

Підготовка студентів до участі у ІІІ Міжнародній Академії ЛідерстваСлужіння
Англомовний навчальний тренінговий курс «Лідерство англійською»

49.

Діяльність аматорського психологічного театру

січень-травень

50.

Воркшоп «Я маю право на успіх»

51.
52.

Тренінги командоутворення для студрад гуртожитків
Тренінги щодо організації волонтерських проектів для студентів ІФ

січень-травень

лютий
лютий-березень
жовтень-листопад

кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ІЛ
кафедра практичної психології
заступники директорів/деканів з
НПСГР
вихователі гуртожитків
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
вихователі гуртожитків
заступники директорів/деканів з
НПСГР
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ФІТУ
ННЦ КЛ
ІЛ
кафедра загальної,вікової та
педагогічної психології
НМЦ СГВОДС
ІФ
заступник директора з НПСГР
Студрада ІФ
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53.

Постійний онлайн-форум студентських координаторів як горизонтального
рівня взаємодії студентів та наставників
Тренінги командоутворення для студрад структурних підрозділів

протягом року

НМЦ СГВОДС

протягом року

55.

Проведення систематичних акцій щодо залучення студентів до соціальних
практик, забезпечення підтримки їх творчої, громадської наукової,
підприємницької ініціатив

протягом року

56.

Діяльність гуртка з лідерства для студентів

протягом року

проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ПІ
директор
заступник директора з НПСГР РСС
куратори академічних груп
ФІТУ
ННЦ КЛ

57.

V.НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Святкування Дня Соборності та Свободи України
січень

54.

58.
59.

Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих у зоні проведення
антитерористичної операції
Міжнародний день рідної мови (за окремим планом)

60.

«Шевченківський березень» (за окремим планом)

61.

лютий
лютий
березень

63.

Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. Облаштування куточка
пам’яті. Проведення хвилини мовчання
Участь у військово-спортивних змаганнях «Захисник України» серед команд
закладів вищої освіти м. Києва
День пам’яті та примирення

64.

Всесвітній день вишиванки

травень

65.

Урочистості до Дня Державного Прапора України

серпень

66.

Святкування Дня Захисника України

жовтень

62.

квітень
квітень-травень
травень

заступники директорів/деканів
НПСГР
заступники директорів/деканів
НПСГР
заступники директорів/деканів
НПСГР
ІФ
ФІТУ
заступники директорів/деканів
НПСГР
заступники директорів/деканів
НПСГР
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
заступники директорів/деканів
НПСГР
заступники директорів/деканів
НПСГР
заступники директорів/деканів
НПСГР
заступники директорів/деканів

з
з
з

з
з

з
з
з
з

24

67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

НПСГР
ІЛ
кафедра загальної,вікової та
педагогічної психології
Проект «Місце моєї творчості»
жовтень-лютий
ІЛ
кафедра загальної,вікової та
педагогічної психології
Відзначення Дня української писемності та мови (за окремим планом)
листопад
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні (за окремим планом)
листопад
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Заходи в Музеї українського побуту Педагогічного інституту
протягом року
ПІ
керівник музею
Участь у військово-патріотичних змаганнях «Снайпер столиці»
згідно з
ФЗФВС
календарем
кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту
VI. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Проведення заходів до Дня Святого Валентина
лютий
Студентський парламент
Студради структурних підрозділів
Конкурсно-розважальна програма MISS&MISTЕR Університет (у
лютий-березень заступники директорів/деканів з
структурних підрозділах)
НПСГР
Студради структурних підрозділів
Міжнародний день театру
березень
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Творчий вечір Ансамблю наїстів «Пан Академік» під керівництвом Андрія
березень
ІМ
Друцэ (Молдова)
директор
заступник директора з НПТР
Проведення заходів в рамках святкування Масляни: звичаї та традиції
березень
ФПМВ
Студрада ФПМВ
Виставка-презентація старовинної української вишивки (серветки, доріжки,
березень
ПІ
картини і т. д.)
керівник музею
Година Землі (упорядкування території навколо навчальних корпусів)
березень
заступники директорів/деканів з
Розвивальні студії «Я – студент – Київ – Україна»

жовтень
грудень
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80.

Заходи до Всесвітнього дня поезії (Літературна вітальня, поетичний
флешмоб)

березень

81.

Святкування Дня гумору

1 квітня

82.

Вечір пам’яті до дня чорнобильської трагедії «Поріс чорнобилем
Чорнобиль, бідою нашою поріс»
Заходи до Всесвітнього дня танцю (танцювальний флешмоб)

24 квітня

84.

Заходи до Дня Матері: студентський марафон «Найголовніші слова для
мами»

травень

85.

Заходи до Міжнародного дня сім`ї, відеофлешмоб «Моя родина – моя сила»

травень

86.

травень

87.

Виставка художньої та документальної літератури до річниці закінчення
Другої світової війни «Ніколи знову», куточок військових речей
До Всеукраїнського Дня дошкілля зустріч з дошкільними працівниками

27 вересня

88.
89.

Книжкова виставка до дня бібліотек
Заходи до Міжнародного дня демократії «International Day Democracy»

30 вересня
вересень

90.
91.

Заходи до Європейського дня мов
Міжнародний день людей похилого віку, привітання ветеранів мікрорайону
Русанівка

вересень
1 жовтня

92.

Міжнародний день музики. Студентський фестиваль музичних відеокліпів

жовтень

83.

квітень

НПСГР
Студради структурних підрозділів
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студради структурних підрозділів
ПІ
заступник директора з НПСГР
Студрада ПІ
ПІ
куратори академічних груп
ФПМВ
Студрада ФПМВ
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студради структурних підрозділів
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студради структурних підрозділів
ПІ
керівник музею
ПІ
заступник директора з НПСГР
кафедра дошкільної освіти
Бібліотека філія №2
ФПМВ
кафедра англійської мови
Студрада ФПМВ
Студентський парламент
ПІ
заступник директора з НПСГР
Студентська рада ПІ
ФПМВ
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93.

Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників

94.

День самоврядування у Педагогічному інституті до Дня студента

листопад

95.

Культурно-мистецький проект «Разом»

листопад

96.

Заходи до Міжнародного дня студента (за планами структурних підрозділів)

листопад

97.

Квест «Мовний марафон» до Дня української мови та писемності

листопад

98.

Проведення заходів до Дня Святого Миколая (за планами структурних
підрозділів)

99.

Педагогічна майстерня особистісно-професійного розвитку

100. Гурток з арт-терапії
101. Проблемна група «Психогенез»
102. Мистецький проект «Музичний антракт» (за окремим планом)
103. Мистецький проект «Мала філармонія»
104. Створення студентського корпоративного видання

жовтень-листопад

грудень
І, ІІІ вівторок
кожного місяця
протягом року
ІІ понеділок
кожного місяця
протягом року
ІІІ середа кожного
місяця
щосереди
протягом року
3 рази на семестр
протягом року

РСС
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студентський парламент
Студради структурних підрозділів
ПІ
заступник директора з НПСГР
Студрада ПІ
ІМ
заступник директора з НПТР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студради структурних підрозділів
ІФ
кафедра української мови
заступники директорів/деканів з
НПСГР
Студради структурних підрозділів
ПІ
заступник директора з НПСГР
ПІ
заступник директора з НПСГР
ІЛ
заступник директора з НПСГР
ІМ
заступник директора з НПТР
ІМ
заступник директора з НПТР
ІЖ
заступник директора з НПСГР
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105. Концертна діяльність спеціальностей «Хореографія», «Музичне мистецтво»

протягом року

106. Організація зустрічей з відомими особистостями

протягом року

107. Упровадження студентського проекту «Київ – всесвітня книжкова столиця»

протягом року

108. Екскурсії до історичних пам’яток України, Національних парків.
Екскурсійні маршрути столицею та іншими регіонами України.
Відвідування музеїв, театрів, концертів, виставок, експозицій, галерей
109. Проведення тематичних заходів до знаменних дат (за окремим планом)

протягом року

110.
111.
112.
113.

