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І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

 Спадкоємці Бориса Грінченка 

1. Грінченківська весна (заходи з нагоди 111-ї річниці від дня смерті Бориса 

Грінченка) 

квітень-
травень 

проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
студентський парламент 

2.  ІІ Фестиваль-конкурс «Грінченківська весна» квітень-
травень 

проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

студентський 

парламент 

3. Загальноуніверситетський мовно-літератрний конкурс «Словник Грінченка і 
сучасність» 

квітень-
листопад 

проректор з НМСГРЛ 

НДЛ ІО 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів 
з НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

4. Проведення інтерактивних екскурсій для першокурсників у музеї Бориса 

Грінченка 

вересень заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

викладачі курсу «Університетські 

студії» 

5. Розвиток   онлайн-платформи   текстологічного   опрацювання корпусу творів 
Бориса Грінченка 

вересень- 
грудень 

ІФ 
ФІТУ 

6. Проведення Грінченківської декади (за окремим планом) грудень проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

студентський парламент 

7. Розвиток анімаційного проєкту «Казки Бориса Грінченка» протягом 
року 

ФІТУ 
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 Імплементація Кодексу корпоративної культури 

8. Дослідження рівня сприйняття корпоративної культури співробітниками 
Університету та її розвитку в умовах карантину та дистанційного навчання 

лютий ректор 
проректори 

9. Обговорення проблем розвитку корпоративної культури на засіданнях Вченої 

ради Університету, ректорату, директоратів/деканатів, вчених рад 

інститутів/факультетів, педагогічної ради коледжу, кафедр, робочих нарад у 

підрозділах, під час зустрічей та занять зі здобувачами вищої освіти 

лютий-грудень проректори 

директори, декани 

керівники структурних підрозділів 

11. Школа кураторів академічних груп серпень проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

12. Тематичні кураторські години з розвитку корпоративної культури протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
куратори академічних груп 

13. Розвиток україномовного середовища та мовної культури в Університеті (за 

окремим планом) 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

НМЦ ІРПД 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

ІФ 
студентський парламент 

14. Розробка і впровадження системних досліджень мовної культури викладачів 

і здобувачів вищої освіти 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 
ІФ 

15. Організація роботи постійно діючого семінару комунікаційної, 

інформаційної культури та медіаграмотності співробітників Університету 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

НМЦ ІРПД 
ІЖ 
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16. Розробка та впровадження алгоритму соціально-гуманітарної взаємодії зі 

здобувачами освіти різних освітніх рівнів 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

Імідж та бренд Університету 

17. Міжнародний конкурс хореографічного мистецтва «ART-весна», 
Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва «Dance Generation» 

квітень ІМ 
кафедра хореографії 

18. Історична реконструкція до Дня Києва травень ІФФ 
заступник декана з НПСГР 

театр «Борисфен» 

клуб історичної реконструкції 

«Спадщина» 

19. Загальноуніверситетська виставка-презентація досягнень співробітників та 

здобувачів освіти Університету (з нагоди Дня Університету) 

грудень проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

студентський парламент 

20. День подяки партнерам Університету грудень проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів з 
НПСГР 

21. Розвиток віртуальних проєктів на порталі Університету «Особистості в 

історії Університету» та «Людські історії Університету Грінченка» 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

директори/декани 
ІФ, ІПО 

Традиції доброчинності та волонтерства учасників освітнього процесу. Корпоративні заходи 

22. Залучення студентів, викладачів, співробітників Університету до системного 
навчання лідерству-служінню 

протягом року проректор з НМСГРЛ 
НМЦ СГВОДС 

23. Шевченківський березень (за окремим планом) березень проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
студентський парламент 
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24. Просвітницько-благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом 
Дауна: флешмоб різнокольорових шкарпеток «Підтримай особливих!» 

