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ради Інституту людини 

 

ПТ     

 



І. Стратегічні цілі 
 

№  
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

 

Створення Ресурсного центру соціально-психологічного супроводу студентів з особливими 

потребами  

Протягом року ІЛ, Клішевич 

Н.А. 

  



ІІ. Корпоративна культура 

 

№  
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗМІЦНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 Конференція трудового колективу ІЛ січень Директор ІЛ, заступники директора ІЛ 
 

Тематичні кураторські години із формування корпоративної культури серед 

студентської молоді  

червень заступник директора з НПСГР, 

куратори академічних груп 
 

Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом) Травень, 

грудень 

заступник директора з НПСГР 

 

Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам Інституту червень 

 

заступник директора з НПСГР 

ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 
 

Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей (за окремим планом) червень заступник директора з НПСГР 
 

Грінченківська декада (за окремим планом) 3-11 грудня заступник директора з НПСГР 
 

Організація та проведення профорієнтаційних заходів протягом року заступник директора з НПСГР 
 

Заняття у центрі «Логотренажер» для дітей з порушеннями мовлення  вересень-

травень 

2018 

Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, К.О. Тичина 
 

 Тренінг “Іміджева компетентність як запорука успішної професійної діяльності 

майбутнього психолога” 

квітень 2018р.   Кафедра практичної психології, Т.А. 

Лигомина 
 

У межах співпраці з Інклюзивним ресурсним центром ГО „Системна допомога 

дітям з аутизмом „Маленький принц” (керівник А. П. Бірюкова) проведення 

низки семінарів для педагогів закладів освіти міста Києва щодо забезпечення 

міждисциплінарного супроводу дітей з ООП, у тому числі з аутизмом (за окремим 

планом). 

 

протягом року Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Т. В. Скрипник, О. В. Мартинчук 

 

Тренінг для батьків “Другий раз у перший клас” (на базі ДНЗ №9 Деснянського 

району м.Києва) 

 

березень 2018 Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, К.О. Тичина 
 

Психологічний консультпункт “Психологія в долонях”  жовтень 2018р 

квітень 2018 р. 

Кафедра практичної психології Краєва 

О.А, Музиченко І.В. 
 

Тренінгове заняття  “Успішне спілкування для побудови успішних стосунків” квітень 2018 Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи  



Попова А.О.  
 

Консультування та діагностика для киян квітень 2018 Кафедра практичної 

психології  Старинська Н.В., 

Клібайс Т.В.,Рафіков О.Р.  
 

Арт-майстерня в гостях у педагогічного колективу днз № 541 Дніпровського 

району м. Києва 

березень 2018 

р. 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, 

Денисюк О.М., 

 студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 
 

 Проведення     тренінгового заняття «Побудова життєвих цілей» для педагогічного 

колективу ДНЗ № 784 Шевченкіського району м. Києва  

 

квітень 2018 р.   Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, 

Денисюк О.М., Тимошенко Н.Є. 

 студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 
 

Тренінгове заняття “Підвищення професійного іміджу майбутнього 

соціального працівника” 

жовтень-

листопад 2018 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, А. В. Дуля 
 

Семінар-практикум “Психічне здоров’я особистості”  лютий 2018 Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології,  

О.П.Сергєєнкова, І.М.Маруненко 
 

Консультаційна діяльність з абітурієнтами (школи м. Києва) протягом року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології,  викладачі 

кафедри 
 

Психологічний супровід освітнього процесу в школі (гімназія “Потенціал”, м. 

Київ, гімназія №3 м. Обухів) 

протягом року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, 

О.П.Сергєєнкова 
 

Волонтерська акція по збору макулатури до Дня Землі  “Збережемо Землю 

разом!” 

квітень 2018 Кафедра практичної психології, 

Литвиненко О.О., Миколенко Н.В. 
 