ІМ
завідувачі випускових кафедр
ІЖ
заступник директора з НПСГР
ІЖ
заступник директора з НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР

протягом року

заступники директорів/деканів з
НПСГР
Діяльність клубу «Людина професії»
протягом року
УК
заступник директора з НПСГР
VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Просвітницьке заняття «Нормалізація психофізичного розвитку засобами
лютий
ІЛ
сенсомоторної інтеграції»
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти
Профілактичний тренінг «Інтернет-залежність та її наслідки»
березень
ІЛ
кафедра практичної психології
Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові
травень
заступники директорів/деканів з
грудень
НПСГР

114. Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015
№1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості населення України» та з метою визначення та
підвищення рівня фізичної підготовленості населення України)
115. Проведення ІV загальноуніверситетського турніру з плавання на Кубок
«Золотий карась»

травень

ФЗФВС
заступник декана з НПСГР

травень

116. Проведення змагань з легкої атлетики серед студентів 1-2 курсу ФЗФВС

травень

проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
ФЗФВС
кафедра фізичного виховання і
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117. Акція «Проти паління» до Всесвітнього дня без тютюну

травень

118. Участь у спортивно-благодійному проекті «Пробіг під каштанами»

червень

119. Участь в проведенні Олімпійського уроку (спільно з Національним
олімпійським комітетом України)
120. Інтерактивне заняття “Здорове харчування – запорука успішного навчання”

вересень

121. Інтерактивний семінар “Взаємозв’язок психологічного здоров’я та рухової
активності”
122. Участь в чемпіонаті світу з футболу серед команд ЗВО

листопад

вересень

листопад

123. Підготовка звіту 2-ФК

грудень

124. Арт семінар “У здоровому тілі – здоровий дух!”

грудень

125. Проведення VІ Відкритого шахового турніру Університету Грінченка

грудень

126. Контроль стану здоров’я студентів та організація проходження ними
планових медичних оглядів
127. Забезпечення участі студентів Університету з змаганнях ХІV Літньої
універсіади України

щосеместру

128. Створення спортивних команд: волейбол (жіноча та чоловіча команди),
баскетбол (чоловіча команда). Забезпечення участі новостворених команд в
студентських змаганнях м. Києва.
129. Участь в чемпіонаті та кубку ФАСК серед команд закладів вищої освіти

відповідно до
графіку змагань
відповідно до
графіку змагань
відповідно до

педагогіки спорту
ІФ
Студрада ІФ
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ФЗФВС
заступник декана з НПСГР
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи
ІЛ
кафедра практичної психології
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
ФЗФВС
заступник декана з НПСГР
ІЛ
кафедра загальної,вікової та
педагогічної психології
ФЗФВС
заступник декана з НПСГР
заступники директорів/деканів з
НПСГР
ФЗФВС
кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту
ФЗФВС
кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту
ФЗФВС
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графіку змагань

130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

заступник декана з НПСГР
тренер команди
Участь в чемпіонаті України з футболу серед команд закладів вищої освіти
відповідно до
ФЗФВС
графіку змагань заступник декана з НПСГР
тренер команди
Участь у військово-спортивних змаганнях “Захисник України” серед команд
відповідно до
ФЗФВС
закладів вищої освіти м. Києва
графіку змагань заступник декана з НПСГР
тренер команди
Участь в щорічній спартакіаді міста Києва 2019-2020 серед команд закладів
відповідно до
ФЗФВС
вищої освіти
графіку змагань заступник декана з НПСГР
тренери команд
Забезпечення участі спортивних команд Університету у студентських
відповідно до
ФЗФВС
турнірах м. Києва
графіку змагань заступник декана з НПСГР
тренер команди
VIII.ЗАХОДИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ УНІВЕРСИТЕТУ
Заходи до Дня Святого Валентина
лютий
Студради структурних підрозділів
Конкурс таланту і краси «Miss and Mister Grinchenko University – 2019»
березень
Студентський парламент
Фестиваль-конкурс «Грінч-Камеді-Клаб»
квітень
Студентський парламент
Всеукраїнський студентський форум
жовтень
Студентський парламент
Звітні конференції студрад структурних підрозділів
жовтень
Студенський парламент
Студради структурних підрозділів
Шоу-програма першокурсників «Ось ми які!»
жовтень
Студради структурних підрозділів
Звітна конференція Студентського парламенту
листопад
Студентський парламент
Організація виборів органів студентського врядування
листопад
ЦВК Студентського парламенту
New Year GrinchShow
грудень
Студрада ІЛ
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IV. Якість освіти
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Заходи

Термін
виконання
І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Запровадження в практику роботи структурних підрозділів перевірку випускових червень-грудень
робіт студентів на антиплагіат

Відповідальні

проректор з НМНР
заступники директорів/деканів
з НМНР та з ІКТ
Запровадження нових типів навчальних занять – навчальні подорожі та
липень-грудень
проректор з ІННУД
відеокурси
проректор з НМНР
завідувачі кафедр
Збільшення частини навчальних дисциплін, які забезпечені ЕНК (заочна форма навчання
до 1 вересня
проректор з ІННУД
(бакалаврат і магістратура) та денна магістратура – 100%)
проректор з НМНР
завідувачі кафедр
Забезпечення можливості дистанційного навчання студентів заочної форми 1
до 1 вересня
проректор з ІННУД
курсу
проректор з НМНР
завідувачі кафедр
Проведення гостьових лекцій та навчальних занять, у т.ч. із використанням
протягом року
директори/декани
цифрових технологій
завідувачі кафедр
Запровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи науковопротягом року
керівники структурних
педагогічних працівників
підрозділів
завідувачі кафедр
ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Оновлення переліку вибіркових дисциплін
січень-березень
проректор з НМНР
НМЦ СЯО
завідувачі кафедр
Вироблення і запровадження прозорого механізму перезарахування студентам
лютий-березень проректор з НМНР
кредитів, що здобуті під час академічної мобільності
НМЦ СЯО
Проведення вхідного контролю першокурсників
вересень
директори/декани
Апробація схеми організації освітнього процесу для студентів, що реалізують
протягом року
проректор з НМНР
програми подвійних дипломів (з Полонійною Академією в Ченстохові, Польща)
декан ФІТУ
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11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Різнорівневе посилення іншомовної компетентності студентів (курси вивчення
протягом року
директори/декани
іноземної мови, викладання навчальних дисциплін англійською мовою, захист
завідувачі кафедр
випускових робіт іноземною мовою)
ІФ
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Оновлення освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів
січень-травень
директори/декани
завідувачі кафедр
НМЦ СЯО
Оновлення і затвердження програм практик
січень
УК
серпень
інститути
факультети
НМЦ СЯО
Оновлення та створення нових робочих навчальних програм дисциплін та їх
до 15 лютого
НМЦ СЯО
затвердження
(зимовий семестр) УК
до 10 вересня
інститути
(літній семестр) факультети
Розробка робочих навчальних планів на 2019-2020 н. р.
березень-квітень заступники директорів/деканів
з НМНР
Ліцензування та започаткування в межах ліцензованих спеціальностей нових березень-червень НМЦ АЛ
освітніх програм
керівники структурних
підрозділів
Затвердження робочих навчальних планів на 2019-2020 н. р.
травень
НМЦ СЯО
Акредитація освітніх програм
травень-червень НМЦ АЛ
керівники структурних
підрозділів
Закріплення дисциплін за кафедрами університету на 2019-2020 н. р.
червень
НМЦ СЯО
Розрахунок планового навчального навантаження викладачів Університету
червень
НМЦ СЯО
на 2019-2020 н. р.
УК
інститути
факультети
Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр, циклових
червень
НМЦ СЯО
комісій
серпень
УК
інститути
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22.
23.
24.
25.

Розробка і розміщення на сайті Університету англомовних версій всіх
інформаційних пакетів
Відкриття Центрів компетентностей для навчання студентів ІІІ курсу
Реалізація і захист магістерських робіт у вигляді проектів (для мистецьких
спеціальностей)
Проведення координаційних нарад гарантів освітніх програм

до 1 липня
до 1 вересня
вересень-грудень
двічі на рік

26.

Посилення практичної складової навчання студентів. Запровадження вивчення
навчальних дисциплін на підприємствах та установах. Оновлення баз практики

протягом року

27.

