СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ
І. Пріоритети діяльності Університету.
ІІ. Циклограма.
ІІІ. Внутрішня система забезпечення якості освіти.
ІV. Наукова діяльність.
V. Інтернаціоналізація вищої освіти.
VІ. Інноваційна діяльність.
VІI. Соціально-гуманітарна взаємодія.
VIII. Лідерство та розвиток персоналу.
IX. Організаційна та фінансово-господарська діяльність.
X. Політика відкритості.
XI. Інформаційно-рекламна, профорієнтаційна діяльність та зв’язки з громадськістю.

І. Пріоритети діяльності Університету
 Імплементація Закону України «Про вищу освіту».
 Виконання міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016 – 2018 роки».
 Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 Упровадження корпоративних стандартів Університету.
 Забезпечення політики відкритості Університету.
 Реалізація принципу студентоцентризму.
 Розвиток корпоративної культури лідерства служіння.
 Інтернаціоналізація діяльності Університету.
Список скорочень
Інститути, факультети, коледж:
 ІЖ – Інститут журналістики
 ІЛ – Інститут людини

 ІМ – Інститут мистецтв

 ІППО – Інститут післядипломної педагогічної освіти
 ІФ – Інститут філології

 ІФФ – Історико-філософський факультет
 ПІ – Педагогічний інститут

Підрозділи Університету:
 Б – бухгалтерія
 ВД – відділ документації та діловодства
 ВДП – відділ доуніверситетської підготовки
 ВК – відділ кадрів
 НДЛ ІВО – науково-дослідна лабораторія
інтернаціоналізації вищої освіти
 НДЛ ІО – науково-дослідна лабораторія інформатизації
освіти
 НДЛ КЛ – науково-дослідна лабораторія культури
лідерства
 НМЦ АЛ – навчально-методичний центр акредитації та
ліцензування

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


НМЦ ВД – науково-методичний центр видавничої
діяльності

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

ПФВ – планово-фінансовий відділ

ЦК – циклова комісія викладачів

Терміни:















ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ІННУД – інформатизація навчально-наукової та управлінської діяльності
НДЛ – науково-дослідна лабораторія
НМНР – науково-методична та навчальна робота
НМРРЛ – науково-методична робота і розвиток лідерства
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 АГР
ПГ – прийом громадян
ПКП – правові та кадрові питання
ППОС – Первинна профспілкова організація студентів
СГВ – соціально-гуманітарна взаємодія
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ІІ. Циклограма
ПН

ВТ

І тиждень
10.00-11.00 – оперативні
наради у проректорів
14.00-16.30 – нарада
у проректора з НР

ІІ тиждень
10.00-11.00 – оперативні наради
у проректорів
14.00-17.00 – ректорат

ІІІ тиждень
10.00-11.00 – оперативні наради у
проректорів

ІV тиждень
10.00-11.00 – оперативні наради
у проректорів
14.00-17.00 – ректорат

9.30-11.00 – нарада
у проректора з НМНР

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

9.30-11.00 – нарада
у проректора з НМНР

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 – директорати,
деканати

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.06

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
К 26.133.07

14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ІМ
15.00-17.00 – засідання
Студентського парламенту

СР

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 ФПМВ
14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ІЛ

10.00-17.00 – засідання
спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.03
11.00-12.00 – нарада у
проректора з ОПАГР
14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ФІТУ
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ЧТ

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

15.00-17.00 – ПГ ректором
15.00-17.00 – ПГ проректорами
з НМНР, НР, ІННУД, НМРРЛ,
НПСГВ, ОПАГР

15.00-17.00 – ПГ ректором
15.00-17.00 – ПГ проректорами
з НМНР, НР, ІННУД, НМРРЛ,
НПСГВ, ОПАГР

15.00-17.00 – ПГ ректором
15.00-17.00 – ПГ проректорами
з НМНР, НР, ІННУД, НМРРЛ,
НПСГВ, ОПАГР

15.00-17.00 – ПГ директорами
інститутів/коледжу, деканами
факультетів
15.00-17.00 – засідання
методичної ради УК

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

15.00-17.00 – засідання
студентських рад інститутів, УК
15.00-17.00 – нарада у
проректора з НПСГВ
ПТ

*

13.30-15.00
нарада у проректора з НМРРЛ

Не менше двох разів на календарний рік

09.00-12.00 – засідання
Вченої ради Університету
11.00-13.00 – засідання
Вченої ради ІППО
12.00-14.30 засідання
Вченої ради ІЖ
14.30-17.00 – засідання
Вченої ради ПІ
14.00-17.00
засідання Вченої ради ІФФ
15.00-17.00 – засідання
Студентського парламенту
15.00-17.00 – засідання
профспілкового комітету
Університету
13.30-15.00
нарада у проректора з НМРРЛ

конференція трудового колективу*

6

ІІІ. Внутрішня система забезпечення якості освіти
№
Термін
Заходи
з/п
виконання
1.
Розробка і запровадження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в
жовтеньУніверситеті
листопад
І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.
Перехід до навчання, заснованого на дослідженнях (пілотний проект)
протягом року
3.

Запровадження дистанційних форм навчання у практику роботи НПП
(забезпечення до 70% всіх навчальних курсів)

протягом року

4.
5.

Розвиток практичної складової у фаховій підготовці студентів
Розвиток корпоративної культури в освітньому процесі

протягом року
протягом року

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Відповідальний
проректор з НМНР

проректор з НМНР
проректор з НР
проректор з НМНР
проректор з ІННУД

директори інститутів
проректор з НМНР
проректор з НМРРЛ
Ліцензування нових освітніх програм
жовтень-травень проректор з НМНР
НМЦ АЛ
директори / декани
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ
Оновлення навчальних та робочих навчальних програм дисциплін та їх затвердження
серпень, січень НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
Оновлення і затвердження програм практик
серпень, січень УК, інститути, факультети
НМЦ СЯО
Оновлення переліку баз практик
серпень, січень УК, інститути, факультети
НМЦ СЯО
Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників («Ярмарки вакансій»,
квітень
НМЦ СЯО
зустрічі з роботодавцями)
Підготовка до проведення атестації випускників (програми підсумкової атестації, білети,
І півріччя,
заступники директорів,
тести, інші засоби діагностики)
ІІ півріччя
деканів з НМНР, завідувачі
випускових кафедр
Імплементація окремих навчальних курсів ІТ Академії в програми навчальних дисциплін
протягом року
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
заступники директорів,
деканів з НМНР
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13.

Акредитація напрямів підготовки/спеціальностей

14.

Розробка методичних рекомендацій щодо подання до ЄДЕБО інститутами, факультетами,
І півріччя
УК інформації з питань акредитації освітніх програм НАЗЯВО
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Розробка Положення про умови та порядок обрання студентами дисциплін за вибором
вересень
НМЦ СЯО
Оновлення каталогу вибіркових дисциплін
Організація вибору студентами дисциплін із каталогу
Формування студентських груп для вивчення вибіркових дисциплін у 2017-2018 н.р.
квітень
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
інститути, факультети
IV.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЧАСТИН СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Проведення методичних нарад та семінарів з питань організації та науково-методичного
двічі на рік
проректор з НМНР
забезпечення освітнього процесу, а саме:
 використання «електронного журналу»
 робота з «електронним деканатом»
 облік роботи студентів з ЕНК
 внесення інформації до ЄДЕБО
 робота з програмою «Навчальне навантаження»
V.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ
Розробка і затвердження нових зразків документів про освіту (в т. ч. академічних довідок)
І півріччя
проректор з НМНР,
завідувач НМЦ ВД
Підготовка до видачі документів про освіту за новими зразками
І півріччя,
НМЦ АЛ
ІІ півріччя
заступники директорів,
деканів з НМНР
Розробка порядку зарахування кредитів, здобутих в інших ВНЗ
І півріччя
проректор з НМНР
VI.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Закріплення (уточнення) дисциплін за кафедрами Університету на 2016-2017 н.р.
серпень
НМЦ СЯО
відповідно до нової структури
Уточнення планового навчального навантаження викладачів Університету на 2016-2017 н.р.
серпень
НМЦ СЯО
у частині студентського контингенту з урахуванням результатів прийому
УК, інститути, факультети

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

жовтень-травень

НМЦ АЛ
заступники директорів,
деканів з НМНР, завідувачі
випускових кафедр,
циклових комісій
НМЦ АЛ
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25. Затвердження графіків навчального процесу підрозділів

серпень

30. Затвердження робочих навчальних планів на 2017-2018 н.р.

травень

НМЦ СЯО
заступники директорів,
деканів з НМНР
заступники директорів,
деканів з НМНР
заступники директорів,
деканів з НМНР
НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
заступники директорів,
деканів з НМНР
НМЦ СЯО

31. Закріплення дисциплін за кафедрами університету на 2017-2018 н.р.

червень

НМЦ СЯО

32. Розробка Положення про використання електронного журналу та запровадження в роботу
тестової версії
33. Розрахунок планового навчального навантаження викладачів Університету
на 2017-2018 н.р.
34. Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр, циклових комісій

вересень

26. Затвердження розкладів занять

серпень, січень

27. Затвердження графіків консультацій

серпень, січень

28. Затвердження індивідуальних планів викладачів на 2016-2017 н.р.
29. Розробка робочих навчальних планів на 2017-2018 н.р.

вересень
березень-квітень

НМЦ СЯО
НДЛ ІО
червень
НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
червень, серпень НМЦ СЯО
УК, інститути, факультети
35. Підготовка звітної статистичної документації за результатами роботи Університету
протягом року
НМЦ СЯО
36. Активізація контрольних відвідувань навчальних занять завідувачами циклових комісій,
протягом року
проректори, директори
кафедр та адміністрацією коледжу, інститутів, факультетів, Університету
інститутів, УК, декани,
заступники директорів,
деканів, завідувачі кафедр,
циклових комісій
VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ» ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
37. Проведення моніторингу якості надання освітніх послуг у вигляді «ректорських
ІІ півріччя
НМЦ СЯО
контрольних робіт» щодо визначення рівня сформованості загальних та фахових
компетентностей студента
38. Організація та проведення анкетування студентів «Викладач очима студентів»
протягом року
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
заступники директорів,
деканів з НМНР
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40.