березень студентський парламент 
РСС структурних підрозділів 

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

2 квітня проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
студентський парламент 

26. Заходи до Дня Європи (за окремим планом у рамках столичної програми) травень проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

27. Заходи до Дня Києва (за окремим планом у рамках столичної програми) травень проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

28. Заходи до Дня захисту дітей (за окремим планом у рамках столичної 

програми) 

травень проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

29. Урочистості з нагоди посвяти у студенти та на честь вручення дипломів 

випускникам Університету 

серпень 

грудень 

червень 

проректор з НМСГРЛ 

директори/декани 

заступники директорів/деканів з 
НПСГР 

30. Благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» до Всеукраїнського дня 
бібліотек 

30 вересня заступники директорів/деканів з 
НПСГР 

31. Заходи з нагоди Дня працівників освіти жовтень проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

студентський парламент 

32. День Університету 9 грудня проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів з 
НПСГР 
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   студентський парламент 

33. Дні інститутів, факультетів, коледжу (за окремими планами) протягом року директори/декани 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

34. Волонтерська підтримка онкохворих дітей та дітей-інвалідів протягом року заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

35. Волонтерська підтримка притулків для тварин протягом року заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

36. Волонтерська підтримка проєктів: Олімпійського уроку з нагоди святкування 

Дня фізичної культури і спорту; щорічного «Пробігу під каштанами»; 

міжнародного марафону «Wizz Air Kyiv City Marathon» тощо 

протягом року заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

37. Волонтерські акції: «16 днів проти гендерного насильства»; «Крила янгола»; 

«Час допомогти»; «Миколай про тебе не забув»; «Еко-фест челендж»; «Let’s 

do it Ukraine», «З любов’ю в серці» тощо 

протягом року директори/декани 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

38. Участь у міських заходах, присвячених Міжнародному дню волонтера, 

благодійних акціях до Міжнародного дня людей з інвалідністю 

протягом року директори/декани 
заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

РСС структурних підрозділів 

39. Волонтерство під час конкурсних турнірів FIRST LEGO League; фестивалю 

інновацій та сучасних технологій ROBOTICA та інших престижних заходів 

протягом року директори/декани 
заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

РСС структурних підрозділів 

40. Створення віртуального музею-архіву участі студентів, викладачів, 

співробітників Університету в Революції гідності (2013-2014 рр.) 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 
ІФФ 
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IV. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

 

№ Заходи Термін 

виконання 
Відповідальні 

41. Впровадження системи роботи з кадровим резервом управлінського 

персоналу 

протягом року проректори 

помічник ректора з ПКП 

директори/декани 

42. Моніторинг задоволеності персоналу протягом року ректор 

проректори 

директори/декани 

ННЦ РПЛ 
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V. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 

 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

Соціальний захист та підтримка студентів 

1. Благодійна акція «Великодній кошик» для студентів соціальних категорій 

Університету 

квітень первинна профспілкова організація 

студентів 

заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

2. Визначення потреб студентів щодо забезпечення гуртожитком на 2020- 

2021 н.р. та формування бази поселення 

травень-червень проректор з НМСГРЛ заступники 

директорів/деканів з НПСГР 

3. Співпраця з партнерами Університету щодо поселення студентів у 

гуртожитки 

червень-вересень проректор з НМСГРЛ заступники 

директорів/деканів 
з НПСГР 

4. Організація поселення студентів у гуртожитки серпень-вересень проректор з НМСГРЛ заступники 
директорів/деканів 

з НПСГР 

5. Selfie-конкурс «Оселя по-грінченківськи» (на кращу кімнату у гуртожитку) листопад НМЦ СГВОДС 

вихователі гуртожитків 

РСС гуртожитків 

6. Психологічне консультування учасників освітнього процесу на постійній 
основі 

протягом року ІЛ 
кафедра практичної психології 

7. Впровадження системи заходів щодо підвищення рівня загальної та 

побутової культури студентів 

протягом року заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

НМЦ СГВОДС 
вихователі гуртожитків 

8. Ведення бази руху студентів в гуртожитках Університету та партнерів, 
опрацювання подань щодо вселення/виселення студентів в гуртожитки 