Розвинення інтегрованих підходів до навчання студентів. Розроблення і
запровадження спільних робочих програм навчальних дисциплін, проведення
інтегрованих навчальних занять
Підвищення методичної складової підготовки науково-педагогічних працівників
(семінари, круглі столи, навчання)

протягом року

Співпраця з роботодавцями:
• залучення до навчальних занять
• керівництво проектами
• участь у роботі ЕК
• експертиза освітніх програм
• рецензування робочих програм навчальних дисциплін
Підготовка звітної статистичної документації за результатами роботи
Університету
Моніторинг та удосконалення діяльності існуючих центрів компетентностей

протягом року

28.

29.

30.
31.

протягом року

факультети
проректор з НМНР
завідувачі кафедр
проректор з ОПАГР
директори/декани
завідувачі кафедр
заступники директорів/деканів
з НМНР
завідувачі кафедр
проректор з НМНР
НМЦ СЯО
проректор з НМНР
заступники директорів/деканів
з НМНР
завідувачі кафедр
заступники директорів/деканів
з НМНР
завідувачі кафедр
проректор з ІННУД
проректор з НМНР
заступники директорів/деканів
з НМНР
проректор з НМНР
директори/декани
завідувачі кафедр

протягом року

НМЦ СЯО

протягом року

НМЦ СЯО
директори/декани
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32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

завідувачі кафедр
директори/декани
завідувачі кафедр
НМЦ СЯО
Моніторинг якості надання освітніх послуг в структурних підрозділах
протягом року
НМЦ СЯО
(анкетування, конкурси тощо)
НМЦ ІО
директори/декани
завідувачі кафедр
IV. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
Збір інформації щодо працевлаштування випускників
січень-лютий
керівники структурних
серпень-вересень підрозділів
Проведення інформативних зустрічей зі студентами випускних курсів щодо
лютий-березень керівники структурних
подальшого працевлаштування, моніторингу забезпеченості робочими місцями
листопад
підрозділів
та потреби в сприянні працевлаштуванню
НМЦ СЯО
Проведення майстер-класів з техніки пошуку роботи та проходження співбесід із
лютий-квітень
керівники структурних
залученням фахівців Київського міського центру зайнятості
підрозділів
НМЦ СЯО
Узагальнення інформації щодо працевлаштування випускників
лютий, вересень НМЦ СЯО
Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників: «Ярмарки березень-квітень НМЦ СЯО
вакансій», зустрічі з роботодавцями
керівники структурних
підрозділів
Підготовка та організація прийому на навчання до Університету в 2019 р.
березень-вересень приймальна комісія
Профорієнтаційні заходи (Дні відкритих дверей, заходи в структурних
протягом року
проректор з НМСГРЛ
підрозділах, інтернет-просування, рекламна продукція)
НМЦ ІРПД
НМЦ СЯО
директори/декани
завідувачі кафедр
Організація та супровід роботи курсів доуніверситетської підготовки
протягом року
ВДП
Запровадження в освітній процес Положення про проведення практики студентів
Університету

протягом року
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V. Дослідження
№

1.

Заходи

Термін
Відповідальні
виконання
І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
Тема «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України».
2016-2021 рр.
ІЛ
Реєстраційний номер: 0116U002960
Клішевич Н.А.



Дослідження «Соціально-психологічні
суспільних інституціях»



Дослідження «Інтеграційний потенціал особистісного та свідомісного становлення
людини в умовах суспільних трансформацій»

кафедра практичної психології



Дослідження «Соціальне становлення особи. Формування середовища навчання
англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти в умовах
суспільних трансформацій»

кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи



Дослідження «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими
освітніми потребами в соціальне середовище»

кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти

2.

практики розвитку

людських ресурсів в

протягом року

кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

Тема «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій
освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993

2016-2021 рр.

ІМ
Олексюк О.М.



Дослідження «Теоретичні і методичні засади формування духовного потенціалу
особистості в системі неперервної мистецької освіти»

січень-червень

кафедра теорії та методики
музичного мистецтва



Дослідження «Духовний
культуропросторі»



Дослідження «Духовний саморозвиток майбутнього викладача музичних дисциплін у
процесі інструментально-виконавської підготовки»
Дослідження «Музична освіта впродовж життя: сучасність та перспективи навчання гри
на фортепіано дорослих»
Дослідження «Теоретико-методичні засади вокальної підготовки студентів у системі
неперервної мистецької освіти»




потенціал

українського

мистецтва

в

європейському

кафедра теорії та методики
музичного мистецтва
кафедра інструментальновиконавської майстерності
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва
кафедра інструментальновиконавської майстерності
кафедра академічного та
естрадного вокалу
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3.









4.


5.




6.

Дослідження «Мистецтво танцю і професійна хореографічна освіта: європейський досвід
і тенденції розвитку в Україні»

протягом року

кафедра хореографії

Тема «Мистецькі практики України в
просторі». Реєстраційний номер: 0116U003293

культурному

2016-2021 рр.

ІМ
Школьна О.В.

Дослідження «Італійська опера Одеси 1812-1873 рр.: мистецька діяльність та
соціокультурний контекст»
Дослідження «Особливості іконографії Першого Вселенського Собору в українській
церковній традиції XVIII - початку ХІХ ст. (на прикладі розписів храмів Києва)»
Дослідження «Італійський акцент в історії культури України першої половини
XVI ст.»
Дослідження «Художнє життя Катеринослава-Дніпропетровська кінця ХІХ-ХХ
століття»
Дослідження «Динамічна айдентика в українському графічному дизайні»
Дослідження «Історія становлення закарпатської школи живопису»
Дослідження «Український екслібрис як інструмент творення іміджу країни в
зарубіжного мистецькому просторі»

січень-червень

кафедра образотворчого
мистецтва
кафедра дизайну

європейському

червень-грудень
січень-грудень
січень-травень
січень-травень
протягом року

кафедра образотворчого
мистецтва

Тема «Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти
в умовах євроінтеграції». Реєстраційний номер: 0116U003295

2016-2021 рр.

ПІ
Хоружа Л.Л.

Дослідження «Ефективні практико зорієнтовані освітні технології, які сприяють
підвищенню якості неперервної педагогічної освіти у форматі банку педагогічних
технологій»

протягом року

кафедра теорії та історії
педагогіки

Тема «Нова стратегія професійної підготовки
євроінтеграції». Реєстраційний номер: 0116U002963

2016-2021 рр.

ПІ
Бондаренко Г.Л.,Бєлєнька Г.В.,
Іванюк Г.І., Кошарна Н.В.

протягом року

кафедра дошкільної освіти;
кафедра початкової освіти;
кафедра педагогіки та психології;
кафедра іноземних мов та методик
їх навчання

2016-2021 рр.

ІФ
Махачашвілі Р.К.

педагога

в

умовах

Обґрунтування та експериментальна перевірка теоретичної моделі нової стратегії
професійної психолого-педагогічної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
Аналіз доцільності застосування ефективних технологій підготовки майбутнього
педагога в умовах євроінтеграції
Упровадження та експериментальна перевірка застосування ефективних технологій
підготовки майбутнього педагога в умовах євроінтеграції

Тема «Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної
комунікації». Реєстраційний номер: 0116U006607

36


Вивчення міждисциплінарнолго протоколу мапування категорій євроідентичності
в сучасних лінгвокультурах

протягом року

кафедра романської філології та
порівняльно-типологічного
мовознавства

Тема «Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої
освіти». Реєстраційний номер: 0116U007073

2016-2021 рр.

ІФ
Семеніст І.В.

Дослідження «Ефект Network Society: сучасні мережні тренди у вивченні східних мов як
ключові важелі міжнародної вищої освіти»
Дослідження «Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський
контекст»
Дослідження «Мовно-літературні та культурні відносини України з країнами Сходу»
Дослідження «Проблеми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища:
двосторонній контекст»

протягом року

кафедра східних мов та перекладу

Тема «Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників
міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти». Реєстраційний номер:
011U006608

2016-2021 рр.

ІППО
Войцехівський М.Ф.