НМЦ СЯО, НДЛ ІО
заступники директорів,
деканів з НМНР
VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Відкриті тренінги для випускників «Підготовка до ЗНО»
лютий-квітень
завідувачі кафедр

41.

Підготовка та організація прийому на навчання до Університету в 2017 р.

42.

Дні відкритих дверей в інститутах, на факультетах та УК

43.
44.
45.

Курси доуніверситетської підготовки
Співпраця з ЗНЗ та ДНЗ м. Києва щодо педагогічної професійної орієнтації
Тижні професійного спрямування

39.

Організація та проведення анкетування студентів та викладачів: «Дистанційне (змішане)
навчання: плюси та мінуси»

протягом року

березеньвересень
квітень
протягом року
протягом року
протягом року

Приймальна комісія
директори інститутів, УК,
декани факультетів
ВДП
ВДП
ВДП

О.Б. Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи _______________________________________________
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ІV. Наукова діяльність
№
з/п

Назва заходу

Термін
Відповідальні
виконання
І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
1.
Тема «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України».
ІЛ
Реєстраційний номер: 0116U002960 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)
О.В. Безпалько
Інтеграційний потенціал особистісного та свідомісного становлення людини в умовах суспільних
кафедра практичної психології
трансформацій

Діагностика особистісного потенціалу студентів

Польове дослідження «Соціалізація студентів у соціальних мережах: ресурси і ризики»

Емпіричне дослідження з проблеми суб’єктивного благополуччя студентів

Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в
соціальне середовище

Розробка новітніх інтегративних технологій корекційно-компенсаторного впливу на дитину з
порушеннями психофізичного розвитку

Розробка комплексної методики дослідження стану сенсорної інтеграції у дітей з особливими
освітніми потребами

Презентація методики

Розробка комплексної методики дослідження сформованості образу світу дітей із
особливими освітніми потребами
Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях

Емпіричне дослідження «Сприйняття студентами феномена кохання»

Розробка методики «Етикет ділового спілкування», спрямованої на вивчення особливостей
ділової взаємодії викладачів і студентів

Укладання програми дослідження становлення суб’єктності майбутніх фахівців соціальногуманітарної сфери

Розробка методичних матеріалів для проведення психорелаксаційних заходів «Допоможи
собі сам»

Розробка алгоритму аналізу інформаційно-психологічної безпеки особистості

Модифікація та апробація «Опитувальника особистісної зрілості» Ю.Гільбуха

вересень-квітень
вересень-квітень
25 травня
вересень-грудень

кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти

вересень-грудень
15 березня
січень-травень
вересеньлистопад
вересеньлистопад
вересеньлистопад
вересень-грудень
вересень-грудень
вересень-грудень

кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології
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Дослідження рівня толерантності підлітків та впровадження технології формування
толерантності

Емпіричне дослідження здатності студентів до пошуково-дослідницької діяльності

Дослідження первинної психологічної адаптації особистості в організації

Розробка методичних матеріалів «Експрес-діагностика актуального психічного стану» для
студентів та школярів

Круглі столи:
«Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: розробка методики»
«Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: сутність та ризики»
«Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: інструментарій та дизайни
дослідження»

вересень-березень


Розробка методичного інструментарію дослідження особистості в умовах суспільних
трансформацій в Україні

Презентація результатів дослідження «Фактори ризику інфікування ВІЛ серед
молоді, які перебувають в системі пробації, та ефективні профілактичні втручання» (до
Міжнародного дня соціальної роботи)
2.
Тема «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій
освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)

березень-травень


Всеукраїнський науково-методичний семінар «Методичні основи компетентнісного підходу
у вокально-професійній підготовці студентів»

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

Науковий семінар «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти»

Методологічний семінар «Педагогічні та мистецтвознавчі засади інструментальновиконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва» (спільно з ЦК Університетського
коледжу)

листопад

3.

28 вересня
27 лютого
15 лютого
08 травня

Тема «Фундаменталізація професійної підготовки фахівців з журналістики».
Реєстраційний номер: 0116U002961 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)

кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи

17 березня

30 березня

ІМ
О.М. Олексюк
кафедра академічного та
естрадного вокалу
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва

травень
щомісяця
протягом року

кафедра інструментальновиконавської майстерності

протягом року

ІМ
Ю.В. Романенкова
кафедра дизайну

Тема «Мистецькі практики України в європейському культурному просторі».
Реєстраційний номер: 0116U003293 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Науково-методологічний семінар «Сучасні підходи до візуалізації дизайн-проектів у
європейському полікультурному просторі»

Науково-методологічний семінар «Образотворче мистецтво України в європейському
культурному просторі»

4.

вересень-березень
вересень-березень
лютий-березень

протягом року

кафедра образотворчого
мистецтва
ІЖ
Ю.В. Нестеряк

12

Науковий семінар «Міждисциплінарне дослідження масової комунікації: проблеми та
перспективи»

Тема «Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників
міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти».
Реєстраційний номер: (термін виконання: 2016-2021 н.р.)

Розробка діагностичного інструментарію дослідження основних показників якості
професійної діяльності педагогічних працівників

Постійно діючий міжкафедральний методологічний семінар «Неперервна
педагогічна освіта в системі забезпечення якості професійної діяльності педагогічних
працівників»
6.
Звіт про виконання наукової теми «Мова, література, переклад:
від дескриптивних до системно-структурних досліджень»
(термін виконання: 2011-2016 рр.). Реєстраційний номер: 01114007698
7.
Тема «Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної
комунікації». Реєстраційний номер: (термін виконання: 2016-2021 н.р.)

Науковий семінар «Сучасні тенденції філологічних досліджень»

травень

5.



Науково-методологічний семінар «Дні науки на кафедрі романської філології»

Тема «Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої
освіти». Реєстраційний номер: 0116U007073 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)

Міжнародний науковий круглий стіл (за підтримки Посольства Китайської Народної
Республіки в Києві)

Наукові семінари Школи Конфуція

V щорічна наукова студентська конференція «Школа Конфуція: джерела-історія-сучасність»
9.
Тема «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи у
ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури: історикофілософський контекст». Реєстраційний номер: 0116U003294
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)

жовтень-січень
протягом року

листопад

вересень
грудень

8.


Міждисциплінарний студентський науково-практичний семінар «Стратегії розвитку
сучасного суспільства»

Міжнародна науково-практична конференція «Культура волонтерства як фактор формування
громадянського суспільства в Україні» (спільно з посольством Мальтійського ордену в Україні)

Науковий проект «Жива книга» (зустрічі та дискусії з відомими особистостями, досвід яких є

кафедра журналістики та
нових медіа
ІППО
М.Ф. Войцехівський

14 вересня

ІФ
І.Р. Буніятова
ІФ
Р.К.Махачашвілі
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
ІФ
І.В. Семеніст
кафедра східних мов та
перекладу

жовтень-грудень
листопад
ІФФ
О.С. Александрова
грудень
березень-травень
протягом року

13
живим «текстом» культури)
Актуальні проблеми історії України ХVІ-ХХІ ст.: суспільно-політичний та соціокультурний
аспекти

Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційний вимір сучасної української історіографії
в умовах трансформації суспільної думки» (спільна з Інститутом історії України НАН України)

Видання колективної монографії «Сучасна українська історіографія: цивілізаційний вимір»

Всеукраїнський науковий колоквіум «Ментальність міст: від середньовіччя до сучасності»

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Українська минувшина:
джерела, постаті, явища»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни в соціокультурному просторі
України: культура модерної доби»

10.

23-24 вересня
березень
20 квітня
квітень
24 травня

Тема «Нова стратегія підготовки педагога в умовах євроінтеграції».
Реєстраційний номер: 0116U002963 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Розробка діагностичного інструментарію дослідження базових особистісно-професійних
якостей майбутніх педагогів дошкільної освіти

11.

кафедра історії України

жовтень-грудень

Тема «Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в
умовах євроінтеграції». Реєстраційний номер: 0116U003295
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)



Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій
до інновацій»



Підготовка матеріалів до колективної монографії «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі»

12.

Тема «Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та
інформаційних технологій в освіті і науці». Реєстраційний номер: 0116U004625
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Розробка та впровадження навчальної методики проектування вбудованих комп’ютерних
систем при вивченні дисциплін циклу

Розробка програмного забезпечення скануючої механічної нанолітографії

13.

Тема «Управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання київської
агломерації в умовах децентралізації». Реєстраційний номер: 0116U002962
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)



Круглий стіл «Фінансова система України: інновації та перспективи розвитку»

30 листопада

ПІ
С.М. Мартиненко,
Н.В. Гавриш, Г.І. Іванюк,
К.І. Волинець, О.В. Котенко
ПІ
Л.Л. Хоружа
кафедра теорії та історії
педагогіки

протягом року
ФІТУ
О.С. Литвин
протягом року

15 березня

кафедра інформаційних
технологій і математичних
дисциплін
ФІТУ
І.М. Зеліско
кафедра фінансів та економіки

14

Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграційні та глобальні аспекти
економічного розвитку України»

14.

23 травня

Тема «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах
міста Києва». Реєстраційний номер: 0116U003994 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)


IV регіональна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи управління
сучасною столичною школою»

Круглий стіл «Сучасне управління: нові виклики та перспективи»

грудень
травень

15.

Тема «Давня історія України: суспільство та технології (за результатами
археологічних досліджень». Реєстраційний номер: 0116U004627
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)



Археологічна експедиція, розкопки поселення трипільської культури біля с.Майданецького

серпень-вересень



Обробка матеріалів польових досліджень, передача знахідок до музеїв





Археологічна експедиція, розвідки біля с. Копачів Обухівського району Київської області
Підготовка та здача звітів про польові дослідження
Проведення розвідок для підготовки польового сезону 2017 року

вересень-квітень
15-30 квітня
вересень-квітень
квітень-травень

16.

Тема «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної
сфери сучасної України як європейської держави».
Реєстраційний номер: 0116 U 002964 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Опрацювання архівних матеріалів особового архіву Бориса Грінченка в ІР НБУВ, ЦМАЛІМ
України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України

17.