Університету, підготовка проєктів відповідних наказів 

протягом року проректор з НМСГРЛ НМЦ 

СГВОДС 

9. Система заходів щодо нарахування соціальних виплат студентам протягом року заступники директорів/деканів з 
НПСГР 



 

10. Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту 

студентської молоді 

протягом року НМЦ СГВОДС 

заступники директорів/деканів 9 
з НПСГР 

11. Підтримка студентів-сиріт під час святкових днів, канікул протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
вихователі гуртожитків 

12. Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних категорій 
та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах та ситуаціях 

протягом року заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

13. Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими 
організаціями 

протягом року заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

14. Проведення акцій з метою залучення студентів до соціальних практик, 

забезпечення підтримки їхньої творчої, громадської, наукової, 

підприємницької активності (за окремим планом) 

протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

куратори 
РСС інститутів/факультетів/УК 

15. Консультування студентів соціальних категорій протягом року заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

16. Взаємодія зі студентськими радами гуртожитків, координація їхньої 

співпраці із завідувачами та вихователями гуртожитків 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

студентський парламент 

17. Проведення організаційних, пізнавальних, культурно-розважальних заходів та 

заходів із самообслуговування, розвитку побутової культури в гуртожитках 

протягом року вихователі гуртожитків 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

РСС гуртожитків 

18. Здійснення контролю оплати студентами за проживання та додаткові послуги 

в гуртожитках 

протягом року НМЦ СГВОДС 
заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

19. Соціально-педагогічний супровід студентів, що мешкають у гуртожитку протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
вихователі гуртожитків 

20. Серія онлайн-лекторіїв для здобувачів освіти «Збереження соціального та 
психічного здоров’я в умовах пандемії» (за окремим планом) 

протягом року заступники директорів/деканів 
з НПСГР 
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Забезпечення умов для успішного опанування освітніх програм, 
поєднання навчання, праці, здорового способу життя та культурного дозвілля 

21. Створення ефективної системи соціально-гуманітарної взаємодії зі 

студентами старших курсів 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

22. Участь у формуванні Рейтингу успішності студентів за участь у творчій, 
спортивній діяльності, громадському житті інститутів/факультетів/ФКУ та в 

нарахуванні соціальної стипендії 

січень 

червень 
заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

23. Проведення ІV загальноуніверситетського турніру з плавання на Кубок 
«Золотий карась» 

травень проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 
ФЗФВС 

24. Конкурс талантів і краси «Miss and Mister Grinchenko University – 2021» травень студентський парламент 

25. Забезпечення участі студентів Університету у змаганнях 31-ої Всесвітньої 
універсіади 2021 

серпень проректор з НМСГРЛ 
ФЗФВС 

26. Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників жовтень-листопад заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

студентський парламент 
РСС інститутів/факультетів/УК 

27. Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим планом) листопад заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
РСС інститутів/факультетів/УК 

28. Проведення VІІІ Відкритого шахового турніру Університету грудень ФЗФВС 
заступник декана з НПСГР 

29. Забезпечення участі студентів Університету у змаганнях ХV Літньої 

універсіади України 

відповідно до 

графіка змагань 

ФЗФВС 
кафедра фізичного виховання і 

педагогіки спорту 

30. Забезпечення участі в чемпіонаті м. Києва з футболу та міні футболу серед 
студентських команд закладів вищої освіти 

відповідно до 
графіка змагань 

ФЗФВС 
заступник декана з НПСГР 

тренер команди 

31. Забезпечення участі в чемпіонаті України з футболу серед команд закладів 
вищої освіти 

відповідно до 
графіка змагань 

ФЗФВС 
заступник декана з НПСГР 
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   тренер команди 

32. Забезпечення участі у щорічній спартакіаді міста Києва 2020-2021 серед 
команд закладів вищої освіти (за умови поновлення проведення спортивних 

змагань) 