Дослідження умов розвитку соціальної та громадянської компетентності
Дослідження стратегій поведінки педагогічних працівників як споживачів на ринку
освітніх послуг (глибинне інтерв’ю)
Експериментальна перевірка методичних умов реалізації програми розвитку професійної
компетентності педагогічного персоналу закладу освіти в системі неперервної
педагогічної освіти
Створення системи моніторингу успішності виконання індивідуального навчального
плану слухачами курсів ПК

лютий
березень-грудень

Левітас Ф.Л.
Івашньова С.В.

протягом року

Івашньова С.В.

протягом року

Якунін Я.Ю.


Виявлення: тенденцій розвитку рівнів сучасних європейських мов і літератур;
мовних особливостей національних та адаптованих конструктів європейської ідентичності

Обґрунтування науково-методологічних та дидактичних засад для вивчення
специфіки міжкультурної комунікації

Ідентифікація природи та форматів міжкультурних комунікативних перешкод з
огляду на специфіку розвитку рівнів сучасних європейських лінгвокультур (мов та літератур)

7.





8.
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9.

Тема «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної
Європи у ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури».
Реєстраційний номер: 0116U003294

2016-2021 рр.

ІФФ
Александрова О.С.
Михайловський В.М.
Срібняк І.В.

Дослідження «Історико-культурна пам’ять української діаспори у країнах
Центрально-Східної Європи у ХХ-ХХІ ст.»
Дослідження: «Історична пам’ять в контексті концепції гуманітарної безпеки
України»

протягом року

Салата О.О.

Тема «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних
методів та інформаційних технологій в освіті і науці»
Реєстраційний номер: 0116U004625

2016-2021 рр.

ФІТУ
Литвин О.С.

Дослідження «Програмно-інформаційні технології в наукових дослідженнях методами
скануючої зондової мікроскопії (СЗМ)»
Дослідження ««Проектування синхронної роботи багатопроцесорного пристрою
керування на прикладі навчального макета робота маніпулятора»
Дослідження ««Розробка інформаційної моделі візуалізації дискретно-аналогових даних
у вбудованих системах»
Дослідження «Оптимізаційні задачі в теорії керування»
Дослідження «Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів у
процесі вивчення дисципліни «Економетрика»
Дослідження «Використання технології дослідницького навчання (Inquiry Based Learning)
в освітньому процесі»
Дослідження «Освітні технології для формування критичного мислення та математичної
компетентності студентів і школярів»
Дослідження «Обґрунтування й розроблення системи використання ІКТ у
профорієнтаційній роботі з учнями старших класів»
Дослідження «Сучасні онлайн-інструменти інтерактивного навчання як технологія
співробітництва»

протягом року

кафедра комп’ютерних наук і
математики

Тема «Розвиток лідерських якостей
працівників освіти в умовах
реформування галузі». Реєстраційний номер: 0116U005688

2016-2021 рр.

ФІТУ
ННЦ КЛ
Міляєва В.Р.




10.










11.

Александрова О.С.
Додонов Р.О.
Срібняк І.В.
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12.

Дослідження «Експериментальне дослідження лідерських якостей працівників освіти в
умовах реформування галузі»
Дослідження «Розробка та запровадження системи надання послуг з управлінського
консалтингу у сфері освіти»
Дослідження «Психологічні основи формування та розвитку лідерської позиції освітян в
умовах інноваційних змін»
Дослідження «Розробка та запровадження програм розвитку лідерських якостей
працівників освіти»
Дослідження «Психологічні основи формування та розвитку лідерського потенціалу
майбутніх працівників галузі освіти»

Тема «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах».
Реєстраційний номер: 0117U005200




13.

Розробка методології, вивчення типології ідентичностей у літературі, заснованої на
принципах, культурних студій, постколоніалізму, гендерних студій
Дослідження сучасного літературного процесу в аспекті проблем національної та
громадянської ідентичностей
Дослідження моделей інтерпретації художньої літератури крізь призму ідентичностей у
контексті міждисциплінарних студій

Тема «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції»
Реєстраційний номер:0118U001561


Дослідження «Розробка стратегії управління житловими об'єктами міста Києва в умовах
євроінтеграції»
 Дослідження «Виявлення проблем розвитку економіки Києва як європейського міста»
 Дослідження «Цифрова освіта як інституційний чинник інноваційного розвитку міста»
 Дослідження «Узагальнення досвіду європейських країн щодо розвитку економік
столиць, зокрема у сферах: житлового сектору, зайнятості населення, ризиків
підприємств міста та забезпечення фінансово-економічної безпеки»

14.

Тема «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній
сферах міста Києва». Реєстраційний номер: 0116U003994

січень-травень

ФІТУ
ННЦ КЛ

січень-травень
протягом року

2017-2022 рр.

ІФ
Бровко О.О.
Ковбасенко Ю.І.

протягом року

кафедра української літератури і
компаративістики
кафедра світової літератури

2018-2023 рр.

ФІТУ
Лойко В.В.

січень-червень

кафедра фінансів та економіки

січень-червень
червень-грудень
протягом року

2016-2021 рр.

ФІТУ
Поспєлова Т.В.
Литвин О.С.
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15.

Дослідження «Аналіз та обґрунтування науково-методичних підходів до управління
реформуванням економічної та соціальної сфери (м. Київ, регіонів) в умовах сталого
розвитку та євроінтеграції»
Дослідження «Моделювання професіоналізму та професійної компетентності сучасного
менеджера освіти»

протягом року

Тема «Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної
терапії осіб з хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на
основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров’я)». Реєстраційний номер: 0118U001228

2018-2020 рр.

ФЗФВС
Савченко В.М.

протягом року

кафедра фізичної реабілітації та
біокінезіології

2018-2023 рр.

ФЗФВС
Білецька В.В.
Ясько Л.В.

протягом року

кафедра спорту та фітнесу,
кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту

2016-2021 рр.

НДЛ археології
Відейко М.Ю.


Оцінка і порівняння стану фізичного здоров’я у студентів закладів вищої освіти,
що навчаються за різними спеціальностями («Фізичне виховання і спорт», «Мистецтво»,
«Психологія» та «Філософія»):
– обстеження та оцінка стану здорових осіб контрольної групи
– обстеження та оцінка стану осіб з хворобами опорно-рухової системи
– обстеження та оцінка стану осіб з травмами опорно-рухової системи
– обстеження та оцінка стану осіб з хворобами нервової системи (інсульт у дорослих)
– обстеження та оцінка стану осіб з хворобами нервової системи (дитячий церебральний
параліч)


16.

Формування електронної бази даних результатів обстежень
Тема: Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у
фізичному вихованні та спорті. Реєстраційний номер: 0118U001229



Дослідження мотиваційних пріоритетів використання фітнес-технологій у фізичному
вихованні та спорті різними верствами населення



Опитування учнів закладів середньої освіти, учнів ДЮСШ, студентів осіб зрілого та
похилого віку щодо використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті

17.

Тема «Давня історія України: суспільство та технології (за результатами
археологічних досліджень)». Реєстраційний номер: 0116U004627


18.

Реалізація міжнародного проекту досліджень поселень трипільської культури
(у рамках угоди з університетом Хрістіана-Альберта в м. Кіль, Німеччина)

Тема «Освітологічні засади забезпечення якості освіти в університеті»
Реєстраційний номер 0116U003292

кафедра управління

протягом року

протягом року

2016-2020 рр.

НДЛ освітології
Проценко О.Б.
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19.

Дослідження «Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти»
Дослідження «Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як засіб
забезпечення якості вищої освіти»
Дослідження «Соціально-культурологічні детермінанти забезпечення якості вищої
освіти»

Тема «Розвиток відкритого освітнього інформаційного
університету для забезпечення якості освіти»
Реєстраційний номер: 0116U003995






20.





21.


протягом року

середовища

2016-2021 рр.

Дослідження «Інтерактив SMART– стиль навчання»
Дослідження «Імплементація хмаро-орієнтованих сервісів в освітньому процесі»
Дослідження «Підвищення цифрової компетентності наукових та науково-педагогічних
працівників»
Дослідження «STEM-освіта – наше майбутнє»
Дослідження «Е-Портфоліо – інструмент моніторингу внутрішньої системи якості
освіти»

протягом року

Тема «Інтернаціоналізація університетської освіти у забезпеченні якості
підготовки фахівців»
Реєстраційний номер: 0116U002965

2016-2021 рр.