18.

НДЛ археології
М.Ю. Відейко

НДЛ грінченкознавства
А.І. Мовчун
протягом року

Тема «Інтернаціоналізація університетської освіти у забезпеченні якості
підготовки фахівців». Реєстраційний номер: 0116U002965
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Розробка методичного супроводу щодо участі у рамкових (Еразмус+, Горизонт 2020) та
індивідуальних програмах

Проведення семінарів, тренінгів щодо проектного менеджменту та участі у грантових
програмах

НДЛ ІВО
О.С. Виговська
протягом року

Тема «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету
для забезпечення якості освіти». Реєстраційний номер: 0116U003995
(термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Реалізація проектів: «Інтерактив SMART– стиль навчання»; «Імплементація хмароорієнтованих сервісів», «MSI Academy», «Підвищення ІК-компетентності наукових та науковопедагогічних працівників», «STEM-освіта – наше майбутнє»

ФІТУ
Т.В. Поспєлова
кафедра управління

НДЛ ІО
Н.В. Морзе
протягом року

15
19.

Тема «Лідерство в освіті в умовах трансформацій»


Проведення змістового модуля «Лідерство» в межах програми підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників Університету

Розробка методології відповідно до теми дослідження.

Розробка програми діагностики лідерських компенетцій особистості в умовах трансформацій

20.


Дослідження міжкультурної толерантності студентів та випускників середніх шкіл у Польщі
та Україні

22.

23.

24.
25.

листопад
грудень

Тема «Освітологічні засади забезпечення якості освіти в умовах університету».
Реєстраційний номер 0116U003292 (термін виконання: 2016-2021 н.р.)


Дослідження ступеня задоволеності магістрами змістом міждисциплінарної програми
«Освітологія»

Видання навчальних посібників: «Вступ до освітології», «Розвиток дослідницької
компетентності викладача вищої школи»

Дослідження мотивів вибору педагогічної професії та ступеня задоволеності нею у польських
студентів (порівняльний аналіз із Україною)

21.

протягом року

НДЛ освітології
С.О. Сисоєва
листопад
грудень-січень
березень
квітень

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ
Реалізація міжнародного проекту TEMPUS «Розробка курсів з вбудованих систем з
вересень-грудень
використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та
промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DesIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BETEMPUS-JPCR
Участь у проекті «Створення безпечного інклюзивного середовища у навчальних
вересень-грудень
закладах і громадах» (за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»,
у співпраці з Національною асамблеєю інвалідів України)
Участь у проекті «Літня школа з курсу з моніторингу та оцінки» (Альянс
громадського здоров’я (проект METIDA) за підтримки Центрів контролю та
профілактики захворювань, США)
Реалізація міжнародного проекту TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелектуального
та творчого розвитку «ELITE»
Реалізація проекту «Формування готовності викладачів Університету до здійснення
навчання, заснованого на дослідженнях» у рамках Програми розвитку лідерського
потенціалу університетів України, що реалізується British Counсіl, Інститутом вищої
освіти НАПН України, Leadership Foundation (Велика Британія)

НДЛ КЛ
В.Р. Міляєва

липень-грудень
протягом року
протягом року

Н.В. Морзе
НДЛ ІО
ІЛ
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи
НДЛ КЛ
В.Р. Міляєва
О.Б.Жильцов, Н.М.Віннікова,
О.В.Котенко, Н.А.Лебідь,
Т.В. Жулкевська
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26.

27.

Реалізація проекту «Міжнародної науково-дослідницької мережі з вивчення та
розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ,
електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» 7-ї рамкової
програми Єврокомісії з питань науки та освіти
Участь у проекті «Створення сприятливих умов для вивчення дітей в умовах
інклюзивного навчання» (у рамках угоди про співпрацю із Всеукраїнським фондом
«Крок за кроком»)

протягом року

Н.В. Морзе

протягом року

ІЛ
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

33.

Участь у проекті Українського фонду «Благополуччя дітей» «Попередження
протягом року
сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та
Східної Європи – комплексний підхід» за фінансової підтримки ОАК Foundation
(Швейцарія) (у рамках співпраці з Українським фондом «Благополуччя дітей»)
Участь у проекті «Розробка Стандартів та методичного забезпечення реалізації
протягом року
ІЛ
програми «Безпечне освітнє середовище» (у рамках угоди про співпрацю із
кафедра загальної, вікової та
Українським фондом «Благополуччя дітей»)
педагогічної психології
Участь у проекті «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті та
протягом року
ІЛ
формування толерантності у взаєминах в середовищі підлітків та молоді» (у рамках
кафедра соціальної педагогіки
угоди про співпрацю з Всеукраїнським громадським центром «Волонтер»)
та соціальної роботи
Участь в українсько-канадському проекті «Реформування системи кримінальної
протягом року
ІЛ
юстиції щодо неповнолітніх» (за підтримки організації Агрітім Канада у партнерстві
кафедра соціальної педагогіки
з Державною пенітенціарною службою України)
та соціальної роботи
Реалізація міжнародного проекту спільно з Сетон Хол університетом у Саут-Оріндж
протягом року
ІФФ
(Нью-Джерсі, США) з проблеми «Дослідження історії української діаспори у Ньюкафедра історії України
Джерсі, США із застосуванням цифрових технологій» (у рамках отриманого гранту
Digital Humanities project)
ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
завідувач аспірантури,
Вступна кампанія до аспірантури та докторантури
липень-серпень

34.

Атестація аспірантів і докторантів

28.

29.

30.

31.

32.

серпень
(докторанти 1-2 р.н.)

вересень-жовтень
(аспіранти 3-4 р.н.,
докторанти 3 р.н.)

травень-червень

докторантури, завідувачі
профільних кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури, завідувачі
профільних кафедр
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(аспіранти 1-2 р.н.)

35.

Розробка за затвердження Положення про аспірантуру і докторантуру

жовтень

36.

Розробка правил Прийому вступу до аспірантури і докторантури у 2017 році

жовтень-листопад

37.

Кандидатські іспити

листопад, квітень

38.

Сесія для аспірантів заочної форми навчання

лютий

39.

Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів та докторантів

лютий

40.

Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи

лютий
(аспіранти 1-2 р.н.)

квітень

проректор з НР
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувач аспірантури,
докторантури,
завідувачі профільних кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури
П І, кафедра теорії та історії
педагогіки
завідувач аспірантури,
докторантури,
завідувачі профільних кафедр

(аспіранти 3-4 р.н.)

41.

Реалізація та удосконалення освітньо-наукових програм підготовки PhD

протягом року

42.

Реєстрація спеціалізованих вчених рад

протягом року

43.
44.

Підготовка і проведення засідань спеціалізованих вчених рад
Оформлення документації та організація підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників Університету
Ліцензування нових спеціальностей в аспірантурі та відкриття нових напрямів
підготовки в докторантурі

протягом року
протягом року

45.

протягом року

46.

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.)
ІІ Міжнародна наукова конференція
09 вересня
«Open Educational E-Environment of Modern University»

47.

Щорічний конкурс наукових робіт на премію Бориса Грінченка

48.

Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття»

вересень-грудень
28 жовтня

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

Проректор з ІННУД
НДЛ ІО
НДЛ ІВО
проректор з НР
НМЦ НДПП
проректор з НР
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49.

Науковий семінар «Речення і текст: процеси породження та техніки інтерпретації»

50.

Методологічні семінари:
«Методи фасилітації в роботі викладача» (спільно з НДЛ КЛ);
«Компаративістика у розвитку сучасної освіти» (спільно з НДЛ освітологією)
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної
школи»
ІІ Міжнародна конференція «Університет і лідерство» у рамках реалізації проекту
«ELITE»
Круглий стіл «Соціалізація студентів у соціальних мережах: ресурси і ризики»

51.
52.
53.

жовтень
жовтень
квітень
01 листопада
09 листопада
14 листопад

Науково-практичний семінар «Фізичне виховання дітей та молоді у спеціальних
медичних групах»
Науково-практичний семінар «Підготовка наукової статті до публікації у
міжнародному рейтинговому журналі»
Круглий стіл «Права людини в Україні в контексті європейської інтеграції» (спільно з
Українською Гельсінською спілкою з прав людини)

24 листопада

Наукові заходи у рамках Грінченківської декади (за окремим планом)
Тренінг «EndNot: програма для управління бібліографією та полегшення роботи
дослідника»
Всеукраїнська наукова конференція (ІХ Щорічні Грінченківські читання) на тему
«Борис Грінченко: відомий і невідомий»

грудень
05 грудня

60.

Науково-методологічний семінар «Науковий проект: від дослідницького питання до
проектної пропозиції»

06 лютого

61.

Семінар «Як не стати жертвою псевдожурналів SCOPUS»

06 березня

1.62.

Круглий стіл «Проблеми фізичної реабілітації осіб, які постраждали під час участі в
АТО»

15 березня

54.
55.
56.

57.
58.
59.

28 листопад
листопад

09 грудня

Я.С. Фруктова
НМЦ ДНПП
ІФ
кафедра германської філології
ПІ
кафедра теорії та історії
педагогіки
ІЖ
кафедра видавничої справи
НДЛ КЛ
ІЛ
кафедра практичної психології
УК
ЦК фізичного виховання
ІЛ
заступник директора з НР
ФПМВ
кафедра публічного та
приватного права
усі структурні підрозділи
ІЛ
заступник директора з НР
проректор з НР
НДЛ грінченкознавства
ІФ
ІЛ
заступник директора з НР
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи
ІЛ
заступник директора з НР
ФЗФВС
кафедра фізичної реабілітації
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Міжнародна науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я
людини: досвід, проблеми, перспективи» (в рамках Анохінських читань)
Презентація результатів дослідження «Фактори ризику інфікування ВІЛ серед молоді,
які перебувають в системі пробації, та ефективні профілактичні втручання»
(до Міжнародного дня соціальної роботи)
Науково-практичний семінар «Фінансово-кредитне забезпечення функціонування
економічних суб’єктів» з представниками Приватбанку
Започаткування та проведення наукового семінару «Освітологія – 2017»

17 березня
1.
17 березня

67.