відповідно до 

графіка змагань 

ФЗФВС 

заступник декана з НПСГР 

тренери команд 

33. Забезпечення участі спортивних команд Університету у студентських 

турнірах м. Києва 

відповідно до 

графіка змагань 

ФЗФВС 

заступник декана з НПСГР 

тренери команд 

34. Активне залучення успішних випускників Університету до співпраці та 

мотиваційних онлайн-зустрічей зі студентами 

протягом року проректор з НМСГРЛ 

заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

РСС структурних підрозділів 

35. Відзначення Дня Соборності та Свободи України, Міжнародного дня рідної 

мови, Всесвітнього дня вишиванки, Дня Державного Прапора України, Дня 

Захисника України, Дня української писемності та мови, Дня Гідності та 

Свободи, Міжнародного дня демократії «International Day of Democracy» та 

інших подій (за окремими планами) 

протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

36. Вшанування пам’яті   Небесної   Сотні та загиблих у   зоні проведення 
антитерористичної операції; жертв Чорнобильської трагедії, жертв 

Голодомору в Україні 

протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 
РСС структурних підрозділів 

37. Екскурсії до історичних пам’яток України, національних парків. Екскурсійні 

маршрути столицею та іншими регіонами України. Відвідування музеїв, 

театрів, концертів, виставок, експозицій, галерей 

протягом року заступники директорів/деканів 

з НПСГР 

Сприяння роботі органів студентського самоврядування 

38. Тренінги командоутворення: 
- для студентського парламенту 

- для РСС освітніх підрозділів і гуртожитків 

 

січень-березень 

лютий-березень 

проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 
РСС структурних підрозділів 

39. Тренінги для студентських координаторів травень-червень заступники директорів/деканів 
з НПСГР 

40. Школа студентських координаторів травень-червень проректор з НМСГРЛ 
НМЦ СГВОДС 

41. Адаптаційні тренінги для першокурсників «Університетські кроки» вересень куратори академічних груп 

42. Тренінги з організації волонтерських проєктів для студентів жовтень-листопад заступники директорів з НПСГР 
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   РСС 

43. Звітні конференції РСС інститутів/факультетів/ФКУ жовтень-листопад студентський парламент 
РСС інститутів/факультетів/УК 

44. Звітна конференція Студентського парламенту листопад студентський парламент 

45. Організація виборів органів студентського врядування грудень центральна виборча комісія СП 

46. Зустрічі керівництва Університету з представниками студентського 
парламенту 

двічі на рік ректор, проректори 

47. Модерування онлайн-форуму студентських координаторів академічних груп протягом року НМЦ СГВОДС 

48. Заходи студентського парламенту (за окремим планом) протягом року РСС інститутів/факультетів/УК 
студентський парламент 
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VI. З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА 

 
№ Заходи Термін 

виконання 
Відповідальні 

Сприяння розвитку системи столичної освіти 

1. Підготовка вебінарів для вчителів-предметників, які працюють у 5-11 класах 
«Забезпечення якості освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання» 

січень ІПО 

2. Підготовка та проведення вебінарів для вчителів 1-4 класів «Організація 
дистанційного навчання у початковій школі» 

січень ІПО 

3. Підготовка та проведення вебінарів для батьків «Як організувати та 

підтримати дитину на карантині?»; «Як бути здоровим та успішним в умовах 

карантину» 

січень ІПО 

4. Підготовка та проведення вебінарів для батьків та педагогів «Особливості 

дистанційного навчання учнів»; «Домашнє завдання в умовах дистанційного 

навчання» 

січень ІПО 

5. Створення аудіозбірки для педагогів, батьків, учнів «Поради психолога: як 
жити під час карантину?» 