Дослідження «Актуальні проблеми підготовки індивідуальних і колективних грантових
заявок»
Аналітична записка за результатами дослідження
Моніторинг основних напрямів розвитку освіти і науки, академічних обмінів,
академічного письма та критеріїв оцінювання якості вищої освіти у світі
Розробка Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти Університету

січень-квітень

НДЛ ІО
Морзе Н.В.

НДЛ ІВО
Виговська О.С.

травень-червень
червень-вересень
вересень-грудень

Тема «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної
сфери сучасної України як європейської держави»
Реєстраційний номер: 0116U002964

2016-2021 рр.

ІФ
Мовчун Ф.І.

Дослідження «Відображення ролі громадських об’єднань, спілок, організацій,
політичних партій для політичного розвитку суспільства у публіцистиці Бориса
Грінченка»

протягом року

НДЛ грінченкознавства
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Дослідження «Внесок родини Грінченків у розвиток науково-популярної літератури
наприкінці ХІХ ст.»
Дослідження «Борис Грінченко у мемуаристиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.»

ІІ. РЕАЛІЗАЦІІЯ МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

Реалізація міжнародного проекту «Модернізація вищої педагогічної освіти з
використанням інноваційних інструментів викладання (MOPED)» (Erasmus+)
Реалізація міжнародного проекту «Партнерство для навчання та викладання
математики в університеті (PLATINUM)»

протягом року
протягом року

проректор з ІННУД
НДЛ ІО, ПІ, ФІТУ, ІППО
проректор з ІННУД
проректор з НМНР
ФІТУ
НДЛ освітології
Сисоєва С.О.

Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух
протягом року
України до Європейського Союзу» в рамках Програми ЄС «Еразмус+: Жан
Моне»
Реалізація міжнародного проекту «Кроскультурне дослідження супервізійної
протягом року
ІЛ
програми в галузі психологічного консультування і травматерапіі» в рамках
кафедра практичної психології
Меморандуму про співпрацю між Ріджент Університетом (США) та Інститутом
людини Київського університету імені Бориса Грінченка
Реалізація міжнародного проекту «Ukraine Higher education leadership
протягом року
ФІТУ
development programme», створеного з ініціативи Інституту вищої освіти НАПН
ННЦ КЛ
України за підтримки Британської Ради в Україні
Реалізація міжнародного проекту «Демонімікон слов’янської фразеології»
січень-лютий
ІФ
(Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина)
Чибор І.
ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи
січень-лютий
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувачі профільних кафедр
ІІІ щорічна Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і докторантів у
лютий
ПІ
галузі педагогіки
кафедра теорії та історії
педагогіки
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30.

березень-квітень

НДЛ освітології

31.

Серія тренінгів для аспірантів у рамках Модулю «Якість вищої освіти та
експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС»:
 «Експертиза інновацій для забезпечення якості вищої освіти у країнах
ЄС»
 «Методологія порівняльних досліджень. Параметри експертизи освітніх
систем, явищ, процесів»
 «Етичний кодекс експерта у галузі освіти»
 «Діяльність агенцій із забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС»
Кандидатські іспити

квітень-листопад

32.

Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи

травень-червень

33.

Набір до аспірантури, докторантури Університету

липень-серпень

34.

Реалізація та удосконалення освітньо-наукових програм підготовки PhD

протягом року

35.

Реєстрація (перерєстрація) спеціалізованих вчених рад

протягом року

36.

Ліцензування нових спеціальностей в аспірантурі:
017 Фізична культура і спорт
051 Економіка
125 Кібербезпека

протягом року

37.

Підготовка і проведення засідань спеціалізованих вчених рад

протягом року

завідувач аспірантури,
докторантури
завідувачі профільних кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувачі профільних кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури
керівники програм
проектні групи
завідувачі випускових кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури
проректор з НР
голови спецрад
проректор з НР,
завідувач аспірантури,
докторантури,
керівники програм,
проектні групи
голови спецрад
НМЦ ДНПП

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо)
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38.

Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права»
(спільно з Національною академією внутрішніх справ)

22 лютого

ІФ
заступник директора з НР

39.

Круглий стіл «Нейрореабілітація дорослих: стан розвитку галузі в Україні»
(спільно з центром «NeuroFlex»

27 лютого

ІЛ
кафедра практичної психології

40.

Тренінгова програма «Шлях від дослідницького питання до публікації
результатів дослідження у міжнародному рейтинговому журналі»

04 лютого
25 лютого
04 березня
25 березня

ІЛ
заступник директора з НР

41.

Науково-практичний семінар «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в
практичній діяльності установ виконання покарань» (спільно з Інститутом
кримінально-виконавчої служби)

14 березня

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи

42.

Х Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці,
категорії»

05-06 квітня

ІФ
кафедра української літератури
і компаративістики

43.

V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта та
художня культура: виклики ХХІ століття»

05 квітня

ІМ
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва

44.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та
управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи»

11 квітня

ФІТУ
кафедра фінансів та економіки
кафедра управління

45.

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю)
«Мистецтво танцю і професійна хореографічна освіта: досвід, тенденції,
перспективи»

19 квітня

ІМ
кафедра хореографії

46.

Всеукраїнська конференція «Непомічені підлітки» (спільно з Українським
фондом «Благополуччя дітей», Інститутом проблем виховання АПН України)

19-20 квітня

ІЛ
заступник директора з НР
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47.

ІІІ Соціально-педагогічні читання імені Ірини Звєрєвої

20 квітня

ІЛ
заступник директора з НР
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи

48.

VIІІ Науковий семінар Школи Конфуція «Джерела – Історія – Сучасність»

24 квітня

ІФ
кафедра східних мов та
перекладу

49.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розвідки з актуальних
проблем публічного та приватного права»

квітень

ФПМВ
кафедра публічного та
приватного права

50.

Всеукраїнська дискусійна платформа «Інновації у професійній підготовці
педагога в умовах євроінтеграції освітнього простору: погляд науковців і
практиків»

квітень

ПІ
заступник директора з НР

51.

Науково-практична конференція до Всеукраїнського Дня психолога
«Психологічна служба у системі освіти м. Києва і вимоги нової української
школи»

квітень

ІППО
НМЦ практичної психології та
соціальної роботи

52.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітологія – 2019.
Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського
Союзу»

квітень

НДЛ освітології
Проценко О.Б.

53.

Фестиваль науки (за окремим планом)

54.

Наукова цукерня ІЛ

15 травня

55.

Міжнародна наукова конференція «Health, Physical Education and Sport:
Perspectives and Best Practices» / «Здоров’я, фізичне виховання і

15 травня

перша половина
травня

проректор з НР
НМЦ ДНПП
заступники / відповідальні за
НР
ІЛ
заступник директора з НР
ФЗФВС
заступник з НР
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спорт: перспективи та найкращі практики»
56.

Науково-практична конференція «Методики викладання східних мов: сучасні
тенденції, виклики та досягнення»

57.

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські студії – 2019»

58.