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна освіта і підготовка кадрів
в умовах європейської інтеграції: досвід і стратегії»

березень-квітень

68.

Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) «Людина, етнос, нація в
світовій історії: державотворчі процеси в євразійському просторі (XIX – початок XXI
ст.)»
Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Лінгвістичний,
лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи»
Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій»

7 квітня

63.
64.

65.
66.

69.
70.

22 березня
березень

20 квітня
квітень

Обласна наукова конференція «Археологічні відкриття на Київщині»
(спільно з Київським обласним археологічним музеєм) у с. Трипілля
Міжнародна науково-практична конференція
«Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини»

квітень

73.

Фестиваль науки (за окремим планом)

травень

74.

Наукова цукерня Інституту людини (за окремим планом)

травень

71.
72.

квітень

та біокінезіології
ФЗФВС
заступник декана з НР
ІЛ
директор ІЛ
ФІТУ
кафедра фінансів та економіки
НДЛ освітології
ПІ
кафедра педагогіки та
психології
кафедра початкової освіти
ІФФ
кафедра всесвітньої історії
ІФ
кафедра української мови
ІФ
кафедра української
літератури і компаративістики
НДЛ археології
ФПМВ
кафедра публічного та
приватного права
проректор з НР, НМЦ ДНПП,
заступники директорів,
деканів з НР, завідувачі
кафедр, НДЛ
ІЛ
заступник директора з НР,
завідувачі кафедр

20
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Університет і лідерство» у рамках реалізації
проекту «ELITE»
Проведення заходів до Міжнародного дня музеїв (за окремим планом)
Виїзний корпоративний науковий семінар
«Наукова тема Інституту людини: здобутки першого року»

16 травня

НДЛ КЛ

18 травня
26 травня

78.

Соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни Звєрєвої
(спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України)

30 травня

79.

Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання
математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

травень

80.

Засідання наукової школи С.О.Сисоєвої з проблем творчості і технологій у
неперервній освіті
Спільні наукові семінари НДЛ освітології та ІППО з актуальних проблем
забезпечення якості професійної діяльності педагога, лідерства і управління
шкільною освітою
Гостьові лекції, майстер-класи вітчизняних та зарубіжних науковців

червень

НДЛ грінченкознавства
ІЛ
директор ІЛ
заступник директора з НР ІЛ
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи
ФІТУ
кафедра інформаційних
технологій та математичних
дисциплін
НДЛ освітології

75.
76.
77.

81.

82.

83.
84.
85.

86.
87.

протягом року

НДЛ освітології
кафедри ІППО

протягом року

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

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1. Студентська наукова робота
Щорічна Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і
23 вересня
ІЖ
книга у цифровому медіасвіті»
заступник директора з НР
Студентська наукова конференція «Людина з полум’яним серцем:
30 вересня
УК
В.О.Сухомлинський»
ЦК з педагогічної освіти
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
вересень-грудень НМЦ ДНПП
січень-квітень
заступники директорів,
деканів з НР,завідувачі кафедр
Круглий стіл «Соціалізація студентів у соціальних мережах: ресурси і ризики»
14 листопада
ІЛ
кафедра практичної психології
Міжнародний студентський турнір з історії
15-17 листопада
ІФФ
кафедра історії України

21

89.

IV Студентська наукова конференція «Сучасна фінансова політика України:
проблеми та перспективи»
Всеукраїнський студентський турнір з філософії

90.

Науково-практичний семінар «Творча майстерня молодих диригентів»

91.

Всеукраїнська студентська олімпіада

92.

Студентська науково-практична конференція «Перші кроки у науку»

22 травня

93.

Круглий стіл «Психосемантичні особливості української ментальності»

02 грудня

94.

Студентська наукова конференція «Використання ресурсного потенціалу музейної
педагогіки як інноваційної технології в навчальному процесі Університетського
коледжу»

09 грудня

95.

Грінченківські лінгвістичні читання для студентів Інституту філології

96.

Всеукраїнська студентська конференція «Українська мова у вимірах сьогодення»

97.

Студентська наукова конференція «Хмарні технології в освіті»

98.

Студентська науково-практична конференція «Електронна бібліотека в системі
соціальних комунікацій: інновації, стратегії, технології»

13 квітня

99.

Круглий стіл «Особистісні детермінанти свідомісного становлення людини в умовах
суспільних трансформацій»
Круглий стіл «Літературний текст: урбаністичне vs рустикальне»

21 квітня

88.

100.

23 листопада
29-30 листопада
листопад
листопад-січень
лютий-травень

грудень
лютий
30 березня

квітень

ФІТУ
кафедра фінансів та економіки
ІФФ
кафедра філософії
ІМ
кафедра академічного та
естрадного вокалу
НМЦ ДНПП
заступники директорів,
деканів з НР,завідувачі кафедр
ІЛ
заступник директора з НР
ІЛ
кафедра практичної психології
УК
ЦК видавничої справи,
культури та української
філології
ІФ
кафедра української мови
ІФ
кафедра української мови
УК
ЦК економіко-математичних
дисциплін та менеджменту
УК
ЦК видавничої справи,
культури та української
філології
ІЛ
кафедра практичної психології
ІФ
кафедра української
літератури і компаративістики

22
101.

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

17 травня

102.

18 травня

103.

Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти в
Україні: виклики і перспективи»
Студентська науково-практична конференція «Перші кроки у науку»

104.

Студентські наукові заходи до Фестивалю науки (за окремим планом)

травень

105.

V студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької
освіти»
Міжнародна студентська інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки
вчителів початкової школи в умовах євроінтеграції»

травень

107.

Міжвузівська науково-практична конференція «ІV Українська конференція молодих
науковців «Інформаційні технології-2017 (ІТ-2017)»

травень

108.

Круглий стіл для студентів іноземної філології «Recent trends in linguistics: the state of
art»
Діяльність студентських наукових гуртків, проблемних груп та ін.

травень

106.

109.

110.
111.
112.
113.
114.

22 травня

травень

протягом року

ПІ
кафедра іноземних мов і
методик їх навчання
УК
ЦК з педагогічної освіти
ІЛ
заступник директора з НР
проректор з НР
всі структурні підрозділи
ІМ
заступник директора з НР
ПІ
кафедра педагогіки та
психології
кафедра початкової освіти
ФІТУ
кафедра інформаційних
технологій та математичних
дисциплін
ІФ
кафедра германської філології
усі структурні підрозділі

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Обрання голів, заступників, секретарів та розроблення планів діяльності наукових
вересень
усі структурні підрозділи
товариств САДМВ структурних підрозділів Університету
Науковий семінар для молодих дослідників «Школа аспіранта: поради щодо
вересень
НТ САДМВ ІФ
оптимізації роботи над дисертацією»
Відкрите засідання Наукового товариства УК «Популярна наука: перспективи та
26 вересня
НТ САДМВ УК
виклики»
Майстер-клас «Як писати наукову статтю?»
05 жовтня
НТ САДМВ УК
Круглий стіл «Образ козаків в художніх творах: минуле та сучасність»
(до Дня захисника України)

14 жовтня

НТ САДМВ УК

23
115.

Презентація наукових гуртків ІЛ у форматі ПечаКуча

24 жовтня

НТ САДМВ ІЛ

116.

31 жовтня

117.

Семінар для молодих науковців
«Методи збору даних. Навіщо збираємо і як вимірюємо?»
Жива бібліотека «Історії успіху випускників ІЛ: від студента до науковця»

19 листопада

заступник директора з НР ІЛ
НТ САДМВ УК
НТ САДМВ ІЛ

118.

Науковий дискурс «Анекдоти та карикатури як історичні джерела»

21 листопада

НТ САДМВ УК

119.
120.

Круглий стіл «Порушення прав дитини та їх наслідки (за творами Бориса Грінченка)»
Ігровий науковий марафон до декади Бориса Грінченка «Життєпис Бориса
Грінченка»
Науковий семінар «Наукова стаття: від задуму до публікації»

09 грудня
09 грудня

НТ САДМВ УК
НТ САДМВ ІЛ

15 березня
березень

заступник директора з НР ІЛ
НТ САДМВ ІЛ
голова НТ САДМВУ

березень
березень
березень

НТ САДМВ ПІ
НТ САДМВ ІМ
НТ САДМВ ІФ

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.

130.
131.
132.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проекти молодих
науковців»
Студентські наукові студії «Бути успішним педагогом»
Конференція Наукового товариства ІМ «Школа молодих науковців»
Семінар для молодих дослідників «Школа аспіранта: поради щодо оптимізації роботи
над дисертацією»
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»
Наукова студентська конференція «Актуальні проблеми фізичної реабілітації при
захворюваннях внутрішніх органів»»
Круглий стіл «Шляхи підвищення рівня правової культури та популяризації правових
знань у сучасній Україні»
Реалізація наукових заходів (тренінги, воркшопи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями
тощо) у межах створеної платформи «Наукові ініціативи» для студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених
Науковий англомовний кінодискусійний клуб для НТ САДМВУ
Засідання науково-дискусійного клубу САДМВУ
Реалізація діяльності НТ САДМВУ (за окремим планом)
VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ

квітень
11 травня
18 травня

голова НТ САДМВУ
ФЗФВС
кафедра фізичної реабілітації
та біокінезіології
НТ САДМВ УК

протягом року

голова НТ САДМВУ

протягом року
протягом року
протягом року

секретар НТ САДМВУ
НТ САДМВ ІФФ
голова, актив НТ САДМВУ

24
133.

Підвищення якості наукових періодичних видань Університету з метою їх
просування до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

протягом року

НДЛ ІВО
головні редактори, заступники,
відповідальні секретарі
(випускові редактори)

134.