січень ІПО 

6. Підготовка вчителів 5-9 класів до впровадження нового Державного 

стандарту загальної середньої освіти 

березень 
червень 
жовтень 

ІПО 

7. Серія вебінарів для освітян та батьків м. Києва «Дитина та батьки в умовах 
складнокоординованості світу» 

березень ПІ 

8. Розроблення умов та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та конкурсів у 2020-2021 н.р. у дистанційному форматі 

травень ІПО 
НМЦ професійного розвитку 

педагогічних працівників 

9. Розроблення умов   та проведення конкурсів педагогічної майстерності 

«Вчитель року», «Джерело» та інших у дистанційному та змішаному форматі 
травень ІПО 

НМЦ професійного розвитку 

педагогічних працівників 

10. Презентація Програм розвитку професійної компетентності педагогів, 
розроблених в ІПО 

червень ІПО 

11. Презентація проєкту «Школа освітніх лідерів» червень ІПО 

12. V Київський освітній форум «Нова українська школа: зростаємо разом» серпень ІПО 
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13. Науково-методичний онлайн- семінар для вчителів іноземних мов початкової 
школи м. Києва «Інноваційні технології онлайн-навчання іноземних мов у 

початковій школі» 

жовтень ПІ 

14. Київський конкурс із соціальних комунікацій для старшокласників «Перший 
раз в PR-клас: PR quest «Код креативності» 

листопад ІЖ 

15. Форум «Київ – всесвітня книжкова столиця» грудень ІЖ 

16. Форум з медіаграмотності для педагогів та психологів м. Києва за 
сертифікатною програмою «Медіакомпетентність» 

грудень ІЖ 

17. Забезпечення функціонування проєкту «Столичний центр відкритої освіти» 

(vo.ippo.kubg.edu.ua) 

протягом року ІПО 

18. Організація дистанційного та змішаного навчання всіх педагогів закладів 

дошкільної, початкової, загальної середньої освіти відповідно до вимог Закону 

про освіту та Постанови КМУ № 800 від 21 серпня 2019 року «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» за варіативними Програмами підвищення кваліфікації 

протягом року ІПО 

19. Створення електронної системи супроводу професійного розвитку 
педагогічних працівників 

протягом року ІПО 

20. Реалізація проєкту «Відкритий урок» (спільно з ТРК «Київ») для учнів 5-11 
класів. 

протягом року ІПО 

21. Створення та забезпечення діяльності НМЦ методичного супроводу 
освітнього процесу «Центр професійного розвитку» 

протягом року ІПО 

22. Проведення міських та всеукраїнських Шкіл права для студентів юридичних 
спеціальностей та фахових юристів м. Києва та України 

протягом року Юридична клініка «Астрея» 

23. Проведення вебінарів та онлайн тренінгів для підвищення рівня цифрової 
компетентності освітян м. Києва 

протягом року НДЛ ІО 

Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» 

24. Логопедичні заняття у центрі «Логотренажер» для дітей з порушеннями 

мовлення 

протягом року ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

25. Проєкт «Медіашкола Університету Грінченка» протягом року ІЖ 

26. Курси для людей третього віку «З комп’ютером на ти» протягом року ФІТУ 
заступник директора з НПСГР 
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27. Історичний клуб для пенсіонерів Києва протягом року ІФФ 
НТ САДМВ ІФФ 

РСС ІФФ 

28. Правова допомога киянам від юридичної клініки «Астрея» протягом року ФПМВ 
Юридична клініка «Астрея» 

Відкриті проєкти і заходи для киян 

29. IV міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського 
мистецтва «Кампанелла» 

травень УК 

30. Вистава «Святий Миколай» для дітей інтернатів грудень ІФФ 

31. Відкриті конкурси для киян: «Нові в медіа», Lime. Go to read!» «Library in my 

eyes. Go to read!», «Березневі містерії», «Vocal Seasons», «З янголом на 

плечі», «Перший раз в PR-клас» 

протягом року заступники директорів/деканів з 

НПСГР 

32. Вистави студентського театру «Борисфен» для киян протягом року проректор з НМСГРЛ 

НМЦ СГВОДС 

заступник декана ІФФ з НПСГР 

РСС ІФФ 

33. Тематичні концертні програми для ветеранів ІІ Світової війни та учасників 
АТО у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни 

протягом року проректор з НПСГРЛ 
заступник директора ІМ з НПТР 
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