Круглий стіл «Проблема використання валідних методів у роботі практичного
психолога» (за участі Українського науково-методичного центру практичної
психології та соціальної роботи НАПН України)
Всеукраїнська наукова конференція «Спадщина Ярослава Мудрого: тисячолітній
досвід»
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний
супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи»
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мовна особистість
сучасного вчителя у педагогічному дискурсі»

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Всеукраїнська наукова конференція «Світоглядні та методологічні позиції
формаційного та цивілізаційного підходів до історії»
Міжнародна науково-практична конференція «Технології та освіта в Україні» (у
рамках проекту MoPED)
Щорічний конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка
Науково-практичний семінар «Інноваційні технології формування педагогічної
майстерності майбутнього викладача початкових спеціалізованих мистецьких
освітніх закладів»
Всеукраїнська наукова конференція «Українська історична наука в освітньому та
інформаційному просторі: цивілізаційний вимір»
Науково-практична конференція «Шляхи формування фахових компетентностей
працівників психологічної служби»

16 травня
16-17 травня
16 травня
22 травня
травень
травень
20 вересня
26-27 вересня
вересень-травень
вересень
вересень
вересень

ІФ
кафедра східних мов та
перекладу
ІФФ
кафедра філософії
ІЛ
заступник директора з НПСГР
кафедра практичної психології
ІФФ
кафедра історії України
ІППО
заступник директора з НР
ІППО
кафедра методики мов та
літератури
ІФФ
кафедра історії України
проректор з ІННУД
НДЛ ІО
НМЦ ДНПП
директори/декани
УК
відповідальна за НР
ІФФ
кафедра історії України
ІППО
НМЦ практичної психології та
соціальної роботи
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68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інфокомунікацій. Наука
та технології» (Куратор заходу: Міжнародна асоціація “Institute of Electrical and
Electronics Engineers”)
Дискусійна платформа «Культура якості освіти: європейський досвід та
українські реалії»
Науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців медіасфери в
умовах інформаційного середовища»

8-11 жовтня

Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми практичної
психології» (спільно з Глухівським національним педагогічним університетом
імені Олександра Довженка)
VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та
здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань)
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної
освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»

14-15 листопада

Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «Борис
Грінченко – відомий і невідомий»
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Грінченка до
сучасних
лексикографічних систем»
Міжнародний форум фахівців з інформаційної безпеки «Глобальні
інформаційні загрози»

06 грудня

Круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського
суспільства в Україні»

грудень

жовтень
жовтень

27 листопада
листопад

03 грудня
грудень

Проректор з НР
ФІТУ
НМЦ ДНПП
НДЛ освітології
ІЖ
завідувачі кафедр
координатори з наукової роботи
на кафедрах
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
ФЗФВС
заступник з НР
ПІ
кафедра педагогіки та
психології
ІФ
НДЛ грінченкознавства
ІФ
кафедра української мови
ІЖ
кафедра реклами та зв’язків з
громадськістю
ФПМВ
Юридична клініка «Астрея»

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1.Студентська наукова робота
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78.

79.

Всеукраїнська студентська олімпіада
І етап
ІІ етап
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
I тур
ІІ тур

80.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових
«Журналістика» у 2018/2019 навчальному році

робіт

у

галузі

знань

81.

Турніри:
 Всеукраїнський студентський турнір з філософії
 Всеукраїнський студентський турнір з історії (з міжнародною участю)

січень-лютий
квітень-травень

НМЦ ДНПП
заступники директорів/деканів
з НР, завідувачі кафедр

лютий-квітень
жовтень-січень

НМЦ ДНПП
заступники директорів/деканів
з НР, завідувачі кафедр

лютий-квітень

14-15 лютого
5-7 листопада

ІЖ
НМЦ ДНПП
ІФФ
кафедра філософії
кафедра історії України

82.

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (відбірковий
Міжнародної студентської олімпіади з програмування ACM-ICPC)

лютий

ФІТУ
кафедра комп’ютерних наук і
математики

83.

Студентська науково-практична конференція «Олімпійський рух та сьогодення»

лютий

ФЗФВС
заступник з НР

84.

Студентська
науково-практична
конференція
різноманітність форм діяльності та єдність цілей»

лютий

УК
відповідальний за НР

85.

І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Спортивна наука:
досвід і перспективи»

березень

ФЗФВС
заступник з НР

86.

Науковий семінар (дискурс) «Інноваційні технології та методики професійного
розвитку особистості в мистецькій освіті»

березень

УК
відповідальний за НР

87.

Студентська науково-практична конференція «Ефект Network Society: сучасні
мережні тренди у вивченні східних мов»

19 квітня

ІФ
кафедра східних мов і

«Бібліотека

коледжу:
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перекладу
88.

Науково-дослідна конференція «Українська минувшина: події, факти та
особистості»

квітень

ІФФ
кафедра історії України

89.

V Студентська інтернет-конференція «Інформація. Наука. Бібліотека. Весна»

квітень

90.

Студентська науково-практична конференція «Перші кроки в науці: від навчання
до дослідження»

квітень-травень

91.

VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми художньої культури та мистецької освіти»

травень

92.

VIII щорічна студентська науково-практична конференція «Сучасна іншомовна
освіта очима студентів»

травень

93.

Освітологічні дебати

травень

НТСАДМВ ІЖ
кафедра бібліотекознавства та
інформології
співорганізатори
ІФ
заступник директора з НР
завідувачі кафедр
ІМ
заступник директора з НР
голова НТ САДМВ ІМ
ПІ
кафедра іноземних мов і
методик їх навчання
НДЛ освітології

94.

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга
в цифровому медіа-світі»

95.

96.
97.
98.

27 вересня

ІЖ
кафедра бібліотекознавства та
інформології
Щорічна студентська наукова конференція «Перші кроки в науку»
6 листопада
ІЛ
заступник директора з НР
голова НТ САДМВ ІЛ
відповідальні за наукову роботу
від кафедр
Засідання наукових гуртків Університету
впродовж року
усі структурні підрозділи
5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
ІІІ Науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та молодих учених
11 грудня
НТ САДМВ ІФ
«Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства»
заступник директора з НР
IV науково-практична студентська інтернет-конференція «Розвиток особистості
березень
ПІ
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молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»
99.

Круглий стіл «Наукова стаття як результат наукового дослідження студента»

березень

100.

березень

101.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених:
від ідеї до реалізації»
Круглий стіл «Популяризація досліджень молодих вчених»

102.

Науковий семінар «Хорові школи в Українському хоровому виконавстві»

квітень

103.
104.

Конкурс «Грінченківський амбасадор науки – 2019»
Наукова театралізована екскурсія «Київ часів Бориса Грінченка»

травень
травень

105.

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих науковців
«Інформаційні технології-2019 (ІТ-2019)»

травень

106.

Загальноуніверситетський науковий квест «Київ – моя столиця»

107.

VІ Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі»

108.

Щорічна Конференція членів (делегатів) Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених Університетів Грінченка
VІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Сучасна
фінансова політика України: проблеми та перспективи”

109.
110.
111.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і
студентів «Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та
економічних сферах України: теорія і практика»
Наукова гра, присвячена творчості Бориса Грінченка та історії Університету

березень

вересень
17-18 жовтня
жовтень
листопад
листопад
грудень

кафедра початкової освіти
НТ САДМВ ПІ
ПІ
заступник директора з НР
НТ САДМВ ПІ
НТ САДМВ
НМЦ ДНПП
НДЛ освітології
УК
НТСАДМВ УК
НТ САДМВ
НТ САДМВ
ФІТУ
кафедра комп’ютерних наук і
математики
НТ САДМВ ФІТУ
НТ САДМВ
ІФФ
кафедра філософії
НТ САДМВ ІФФ
НТ САДМВ
ФІТУ
кафедра фінансів та економіки
НТ САДМВ ФІТУ
ФІТУ
кафедра управління
НТ САДМВ ФІТУ
НТ САДМВ ІМ
кафедра теорії та методики
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музичного мистецтва
112.

113.

Наукова школа-практикум для студентів, аспірантів «Перші кроки в науку»: серія
протягом року
ІМ
воркшопів, семінарів, майстер-класів з основ проектної, дослідницької
голова НТ САДМВ ІМ
діяльності
VI. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Подання заявки на включення до бази ECSI Web o f Science наукових журналів
лютий
Бібліотека
«Схід» та «Освітологія»

114.

Подання клопотання на включення до Переліку фахових видань МОН України
(категорія Б) наукових журналів «Музичне мистецтво в освітологічному
дискурсі», «Відкрите освітнє е-середовище» та ін.

березень

115.

Реалізація плану заходів щодо впровадження нових вимог, передбачених
Порядком формування Переліку наукових фахових видань Університету, у
діяльність редколегій та функціонування наукових періодичних видань
Університету

протягом року

головні редактори, заступники,
відповідальні секретарі
(випускові редактори)
Бібліотека

116.

Присвоєння ідентифікатора DOI для наукових періодичних видань Університету

протягом року

Бібліотека

117.

Підготовка та видання наукових періодичних видань Університету:

«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»

протягом року

Редколегії
НДЛ ІО








«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»

Редколегії видань
Бібліотека

НДЛ освітології
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119.