Підготовка та видання наукових періодичних видань Університету:
«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»
«Неперервна професійна освіта: теорія і практика / Continuing Professional Education:
Theory and Practice»; «Освітологічний дискурс»; «Педагогічний процес: теорія і
практика / The Pedagogical Process: Theory and Practice»; «The Modern Higher
Education Review»; «Oświatologia/Освітологія»
«Studia Philologica»

протягом року

НДЛ ІО
НМЦ ВД
НДЛ освітології

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

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

НМЦ ВД
ІФФ
кафедра історії України
НМЦ ВД
ПІ
кафедра теорії та історії
педагогіки
НМЦ ВД

«Київські історичні студії / Kyiv historical studies»
«Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія»

«Арт-простір / Art-space»

ІМ
кафедра образотворчого
мистецтва
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва

«Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі / Musical art in the educological
discourse»
«Інтегровані комунікації / Integrated communications»

135.

Видання книг багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка «Етнографічна

грудень

НМЦ ВД
ІЖ
кафедра реклами та зв’язків з
громадськістю
НМЦ ВД
НДЛ грінченкознавства

25

136.

спадщина» (книга 2, 3), «Фольклористична спадщина» (книга 1)
Видання студентського наукового збірника «Наукові студії студентів-грінченківців»

137.

Видання наукового збірника «Магістерські дослідження»

квітень-травень

138.

Видання серії українсько-польських видань із гуманітаристики: «Ukraińska
humanistyka i słowiańskie paralele» (Гданськ – Київ), «Історія – Інтерпретація –
Репрезентація» (Гданськ – Київ)
Оформлення свідоцтв про реєстрацію авторського права

протягом року

139.

140.

141.
142.
143.

144.

145.

грудень

протягом року

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА
Науково-методичний семінар для методистів дошкільних закладів освіти «Нові
жовтень
підходи до змісту та організації освітнього процесу в ДНЗ за Програмою «ДИТИНА»
та Методичними рекомендаціями до неї»
Науковий квест «Старий Київ»
жовтень
Круглий стіл для вчителів та методистів м. Києва «Сутність Української революції та
3 листопада
її осмислення сучасною молоддю» (до 100 річниці Української революції)
Науковий квест для старшокласників столиці «Місто професій»
25 листопада
Спікерське бюро до Міжнародного дня людей з інвалідністю у партнерстві з
фахівцями Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Благодійного фонду розвитку ІКТ для інвалідів «АІК», молоді з інвалідністю різних
нозологій
Відкрите заняття «Від душі до душі. Світ природи Бориса Грінченка у творах для
дітей» для дітей м. Києва з порушеннями мовлення, які відвідують логопедичний
центр «Логотренажер»

02 грудня

02 грудня

147.

Науковий колоквіум «Київ у історико-філософських дослідженнях студентської
молоді»
Київський міський історико-педагогічний квест «Стежками видатних педагогів»

грудень, квітень

148.

Науково-методичний семінар «Результати реалізації дослідно-експериментальної

11 січня

146.

грудень

НМЦ ВД
НМЦ ДНПП
НМЦ ВД
НМЦ ДНПП
НМЦ ВД
ІФ
кафедра української
літератури і компаративістики
НМЦ ДНПП
завідувачі кафедр/НДЛ
ПІ
кафедра дошкільної освіти
ІФФ, НТ САДМВУ
ІФФ, ІППО
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи
ІЛ
кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи
ІЛ
кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
ІФФ
НТ САДМВУ
ПІ
кафедра теорії та історії
педагогіки
НДЛ КЛ

26

149.
150.
151.
152.

роботи «Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного
середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації
старшокласників» на базі ЗНЗ № 286 м. Києва
Завершення роботи над енциклопедичним довідником «Київська діаспора у світі»
III Регіональна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток навчального
закладу: проблеми, пошуки, знахідки»
Круглий стіл для практичних психологів закладів освіти м. Києва «Психологічна
служба в закладах освіти: сучасні орієнтири»
Науково-методичний семінар для вчителів іноземних мов м. Києва «Традиції та
інновації на уроці іноземної мови: як знайти «золоту середину»?

січень
січень
15 лютого
лютий

153.

Заходи з популяризації наукової діяльності серед шкільної молоді м. Києва (у межах
інституцій МАН та проекту European Researcher’s Night)

154.

Проведення круглого столу на тему «Психологія – це цікаво» (ЗНЗ №69 м. Києва)

02 березня

155.

Наукова конференція «Імплементація результатів дослідно-експериментальної роботи
«Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як
інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників» в
закладах середньої освіти м. Києва»
Науково-методичний семінар для вчителів м. Києва «Україна у Другій світовій війні:
підходи до осмислення»
Аукціон студентських пошукових проектів для ДНЗ та ЗНЗ м. Києва

21 березня

Круглий стіл «Вокальне та хорове мистецтво Київщини ХХ ст. (на прикладі
діяльності музичних колективів)»
Серія науково-практичних та методологічних семінарів для НПП з ефективного
використання ЕНК за програмою «Підвищення ІК-компетентності викладача ВНЗ»
Науково-методична підтримка діяльності центру соціально-психологічної реабілітації
дітей №1 Служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації

травень

156.
157.

158.
159.
160.

лютий-травень

26 квітня
травень

протягом року
протягом року

ІФФ
кафедра історії України
ФІТУ
кафедра управління
ІЛ
кафедра практичної психології
ПІ
кафедра іноземних мов і
методик їх навчання
ІФ
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
ІЛ
кафедра практичної психології
НДЛ КЛ

ІФФ, ІППО
ПІ
кафедра педагогіки та
психології
ІМ; кафедра академічного та
естрадного вокалу
НДЛ ІО
ІЛ
кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

27
161.

Складання археологічної карти поселень трипільської культури на території м Києва

протягом року

НДЛ археології

Н.М. Віннікова, проректор з наукової роботи ____________________________________________________________________
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V. Інтернаціоналізація вищої освіти
№
зп

Заходи

Термін
Відповідальні
виконання
І. РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
1. Моніторинг та аналіз джерел науково-навчальної мобільності, упорядкування та
щоквартально
проректор з НР
видання електронного Бюлетеня з міжнародного співробітництва (міжнародні гранти
протягом року
НДЛ ІВО
та стажування, міжнародні конференції)
2. Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо
протягом року
НДЛ ІВО
можливостей участі Університету в програмах мобільності
3. Координація академічної мобільності запрошених викладачів для читання лекцій в
протягом року
проректор з НР
Університеті
НДЛ ІВО
4. Організація обміну (викладачами і студентами) у рамках укладених договорів з
протягом року
НДЛ ІВО
університетами-партнерами
5. Забезпечення мобільності (викладачів і студентів) у рамках підтриманих заявок
протягом року
НДЛ ІВО
програми “Еразмус+” (активність К1)
6. Подання проектних заявок для участі у програмах мобільності “Еразмус+”
протягом року
проректор з НР
(активність К1)
НДЛ ІВО
ІІ. АКТИВІЗАЦІЯ УЧАСТІ УНІВЕРСИТЕТУ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАМАХ
7. Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо
протягом року
проректор з НР
можливостей участі Університету в грантових програмах
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
8. Проведення навчальних тренінгів для співробітників Університету щодо участі у
протягом року
проректор з НР
міжнародних колективних та індивідуальних грантових програмах і з питань
НДЛ ІВО
проектного менеджменту
НМЦ ДНПП
9. Методичний та технічний супровід процедури оформлення проектних заявок та
протягом року
НДЛ ІВО
необхідних документів для участі Університету в міжнародних програмах та
проектах
10. Проведення науково-практичних заходів у межах реалізації міжнародних проектів
протягом року
проректор з НР
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
11. Пошук партнерів для участі у програмах ЄС “Еразмус+” (активності К1 та К2;
протягом року
проректор з НР
напрям Жан Моне) та Програмі ЄС “Horizon-2020”
НДЛ ІВО
12. Створення проектних груп для написання грантових заявок
протягом року
проректор з НР
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13. Моніторинг навчальних програм університетів-партнерів та надання пропозицій
щодо можливостей створення спільної магістерської програми (подвійного диплому)

протягом року

14. Розробка міжнародної сертифікатної програми «Релігія в глобальному світі» у
партнерстві з Інститутом Університету «Софія» (Флоренція, Італія)

протягом року

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
НДЛ ІВО
директори інститутів, декани
факультетів, завідувачі кафедр
проректор з НР
декан ІФФ
кафедра філософії

IІІ. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Оформлення, реєстрація, видача запрошень на навчання іноземним громадянам.
серпень-жовтень НДЛ ІВО
Співробітництво з Українським центром міжнародної освіти України щодо надання
іноземним громадянам візової підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в
Університеті, а також їх перебування в Україні протягом терміну навчання
Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з
протягом року
проректор з НР
питань набору на навчання іноземних громадян
НДЛ ІВО
Здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і
протягом року
НДЛ ІВО
приватними особами з питань, що стосуються прибуття, перебування і навчання
іноземних громадян
Контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з
протягом року
НДЛ ІВО
іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних
громадян
Забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні
протягом року
НДЛ ІВО
процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі
подаються ними при вступі до Університету
Участь у розробленні рекламної продукції англійською мовою для іноземних
протягом року
НДЛ ІВО
громадян з метою залучення їх до навчання в Університеті
IV. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ
З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ ТА 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
Укладення угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними
протягом року
проректор з НР
закладами та науковими установами
НДЛ ІВО
директори інститутів, декани
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факультетів
проректор з НР
НДЛ ІВО
проректор з НР
НДЛ ІВО
проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО
директори інститутів, декани
факультетів
проректор з НР
НДЛ ІВО
НДЛ ІВО

23. Інформування співробітників Університету про підписані міжнародні угоди та
протягом року
напрямки співробітництва з університетами-партнерами
24. Методичний та технічний супровід процедури оформлення договорів про міжнародне
протягом року
співробітництво Університету у галузі освіти та наукового співробітництва
25. Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, відповідно до
протягом року
міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів
26. Організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, організацій та
протягом року
професорів закордонних університетів для студентів та професорсько-викладацького
складу Університету
27. Проведення наукових досліджень міжнародних тенденцій інтернаціоналізації освіти
протягом року
та формування відповідної стратегії Університету
28. Розповсюдження інформації про міжнародні заходи Університету серед партнерів та
протягом року
міжнародних організацій
29. Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин
протягом року
проректор з НР
Університету з партнерами
НДЛ ІВО
V. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ
30. Підготовка документів для підписання договору з CrossRef щодо отримання для
протягом року
проректор з НР
періодичних наукових видань Університету індексу DOI (або інших цифрових
НДЛ ІВО
індикаторів об’єкта)
31. Реєстрація як мінімум одного періодичного наукового видання Університету в одній
протягом року
проректор з НР
з реферативних або наукометричних баз даних Scopus, Web of Science
НДЛ ІВО
32. Розробка стратегії підвищення якості наукових періодичних видань Університету
протягом року
проректор з НР
НДЛ ІВО
33. Впровадження міжнародних стандартів етики публікацій COPE та EASE в роботу
протягом року
проректор з НР
журналів
НДЛ ІВО
34. Підготовка документів для реєстрації періодичних наукових видань Університету в
протягом року
проректор з НР
світовій базі даних періодичних і продовжуваних видань Ulrich’s Periodicals Directory
НДЛ ІВО
35. Проведення постійнодіючих тренінгів, семінарів щодо публікації у міжнародних
протягом року
проректор з НР
виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
НДЛ ІВО
36. Координація роботи редколегій щодо підвищення якості наукових періодичних
протягом року
проректор з НР
видань Університету
НДЛ ІВО
VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНІХ ШКІЛ
37. Розроблення програм (модулів) літніх шкіл
протягом року
НДЛ ІВО
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38.

39.
40.
41.
42.

директори інститутів,
декани факультетів
Розроблення рекламних матеріалів
протягом року
НДЛ ІВО
НМЦ ІРПД
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗАХОДІВ
Святкування Дня європейських мов
вересень
проректор з НР
НДЛ ІВО
Святкування Дня Європи
травень
проректор з НР
НДЛ ІВО
Організація курсів англійської мови для співробітників Університету
протягом року
НДЛ ІВО
Організація заходів з представниками посольств та культурних інституцій країнпротягом року
проректор з НР
членів ЄС
НДЛ ІВО
директори інститутів,
декани факультетів

Н.М. Віннікова, проректор з наукової роботи ____________________________________________________________________

О.С. Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти ___________________________________________________
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VІ. Інноваційна діяльність
№
з/п
1.

Термін
виконання
І. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Удосконалення системи е-навчання (на базі платформи Moodle) та його модернізація
серпень-вересень

2.

Упровадження системи електронного деканату в Університеті

протягом року

3.

Експериментальне запровадження ведення електронного журналу оцінок у системі
е-навчання Університету

протягом року

4.

Сертифікація електронних навчальних курсів на рівні корпоративного стандарту
Університету

протягом року

5.

Організація моніторингу якості використання технологій змішаного навчання

протягом року

6.

Розробка та використання MООС для підвищення кваліфікації науково-педагогічних
кадрів
Розробка методології створення масових відкритих онлайн-курсів на платформі EDX

протягом року

протягом року
протягом року

10.

Розробка системи оцінювання якості масових відкритих онлайн-курсів
Підготовка інструментарію для оцінювання рівня використання створеного ЕНК та
задоволеності студентами процесом навчання на основі створених е-ресурсів
Впровадження в навчальний процес спецкурсів з основ робототехніки та 3D друку

помічники з ІКТ,
завідувачі кафедр
НДЛ ІО, кафедра
інформаційних технологій та
математичних дисциплін
НДЛ ІО
НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО, ІППО, УК, ФІТУ

11.

Створення та організація діяльності STEАM-центру Університету

протягом року

12.

Імплементація окремих навчальних курсів ІТ Академії в програми навчальних
дисциплін

протягом року

13.

Розширення діяльності ІТ-академії в Університеті. Моніторинг діяльності

протягом року

НДЛ ІО
декан ФІТУ
НДЛ ІО, заступники
директорів, деканів з НМНР,
завідувачі кафедр
НДЛ ІО

7.

8.
9.

Заходи

протягом року

Відповідальні

НДЛ ІО, НМЦ СЯО
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
директори інститутів, декани
факультетів, завідувачі кафедр
НДЛ ІО, НМЦ СЯО
заступники директорів,
деканів з НМНР
НДЛ ІО
директори інститутів, УК,
декани факультетів
НМЦ СЯО, НДЛ ІО
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Удосконалення системи перевірки кваліфікаційних робіт студентів на плагіат у базі
магістерських робіт з одночасною можливістю перевірки в мережі Інтернет
Вдосконалення Вікі-ресурсу Університету, створення нових проектів. Реалізація
проекту «Вікі-університет»

протягом року

Розширення та вдосконалення АБІС «ІРБІС»
Імплементація системи збору результатів олімпіад EJUDGE
Моніторинг рейтингу Університету за показниками Webometrics та аналіз
внутрішнього рейтингу структурних підрозділів
Моніторинг рейтингу інституційного репозиторію, пошук шляхів його підвищення
Забезпечення пошукової оптимізації сайтів Університету з метою просування сайтів у
веб та підвищення рейтингу Webometrics
Оновлення порталу Університету та сайтів інститутів / факультетів
Реалізація побудови інформаційно-аналітичної системи Університету
Розроблення і впровадження системи автентифікації для студентів та співробітників
Університету
Технічне удосконалення / розширення локальної та Wi-Fi мереж, ІТ-структури
Університету
Проведення тренінгових занять зі SMART-технологій для вчителів та науковопедагогічних працівників Університету, м. Києва, України
Проведення спільних заходів з провідними компаніями у галузі ІКТ

протягом року
протягом року
протягом року

НДЛ ІО, помічники з ІКТ,
завідувачі кафедр
НДЛ ІО
відповідальні від інститутів,
факультетів, коледжу
директор бібліотеки
НДЛ ІО
НДЛ ІО, помічники з ІКТ

протягом року
протягом року

НДЛ ІО, помічники з ІКТ
НДЛ ІО, помічники з ІКТ

протягом року
протягом року
протягом року

НДЛ ІО, помічники з ІКТ
НДЛ ІО
НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО

протягом року

НДЛ ІО

Функціонування на базі Університету центрів сертифікації Certiport; мережевої
академії Cisco; Академії Oracle
28. Організація та проведення майстер-класів для навчання НПП з проблеми ефективного
використання ІКТ в освітньому процесі
29. Запровадження дистанційних технологій підвищення кваліфікації для НПП
Університету
30. Звітування за виконанням плану Темпус проекту DESIRE

протягом року

НДЛ ІО, ФІТУ

протягом року

НДЛ ІО, керівники структурних
підрозділів
НДЛ ІО

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

протягом року

протягом року
грудень

НДЛ ІО

Н.В. Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності _______________________________
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VIІ. Соціально-гуманітарна взаємодія
№
зп

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
НМЦ СГВОДС

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1.

Проведення моніторингу серед студентів І курсів
щодо виявлення потреб у гуртожитку

серпень-вересень

2.

Поселення студентів у гуртожитки (відповідно до затвердженого графіку)

серпень-вересень

3.

Планування діяльності та організація роботи творчих студій, гуртків, спортивних
секцій (загальноуніверситетських та по структурних підрозділах)
Підбиття підсумків соціально-гуманітарної взаємодії Університету за 2016 р.

серпень

5.

Проведення моніторингу серед студентів ІІ-V курсів щодо потреб у забезпеченні
гуртожитком на наступний навчальний рік

травень-червень

6.

червень

7.

Затвердження планів соціально-гуманітарної взаємодії університетських структур на
2017-2018 н. р.
Планування соціально-гуманітарної взаємодії на 2017-2018 н.р.

8.

Формування бази даних щодо потреб у гуртожитку на новий навчальний рік

червень

9.

Складання графіку поселення студентів у гуртожитки на 2016-2017 н.р.

червень

4.

грудень

червень

проректор з НПСГВ
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17

з НПСГВ
Складання та затвердження графіків чергування відповідальних у гуртожитках
щомісяця
НМЦ СГВОДС
протягом року
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
студради гуртожитків
Складання та затвердження плану проведення тематичних заходів у студентському
щосеместру
проректор з НПСГВ
гуртожитку
протягом року
НМЦ СГВОДС
заступники директорів
з НПСГВ
Координація виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України,
протягом року
проректор з НПСГВ
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА
НМЦ СГВОДС
Підтримка обдарованої студентської молоді щодо участі у творчих Міжнародних та
протягом року
проректор з НПСГВ
Всеукраїнських фестивалях, конкурсах
НМЦ СГВОДС
ІМ
Студентський парламент
ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ
Організація та проведення «Посвяти першокурсників у студенти Університету»
вересень
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
Відзначення 153-річниці від Дня народження Бориса Грінченка та Дня Університету
грудень
проректор з НПСГВ
(за окремим планом)
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
День вшанування пам’яті Бориса Грінченка (церемонія покладання квітів до
травень
проректор з НПСГВ
пам’ятника Борису Грінченку та на могилу родини Грінченків; тематичні заходи)
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
Урочистості з нагоди вручення дипломів студентам Університету
червень
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
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з НПСГВ
18.

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Оновлення бази даних студентів соціальних категорій

вересень

19.

Проведення звірки документації інститутів та Університетського коледжу для
нарахування соціальних виплат, соціальної стипендії за результати заліковоекзаменаційної сесії

щосеместру
протягом року

20.

Психолого-педагогічний та правовий супровід студентів, які знаходяться під опікою
та на повному державному забезпеченні (згідно із Законодавчою базою)

протягом року

21.

Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат студентам
Університету

протягом року

22.

Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту студентської
молоді
Забезпечення виплати грошової допомоги студентам, що її потребують Первинною
профспілковою організацією студентів
ІV. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ
Відзначення Дня Державного Прапору України

протягом року

Святкування 25-ї річниці Незалежності України у рамках державної і муніципальної
програм

24 серпня

25.

Проведення заходів до Міжнародного дня миру у рамках державної і муніципальної
програм

вересень

26.

Екологічна акція «Осінній десант» у рамках екологічної програми м. Києва

вересеньлистопад

27.

Святкування Дня працівників освіти. Проведення балу «З вірою, надією і любов’ю до

30 вересня

23.