«Studia Philologica»
«Літературний процес: методологія, імена, тенденції»
«Синопсис: текст, контекст, медіа»

ІФ
кафедра германської філології
кафедра української літератури
і компаративістики
кафедра української літератури
і компаративістики



«Київські історичні студії / Kyiv Historical Studies»

ІФФ
кафедра історії України




«Арт-простір / Art-space»
«Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі / Musical art in the
educological discourse»

ІМ
кафедра образотворчого
мистецтва
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва



«Інтегровані комунікації / Integrated communications»

ІЖ
всі кафедри



Електронний науковий журнал «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»

ФІТУ
кафедра інформаційної та
кібернетичної безпеки



Науковий журнал «Схід»

ІФФ

Оформлення свідоцтв про реєстрацію авторського права

протягом року

НМЦ ДНПП

VІI. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ
120.

Круглий стіл «Соціально-психологічні превенції в професійному благополуччі
особистості» для психологів, HR-спеціалістів, фахівців служб зайнятості

16 лютого

ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

121.

Науковий семінар «Створення акмеологічного середовища закладу середньої

березень

НДЛ освітології
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освіти як умова підвищення якості освітнього процесу»
122.

Майстер-класи, круглі столи, тренінги «Психологічна служба м. Києва – дітям,
батькам, педагогічним працівникам» до Всеукраїнського Дня психолога

березень-квітень

ІППО
НМЦ практичної психології і
соціальної роботи

123.

Круглий стіл «Психологічні особливості становлення особистості дошкільника»
для фахівців закладу дошкільної освіти № 176 Деснянського р-ну м. Києва

12 квітня

ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

124.

Круглий стіл «Технології вивчення літературного процесу» для вчителів
української і зарубіжної літератури м. Києва

квітень

ІФ
кафедра української літератури
і компаративістики

125.

Круглий стіл «Інтернет-ресурси як засіб соціалізації дітей дошкільного віку» для
вихователів, методистів закладів дошкільної освіти м. Києва, батьків дітей
дошкільного віку

16 травня

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи

126.

Круглий стіл «Полісистемна підготовка дітей з аутизмом до освітнього процесу»
для працівників інклюзивно-ресурсних центрів м. Києва

21 травня

ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної
освіти

127.

Круглий стіл «Презентація методик формування складоритмічної структури
мовлення та полімодального сприймання в освітньому просторі закладу
дошкільної освіти» для вчителів-логопедів, педагогів м. Києва, студентів
спеціальності «Спеціальна освіта»

14 листопада

ІЛ
кафедра спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної
освіти
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VI. Інноваційність
№

Заходи

Термін
виконання
січень-лютий

1.

Впровадження проекту «Розумний Університет» на ФІТУ

2.

Відкриття інноваційного класу (ICR) в Педагогічному інституті

3.

Розвиток е-середовища Університету

протягом року

4.

Наповнення е-середовища Університету якісним освітнім контентом

протягом року

5.

Створення персональних цифрових кабінетів співробітників Університету

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

8.

Розробка та використання MООС для підвищення кваліфікації науковопедагогічних кадрів
Організація моніторингу якості використання технологій змішаного навчання

протягом року

9.

квітень

протягом року

Відповідальні
ФІТУ
заступник декана з НМНР
заступник декана з НПСГР
помічник декана з ІКТ
проректор з ІННУП
ПІ
НДЛ ІО
НДЛ ІО
помічники директорів/деканів
з ІКТ
заступники директорів/деканів
з НМНР
завідувачі кафедр
НДЛ ІО
НДЛ ІО
помічники директорів/деканів
з ІКТ
НДЛ ІО
ФІТУ
кафедра інформаційних
технологій та математичних
дисциплін
НДЛ ІО
помічники з ІКТ
завідувачі кафедр
НМЦ СЯО
НДЛ ІО
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10.

Запровадження ведення електронного журналу оцінок у системі е-навчання
Університету

протягом року

11.

Перехід на ведення електронного індивідуального плану викладача в системі
е-навчання Університету

протягом року

12.

Реалізації робочої програми навчальної дисципліни в системі е-навчання
Університету

протягом року

13.

Сертифікація електронних навчальних курсів на рівні Корпоративного стандарту
Університету з ІКТ

протягом року

14.

Запровадження нових інноваційних дисциплін для модернізації педагогічної
освіти (мопед)

протягом року

15.

Підготовка викладачів фахових методик до здійснення освітнього процесу в ICR
класі та Центрі сучасних освітніх технологій

протягом року

16.

Створення стартапів на базі реальних проектів, у тому числі в центрах розвитку
компетентностей

протягом року

17.

Розвиток діяльності Інкубатора “Start-up”

протягом року

18.

протягом року

19.

Проведення тренінгових занять для підвищення рівня цифрової компетенції для
вчителів та НПП Університету, м. Києва, України
Упровадження системи автоматизації нормативно-правової бази Університету

20.

Створення та забезпечення постійної актуалізації єдиної бази даних здобувачів

протягом року

протягом року

НМЦ СЯО
заступники директорів/
деканів з НМНР
НДЛ ІО
НМЦ СЯО
заступники директорів/
деканів з НМНР
НДЛ ІО
НМЦ СЯО
заступники директорів/
деканів з НМНР
НДЛ ІО
НДЛ ІО
помічники директорів/деканів
з ІКТ
проректор з ІННУП
ПІ
НДЛ ІО
проректор з ІННУП
директор ПІ
завідувачі кафедр
заступники директорів/деканів
завідувачі кафедр
Студентський парламент
проректор з ІННУД
Студентський парламент
НДЛ ІО
радник ректора з ПКП
відділ документації
НДЛ ІО
ВК
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освіти та науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників Університету

бухгалтерія
НМЦ СЯО
НДЛ ІО
радних ректора з ПКП
відділ документації
директори/декани
НДЛ ІО
НДЛ ІО
бібліотека
помічники з ІКТ

21.

Розгортання інфраструктурних компонентів системи електронного
документообігу

протягом року

22.

Продовження роботи над модернізацією та наповненням Інституційного
репозиторію, підвищення його рейтингу і видимості у цифровому
інформаційному просторі

протягом року

23.

Моніторинг рейтингу Університету за показниками Webometrics, аналіз
внутрішнього рейтингу структурних підрозділів

протягом року

НДЛ ІО
помічники з ІКТ

24.

Забезпечення пошукової оптимізації сайтів Університету з метою просування
сайтів у веб та підвищення рейтингу Webometrics

протягом року

НДЛ ІО
помічники з ІКТ

25.

Розроблення та впровадження програми підвищення вебометричного рейтингу
Університету

протягом року

НДЛ ІО
директори/декани
помічники з ІКТ

26.

Вдосконалення Вікі-ресурсу Університету, наповнення його новими
колективними та груповими проектами

протягом року

НДЛ ІО
помічники з ІКТ

27.

Удосконалення рейтингової системи Е-портфоліо співробітників

протягом року

НДЛ ІО
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VІІ. Інтернаціоналізація

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Заходи

Термін
Відповідальні
виконання
І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ, МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ
Моніторинг та аналіз актуальних грантових програм з міжнародного
протягом року
НДЛ ІВО
співробітництва (міжнародні гранти для стажування, реалізації досліджень, для
академічної мобільності тощо)
Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо
протягом року
проректор з НР
можливостей 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 проектах
НДЛ ІВО
Методичний та технічний супровід процедури оформлення проектних заявок і
протягом року
НДЛ ІВО
необхідних документів для участі Університету в міжнародних програмах,
проектах
Проведення науково-практичних заходів у межах реалізації міжнародних
протягом року
керівники проектів
проектів
Пошук партнерів для участі у Програмах ЄС«Еразмус+» (активності КА107 та
протягом року
проректор з НР
КА2; напрям Жан Моне) та Програмі ЄС«Horizon-2020»
НДЛ ІВО
Створення проектних груп для написання грантових заявок
протягом року
проректор з НР
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
Координація академічної мобільності запрошених викладачів для читання
протягом року
проректор з НР
гостьових лекцій в Університеті
НДЛ ІВО
Організація обміну (викладачами і студентами) у рамках укладених договорів про
протягом року
НДЛ ІВО
співпрацю з університетами-партнерами
Забезпечення мобільності (викладачів і студентів) у рамках підтриманих заявок
протягом року
НДЛ ІВО
програми «Еразмус+» (активність КA107)
Пошук партнерів для участі у програмах мобільності «Еразмус+» (активність
протягом року
проректор з НР
КА107)
НДЛ ІВО
Подання проектних заявок для участі у програмах у Програмах ЄС«Еразмус+»
протягом року
проректор з НР
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13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