24.

протягом року
23 серпня

НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
Первинна профспілкова
організація студентів
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ, Студентський
парламент, НМЦ РІПД
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
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освітян»

28.

Відзначення 73-ї річниці визволення Києва та України від німецько-фашистських
загарбників (за окремим планом)

листопад

29.

Вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Участь у
Всеукраїнській акції «Запали свічку»

листопад

30.

День української писемності та мови
(участь у Диктанті всеукраїнської єдності)

31.

Цикл Різдвяно-новорічних свят 2017 р.

32.

Відзначення Дня Соборності та Свободи України

січень

33.

Проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови

лютий

34.

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

лютий

35.

Церемонія нагородження «Киянка року – 2017» (у рамках столичної програми)

9 листопада

грудень

березень

НМЦ СГВОД
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОД
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОД
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
кафедра української мови ІФ
директори інститутів/УК,
декани факультетів
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
кафедра української мови ІФ
кафедра методики мов і
літератури ІППО
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
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36.

Заходи до Міжнародного дня театру

березень

37.

Проведення «Шевченківського березня»
(за окремим планом)

березень

38.

Заходи до Дня довкілля

квітень

39.

Відзначення Дня пам'яті та примирення

травень

40.

Святкування Дня матері і Дня сім’ї
(в рамках столичної програми)

травень

41.

Проведення заходів до Дня Києва
(в рамках столичної програми)

травень

42.

Проведення тематичних заходів у гуртожитку
(за окремим планом)

43.

44.
45.
46.

протягом року

V. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
Загальноуніверситетський «Спортивний ярмарок» до Дня фізичної культури та
5-9 вересня
спорту України (спортивні розваги та змагання; показові виступи; презентація
проекту для студентів «Міс і містер фітнес»; зустрічі-презентації представників
спортивних команд та кафедр Університету зі студентами першого курсу у всіх
структурних підрозділах)
Загальноуніверситетський зліт спортивних волонетрів
15 вересня
Організація та проведення столичного заходу, присвяченого Міжнародному дню
музики (за столичною програмою)
Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників

жовтень
жовтень

НМЦ СГВОД
театри-партнери
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
кафедра фітнесу та рекреації
ФЗФВС
кафедра спортивної підготовки
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
Студентський парламент
НМЦ СГВОДС
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47.

Організація та проведення загальноуніверситетського шахового турніру ІІІ
«Королівський Карась»

листопад

48.

Організація і проведення культура-мистецького проекту до Дня української
писемності і мови (в рамках столичної програми)
Марафон спортивних заходів, присвячених Дню Університету «Через спорт – до
культури оптимізму і бадьорості» (церемонія вшанування кращих спортсменів та
тренерів Університету у 2016 році; церемонія відкриття «Фестивалю спорту
студентів»; презентація роботи спортивних секцій Університету; зустріч з видатними
українськими спортсменами сучасності)
Організація і проведення «Фестивалю спорту студентів»
(загальноуніверситетські змагання з футболу / футзал (чоловіки та жінки); волейболу
(чоловіки та жінки); баскетболу (чоловіки та жінки); плавання; шахів; легкої атлетики
(естафета); загальнофізичної підготовки у рамках конкурсу «Місс і містер фітнес»;
чирлідингу та оздоровча аеробіка)

листопад

49.

50.

6-8 грудня

7 грудня –
церемонія
відкриття
17 травня –
церемонія
закриття
лютий

51.

Організація культурної програми до Дня рідної мови (в рамках столичної програми)

52.

«Тиждень здоров’я» до Всесвітнього дня здоров’я (фінал конкурсу «Місс і містер
фітнес»; флешмоб «Наш вибір здоров’я»; легкоатлетична естафета за участю команд
структурних підрозділів; змагання з оздоровчої аеробіки за участю команд секцій
структурних підрозділів)
Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті «Пробіг під каштанами» з
нагоди святкування Дня Києва

3-7 квітня

Організація та проведення церемонії нагородження фіналістів студентської ліги ФК
«Динамо» на Стадіоні імені Валерія Лобановського
Участь у спортивно-інтелектуальній грі «Лабіринт серед ВНЗ м. Києва – 2017»

травень

53.

54.
55.

травень

травень-червень

56.

Проведення ІІІ загальноуніверситетського турніру з плавання на Кубок «Золотий
карась»

червень

57.

Організація та проведення церемонії нагородження фіналістів студентської ліги

червень

проректор з НПСГВ
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
кафедра фітнесу та рекреації
ФЗФВС,
кафедра спортивної підготовки
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
кафедра фітнесу та рекреації
ФЗФВС,
кафедра спортивної підготовки
ФЗФВС
НМЦ СГВОДС
НМЦ ІРПД
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
ППОС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
ФЗФВС
проректор з НПСГВ
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58.

59.
60.

61.

Футбольної асоціації студентів м. Києва на Стадіоні імені Валерія Лобановського
Проведення циклу лекцій для молоді «Бути здоровим» (провідними фахівцями
Київського міського центру здоров’я) за окремим планом
Патронат участі загальноуніверситетських чоловічої та жіночої команд з футболу у
студентських футбольних турнірах м. Києва
Організація участі дівочої спортивно-хореографічної групи підтримки Університету у
студентських спортивних заходах м. Києва
VІ. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ
Організація і проведення фестивалю соціальних відеороликів
«Живемо в Україні = Говоримо Українською!»

протягом року
відповідно до
графіку турніру
відповідно до
графіку турніру
вересень-грудень

62.

Організація і проведення конкурс патріотичного плакату
«Є мова – є держава – є майбутнє»

63.
64.

Партнерський супровід спортивних ігор школярів «Вперед, Оболонь!»
Співпраця з органами влади, громадськими, благодійними організаціями та фондами,
освітніми та культурно-мистецькими закладами.

65.

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах та мистецьких
олімпіадах (за окремим переліком)

протягом року

66.

Координація участі Університету в освітньо-виставковій діяльності
(за окремим планом)

протягом року

68.

вересеньлистопад
березень-травень
протягом року

VІІ. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
VІІ етап Соціального проекту Університету «З Києвом і для Києва»
жовтень-травень

НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
ППОС
проректор з НПСГВ
ППОС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
Оргкомітет фестивалю
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
оргкомітет конкурсу
проректор з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
НМЦ ІРПД
Студентський парламент
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ

41
69.

«Зустрінемо разом ми Казку Добра». Новорічна програма для дітей із
малозабезпечених сімей м. Києва

грудень

70.

Проведення благодійного аукціону «Ось ви які!»
(з нагоди Міжнародного дня студента)
Організація та проведення вшанування учасників бойових дій та ветеранів ІІ Світової
війни до 73-ї річниці визволення Києва та України від німецько-фашистських
загарбників (за столичним планом). Місце проведення: Київський міський клінічний
шпиталь ветеранів війни
Благодійна акція «Подаруй дитині радість» (до Дня Святого Миколая) для дітей
інтернатів і притулків для неповнолітніх

листопад

71.

72.

73.
74.
75.

76.

Свято Великодня, благочинна акція «Великодній кошик» для студентів соціальних
категорій Університету
Проведення благодійної програми «Великодні дзвони» для малозабезпечених та
людей з особливими потребами м. Києва (в рамках столичної програми)
Благодійні акції на підтримку бійців та постраждалих у зоні проведення АТО

Благочинна акція «Хочу жити! Дружити! Радіти!» – допомога дітям притулків,
інтернатів, будинків дитини, дітям із особливими потребами, збирання коштів для
лікарень з лікування онкохворих дітей

листопад

грудень

квітень
квітень
протягом року

протягом року

проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
кафедра хореографії ІМ
НМЦ СГВОД
Студентський парламент
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
студради інститутів,
факультетів, УК
ППОС
НМЦ СГВОД
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
проректор з НПСГВ
НМЦ СГВОДС
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
заступники директорів, деканів
з НПСГВ
Студентський парламент

Т.Ю. Бєлофастова, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи _______________________________
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VIIІ. Лідерство та розвиток персоналу
№
зп
1.
2.
3.

Заходи
І. СТУДЕНТСЬКЕ ЛІДЕРСТВО
Виїзний тренінг з тім-білдінгу для студентського самоврядування Університету
Моніторинг ефективності опанування модуля «Лідерство служіння»
першокурсниками Університету
Школа студентського координаторства для роботи із першокурсниками

Термін
виконання
вересень
грудень

проректор з НМРРЛ
НДЛ КЛ

травень

проректор з НМРРЛ
М.В.Черпак
проректор з НМРРЛ директори
інститутів, декани факультетів
проректор з НМРРЛ
М.В. Черпак
проректор з НМРРЛ

протягом року

8.

Створення банку ідей і проектів лідерського розвитку Університету з метою
перспективного відкриття Школи стартапів
Організація постійного тьюторського супроводу корпоративного розвитку для
студрад та інших студентських управлінських команд інститутів, факультетів та УК
Систематична тренінгові робота з органами самоврядування студентів, аспірантів,
докторантів
Створення та продукування контенту рубрики «Лідерство служіння» на
інформаційному ресурсі «Грінченко-інформ»
Фестиваль лідерських проектів структурних підрозділів до Дня Києва

9.

Розвиток громадських ініціатив ГО «Грінченківська Громада» на базі Університету

протягом року

10

ІІ. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
Аналіз якісного та кількісного складу працівників, виявлення потреби у персоналі

серпень

4.
5.
6.
7.

Відповідальні

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

11

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

серпень-вересень

12

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

серпень-вересень

13

Адаптаційні тренінги для новопризначених працівників Університету

вересень

проректор з НМРРЛ
В.К. Ясиновський
проректор з НМРРЛ директори
інститутів/УК, декани факультетів
проректор з НМРРЛ
радник ректора з ПКП
начальник ВК
радник ректора з ПКП
начальник ВК
директори інститутів/УК, декани
факультетів
проректори
директори інститутів/УК, декани
факультетів
НДЛ КЛ

43
14
15

Проведення семінарів-обговорень з викладачами та адміністраторами, які викладають
першокурсникам модуль «Лідерство служіння»
Оцінка результатів роботи з персоналом за рік, виявлення проблем і вироблення
механізмів їх вирішення

вересень-грудень
червень-липень

16

Забезпечення ефективної системи стимулювання праці (преміювання, нагородження
працівників з урахуванням їх особистого внеску в розвиток Університету)

протягом року

17

Трегнінги з тім-білдінгу для управлінських команд нових структурних підрозділів

протягом року

18
19
20

протягом року
протягом року
протягом року

22

Тренінги внутрішньоуніверситетської співпраці для директорів та деканів
Тренінгові заняття для нових навчальних відділів
Організація і проведення модуля «Лідерство служіння» в рамках програми
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету
Організація роботи семінару з корпоративного управління для завідувачів кафедр
Університету
Створення дієвого резерву управлінських кадрів в Університеті

23
24

21

25
26
27
28
29

проректор з НМРРЛ
директори інститутів/УК, декани
факультетів, радник ректора з
ПКП, начальник ВК
директори інститутів/УК, декани
факультетів радник ректора з ПКП
начальник ВК
проректор з НМРРЛ

протягом року

проректор з НМРРЛ
проректор з НМРРЛ
НДЛ КЛ
НМЦ ДНПП
проректор з НМРРЛ

протягом року

ректорат

Тренінги з менеджменту проектів для співробітників Університету

протягом року

проректор з НМРРЛ

Організація взаємодії з випускниками Університету

протягом року

проректор з НМРРЛ

січень
січень-червень
березень
протягом року

проректор з НМРРЛ
проректор з НМРРЛ
М.В. Черпак
В.В. Якуба
проректор з НМРРЛ

протягом року

проректор з НМРРЛ

ІІІ. ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА
Лідерська школа для шкільних активістів-старшокласників м. Києва
Організація тренінгів з тім-білдінгу для корпоративних команд малого і середнього
бізнесу м. Києва
Лідерські тренінги для молодих учителів-предметників м. Києва
Організація роботи студентського столу вакансій для співпраці з малим і середнім
бізнесом м. Києва
Майстер-класи випускників Університету, успішних у малому і середньому бізнесі

О.Є. Бондарєва, проректор з науково-методичної роботи та розвитку лідерства _______________________________________
Ю.О. Даценко, радник ректора з правових та кадрових питань _____________________________________________________
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ІX. Організаційна та фінансово-господарська діяльність
№
зп

Заходи

Термін
виконання

Відповідальні

1.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Затвердження штатного розпису Університету на 2017 рік

2.

Звіт проректорів

3.

Конференція трудового колективу

4.

Конференція трудового колективу. Звіт ректора Університету

5.

Звіт директорів інститутів/УК, деканів факультетів

6.
7.

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА
Рейд-перевірка готовності корпусів до нового навчального року
серпень
Розроблення проекту бюджету Університету на 2017 рік
вересень

проректор з ОПАГР
Б, ПФВ

8.
9.

Складання плану ремонтних робіт та кошторисів
Формування плану закупівель

листопад
грудень

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

10.

Звітування за результатами виконання фінансово-господарської діяльності

березень

Б, ПФВ

11.
12.

Планування фінансово-господарської діяльності на 2017-2018 н.р.
Проведення ремонтних робіт

13.

Проведення процедури закупівель

грудень
грудень-січень

проректори, директори
інститутів/УК, декани
факультетів, ВК, Б, ПФВ
проректори

вересень

ректор, проректор з ОПАГР

грудень-січень

ректор, проректор з ОПАГР

травень-червень

директори інститутів/УК, декани
факультетів

червень
червень-серпень

Б, ПФВ
проректор з ОПАГР, Б, ПФВ

протягом року

проректор з ОПАГР, Б, ПФВ

О.П. Турунцев, проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи __________________________
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X. Політика відкритості
№
зп

Заходи

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету:
1. Інформації про фінансово-господарську діяльність університету, зокрема кошторисів
та змін до них; звітів про використання та надходження коштів; штатного розпису;
проведення тендерних процедур тощо
2. Інформації про діяльність структурних підрозділів та нормативних документів
пов’язаних з їх діяльністю

Термін
виконання
протягом року

проректор з ОПАГР, Б

протягом року

проректори, директори інститутів
(коледжу), декани факультетів,
помічники директорів (деканів) з
ІКТ, керівники структурних
підрозділів
проректор з НМНР, директори
інститутів (коледжу), декани
факультетів
проректори з НР, ІННУД,
завідувач НМЦ ДНПП, директори
інститутів (коледжу), декани
факультетів, керівники НДЛ
вчений секретар Університету,
вчені секретарі інститутів,
факультетів
керівники робочих і дорадчих
органів
проректори за напрямами,
відповідальні особи за проведення
заходів, НМЦ ІРПД
голова Студентського парламенту,
голови студентських рад
інститутів, факультетів, коледжу
голова Наукового товариства
САДМВУ

3.

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

протягом року

4.

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

протягом року

5.

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

протягом року

6.

Інформації про персональний склад робочих і дорадчих органів та їх діяльність

протягом року

7.

Анонсів заходів та інформації про їх проведення

протягом року

8.

Інформації про діяльність студентського самоврядування, зокрема нормативні
документи, склад керівних органів, контакти, заходи, прийняті рішення, звіти про
діяльність тощо.
Інформації про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих учених вчених, зокрема нормативні документи, склад керівних органів,

протягом року

9.

Відповідальні

протягом року
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10.
11.

контакти, заходи, прийняті рішення, звіти про діяльність тощо.
Звіту ректора за 2016 р.
Результатів щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
наукових працівників

грудень-січень
протягом року

Ю.О. Даценко, радник ректора з правових та кадрових питань ___________________________

помічник ректора
проректори з НМНР, НР, ІННУД
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XI. Інформаційно-рекламна, профорфєнтаційна діяльність та зв’язки з громадськістю
№
зп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Заходи
Забезпечення корпоративною атрибутикою першокурсників
Підготовка інформаційних матеріалів у соціальні мережі для адаптації
першокурсників
Створення брендованої зони у новому корпусі Університету на вул. Старосільській
Сприяння у створенні фірмових стилів новим підрозділам Університету
Проведення фотосесії студентів для інформаційно-рекламної продукції
Підготовка сценарного плану та зйомка відеокліпу до Гімну Університету
Підготовка сценарного плану та створення іміджевого відеоролику про Університет
Оновлення інформаційно-рекламної продукції Університету
Розповсюдження та здійснення адресної розсилки рекламної продукції у ВНЗ міста
Києва
Підготовка сценарного плану та зйомка відеореклами Університету
Участь на партнерських засадах у 25-му благодійному марафоні «Пробіг під
каштанами»
Організація та проведення літнього табору для абітурієнтів «Grinchenko summer
camp»
Інформаційна підтримка заходів Університету
Підготовка сценарного плану та зйомка фільму про Університет
Організація виставкової діяльності Університету (за окремим планом)
Оновлення та поповнення різновидів фірмової сувенірної продукції Університету
Участь у проведенні профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах міста Києва
Участь в організації та проведенні Днів відкритих дверей Університету, інститутів,
факультетів та УК (за окремим планом)
Проведення персональних Днів відкритих дверей
Підтримка постійного зв’язку з потенційними абітурієнтами через Інтернет, освітні

Термін
виконання
серпень
серпень-вересень
серпень-вересень
серпень-вересень
вересень
жовтень-березень
вересень-жовтень
листопад-квітень
лютий-березень
квітень-травень
травень
травень-червень
протягом року
протягом року

Відповідальний
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ тележурналістики
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ тележурналістики
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ тележурналістики
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

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

виставки, форуми та інші заходи із залученням школярів старших класів
Розроблення і розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо вступу в
Університет та курси доуніверситетської підготовки
Організація та проведення круглих столів, майстер-класів із запрошеними фахівцями
сфери соціальних комунікацій
Аналіз позитивних та негативних відгуків про Університет в Інтернеті
Оновлення бази потенційних абітурієнтів та активна робота з ними шляхом розсилки
листів з новинами Університету та особистого спілкування
Здійснення відео- та фотозйомки заходів Університету
Опрацювання відзнятого матеріалу з подій Університету та розповсюдження їх у
соціальних мережах
Забезпечення умов для проходження практики студентів спеціальностей
«журналістика (журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю, видавнича справа
та редагування)», «дизайн», «медіакомунікації» та ін.
Підтримка офіційного та студентського відеоканалів на веб-порталі YouTube
Розвиток сторінок (офіційних та неофіційних) Університету в соціальних мережах,
підбір контенту, здійснення розіграшів, спілкування з абітурієнтами тощо
Фото-, відеозйомка заходів
Організація внутрішньоуніверситетських тематичних заходів з метою підвищення
рівня корпоративної культури
Підтримка та просування позитивного іміджу Університету
Оперативні маркетингові дослідження у мережі Інтернет (попит, потреби і поведінка
цільової аудиторії, ефективність банерної реклами, відвідуваність сайтів, сторінок
тощо)
Участь у соціальних, культурно-мистецьких проектах столиці
Організація участі експертів Університету у теле- та радіопрограмах
Надання інформації про діяльність Університету у друковані та електронні ЗМІ
Здійснення постійної оперативної взаємодії з прес-службами органів державної
влади, громадських організацій та бізнес-структур
Постійне спілкування з представниками ЗМІ та підтримка партнерських відносин
Продовження співпраці з інформаційними партнерами Університету та пошук нових
Проведення регулярного моніторингу ЗМІ на предмет згадувань про Університет

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД

протягом року

НМЦ ІРПД

протягом року
протягом року
протягом року

НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
НМЦ ІРПД
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41.

Проведення PR-кампанії Університету в соціальних мережах

протягом року

НМЦ ІРПД

42.

Налагодження пошуку спонсорів Університету та співпраця з ними

протягом року

НМЦ ІРПД

43.

Підтримка соціально-відповідального образу Університету серед співробітників та
студентів шляхом підтримки і започаткування корпоративних традицій

протягом року

НМЦ ІРПД

Н.В. Горбенко, завідувач НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності _____________________________