(активності КА107 та КА2; напрям Жан Моне) та Програмі ЄС«Horizon-2020»
НДЛ ІВО
Розроблення наказу про порядок перебування іноземних гостей, які приїздять до
січень
проректор з НР
Університету для участь у заходах
НДЛ ІВО
II. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 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
НДЛ ІВО
спільних науково-навчальних проектів
Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин
протягом року
Проректор з НР
Університету з партнерами
НДЛ ІВО
Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань відповідно до
протягом року
Проректор з НР
міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів
НДЛ ІВО
Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та
протягом року
Проректор з НР
науковими установами
НДЛ ІВО
директори інститутів
декани факультетів завідувачі
кафедр
Методичний та технічний супровід процедури оформлення договорів про
протягом року
проректор з НР
міжнародне співробітництво Університету у галузі освіти та наукового
НДЛ ІВО
співробітництва
Участь Університету у заходах міжнародних асоціацій, висвітлення актуальної
протягом року
проректор з НР
інформації Міжнародної асоціації університетів та Європейської асоціації
НДЛ ІВО
університетів на сайті та розповсюдження її серед професорсько-викладацького
складу Університету
Інформування співробітників Університету про підписані міжнародні угоди та
протягом року
проректор з НР
напрямки співробітництва з університетами-партнерами
НДЛ ІВО
Організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, організацій та
професорів закордонних університетів для студентів та професорськовикладацького складу Університету
Проведення наукових досліджень міжнародних тенденцій інтернаціоналізації
освіти та формування відповідної стратегії Університету

протягом року
протягом року

НДЛ ІВО
директори інститутів
декани факультетів
проректор з НР
НДЛ ІВО
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23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

Розповсюдження інформації про міжнародні заходи Університету серед партнерів
протягом року
та міжнародних організацій
Контроль за коректністю укладання і подальшим затвердженням програм
протягом року
перебування іноземних гостей в Університеті та відповідних звітів
Постійне оновлення та наповнення англомовного сайту Університету для
протягом року
підтримки міжнародного іміджу Університету
IІІ. СУПРОВІД ГРОМАДЯН ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
Розроблення наказу щодо організації навчання (та відповідного супроводу)
січень-лютий
іноземних громадян в Університеті у 2019 році

НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
проректор з НР
проректор з НМНР
НМЦ АЛ
НМЦ СЯО
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО

Співпраця з Державною міграційною службою в Україні та Службою безпеки
протягом року
України з питань працевлаштування іноземних громадян в Університеті та
легалізація їх (викладачів-іноземців) перебування на території України
Супровід, легалізація перебування в Україні лекторів, науковців та студентів, які
протягом року
НДЛ ІВО
приїздять в Університет за програмами академічної мобільності
Співпраця з Міністерством освіти і науки України в оформленні запрошень на
протягом року
НДЛ ІВО
провадження освітньої та наукової діяльності іноземних громадян в Університеті
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗАХОДІВ
Святкування Китайського нового року (спільно з Посольством Китайської
січень
проректор з НР
Народної Республіки в Україні)
проректор з НМСГРЛ
НМЦ СГВОДС
ІФ
Святкування Дня європейських мов
вересень
ІФ
завідувачі мовних кафедр ІФ
Святкування Дня Європи
травень
НДЛ ІВО
директори/декани
Організація заходів з представниками посольств та культурних інституцій країнпротягом року
проректор з НР
членів ЄС
НДЛ ІВО
директори/декани
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VIII. Відкритість
№

Заходи

Термін
виконання
протягом року

1.

Оприлюднення інформації про діяльність Університету та нормативних
документів, пов’язаних з нею, на офіційному порталі закладу

2.

Просування до наукометричних баз даних періодичних наукових видань
Університету
Модернізація сайтів інститутів/факультетів для оптимізації доступу з мобільних
пристроїв

протягом року

4.

Наповнення науковими публікаціями Інституційного репозиторію для
формування відкритої бази наукових доробків Університету

протягом року

5.

Удосконалення системи «Е-портфоліо» Університету для автоматичної генерації
вибору оновлення на Вікі-порталі Університету

протягом року

6.

Запровадження електронного портфоліо студента на Вікі-порталі Університету

протягом року

3.

протягом року

Відповідальні
проректори
директори/декани
НДЛ ІО
редколегії
Бібліотека
НДЛ ІО
помічники директорів/деканів
з ІКТ
Бібліотека
помічники директорів/деканів
з ІКТ
НДЛ ІО
помічники директорів/деканів
з ІКТ
помічники директорів/деканів
з ІКТ
НДЛ ІО
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ІХ. Інфраструктура

№

Заходи

Термін
виконання

1.

Облаштування центру сучасних освітніх технологій (ICR class) у навчальному
корпусі №2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

протягом року

2.

Оновлення парку комп’ютерної техніки

протягом року

3.

Забезпечення лекційних аудиторій акустичними системами

протягом року

4.

Проведення повноцінної локальної
Університетському коледжі

5.

Проведення повноцінної Wi-Fi мережі у навчальному корпусі №1
(вул. Тимошенка,13б)

протягом року

6.

Оновлення комутаційного обладнання для збільшення пропускної здатності
каналу інтернет-зв’язку та міжкорпусних каналів

протягом року

7.

Придбання, продовження підписок на ліцензійне програмне забезпечення

протягом року

8.
9.

Облаштування зон відпочинку в навчальних корпусах №1 та №2
Облаштування та введення в експлуатацію модульного гуртожитку
(бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

протягом року
протягом року

мережі

та

оновлення

парку

КТ

в

протягом року

Відповідальні

проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
директор ПІ
проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
НДЛ ІО
проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
НДЛ ІО
проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
директор УК
НДЛ ІО
проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
НДЛ ІО
проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
НДЛ ІО
проректор з ОАПГР
проректор з ІННУП
НДЛ ІО
помічники з ІКТ
проректор з ОАПГР
проректор з ОАПГР
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10.
11.
12.
13.
14.

Облаштування місць загального користування ІІ, ІV поверхів навчального
корпусу №1
Проведення ремонтно-будівельних робіт у навчальних та інших корпусах у
рамках підготовки до нового 2019-2020 навчального року (за окремим графіком)
Проведення процедур закупівель товарів та послуг відповідно до річного плану
закупівель
Встановлення «теплового» бар’єру на виході до навчального корпусу №2
(бульвар Ігоря Шамо, 18/2)
Заміна меблів (ліжка + матраци) в університетському гуртожитку №1
(вул. Старосільська, 2)

протягом року

проректор з ОАПГР

протягом року

проректор з ОАПГР

протягом року

проректор з ОАПГР

протягом року

проректор з ОАПГР

протягом року

проректор з ОАПГР
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Х. Безпека
№

Заходи

Термін
виконання

Відповідальні

1.

Забезпечення безпеки е-середовища (персоніфікований доступ до мережі та
ресурсів)

протягом року

НДЛ ІО

2.

Забезпечення якісного доступу до е-середовища 24*7*365

протягом року

НДЛ ІО

3.

Постійне удосконалення роботи мережі Wi-Fi Університету

протягом року

НДЛ ІО

4.

Участь у забезпеченні кібернетичної безпеки Університету

протягом року

ФІТУ
кафедра інформаційної і
кібернетичної безпеки

5.

Розробка концепції безпеки, формування загальної архітектури е-середовища,
налагодження зв`язків між усіма складовими

протягом року

НДЛ ІО

6.

Модернізація системи відеоспостереження у навчальному корпусі №1
(вул. Тимошенка, 13б)

протягом року

проректор з ОАПГР

7.

Облаштування автоматичної системи пропуску (турнікетів) до навчального
корпусу №2 та університетського гуртожитку

протягом року

проректор з ОАПГР

8.

Облаштування зовнішнього блискавковідводу та заземлення навчального корпусу
№2 (бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

протягом року

проректор з ОАПГР