Участь у роботі гімназії 136, м. Києв (за планом роботи гімназії) протягом року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, О.О.Васильєв, 

О.А.Сорокіна 
 

Психологічний супровід освітнього процесу в школі (спеціалізована школа № 202 

м. Києва) 

протягом року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології,  

І.А. Власенко 
 

Психологічний супровід освітнього процесу в ліцеї “Наукова зміна” Дарницького 

району м.Києва 

упродовж 

навчального 

року 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, О.М.Шевцова, 

студенти напряму підготовки 



“Психологія” 
 

Ознайомлення студентів з діяльністю діагностико-консультаційного центру 

практичної психології 

упродовж 

навчального 

року 

Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 

 

Психологічний супровід корекційно-розвивальної роботи районної психолого-

медико-педагогічної комісії Управління освіти Голосіївської РДА м.Києва 

упродовж 

навчального 

року 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, О.М.Шевцова, 

студенти напряму підготовки 

“Психологія” 
 

Пішохідна екскурсія “Щоразу несподіваний Київ” травень 2018 Кафедра практичної психології, 

Стефаненко Н.І. 

ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 
 

Свято Великодня, благодійна акція “Великодній кошик” для студентів соціальних 

категорій Університету  

квітень 

 

Первинна профспілкова організація 

студентів 

заступник директора з НПСГР 
 

Благодійний студентський бал Університету до Дня Києва травень заступник директора з НПСГР 
 

VIII етап Соціального проекту “З Києвом і для Києва” протягом року заступник директора з НПСГР 
 

Благодійна акція “Подаруй дитині радість” (До Дня Святого Миколая) для дітей, 

які перебувають  в  інтернатах  і притулках для неповнолітніх,  дитячих будинках 

грудень 2018 заступник директора з НПСГР 

 

Волонтерська програма “Добровозик” спільно з ГО “Подаруй життя” та БФ 

“Незалежна країна” 

протягом року ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 

 

Волонтерська програма «Підтримане волонтерство» в Центрі реабілітації  праці 

для розумово відсталих інвалідів “Трамплін” 

протягом року ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 

 

Волонтерська підтримка Центру допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною 

недостатністю «Джерела» 

протягом року ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 

 

Щорічна Всеукраїнська акція «Let`s do it Ukraine»  («Зробимо Україну чистою») березень-

квітень 2018 

ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 
 

Волонтерська підтримка щорічного фестивалю «Подаруй надію» березень-

квітень 2018 

заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 
 

Волонтерська підтримка клубу «New life» протягом року заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 
 

Волонтерська підтримка інтернату №26 міста Києва (спільно з ГО “Подаруй 

життя”) 

протягом року заступник директора з НПСГР, 

Студрада ІЛ 
 

Волонтерська підтримка щорічного “Пробігу під каштанами” травень 2018 заступник директора з НПСГР, 



Студрада ІЛ 
 

Волонтерська участь в роботі телефону довіри Кризового центру медико-

психологічного допомоги Інституту психології НАПН України ім. Г.С.Костюка  

протягом року Кафедра практичної психології, 

Тохтамиш О.М. 
 

Волонтерська акція по збору макулатури до Дня Землі  “Збережемо Землю 

разом!” 

22 квітня 2018  Кафедра практичної психології, Рафіков 

О.Р., Литвиненко О.О., Миколенко Н.В. 

 

 ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА 
 

Семінар “Психологічний аналіз життєвого шляху Бориса Грінченка” грудень 

2018 

Кафедра практичної психології, 

А.В.Гафіатуліна 

 

Казкова вітальня “Літературне читання уривку казки «Сірко» для дітей, що відвідують 

ДЛЦ «Логотренажер» (на основі авторської методики складоритму К.В. Луцько)” 

7 грудня 

2018 

Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

К.О. Тичина 

 

  



ІІІ. Розвиток персоналу 

 
 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Участь у тренінгах з викладачами модуля “Лідерство-Служіння” січень, квітень Директор ІЛ 
 

Участь у методичних нарадах, семінарах та тренінгах з питань організації та науково-

методичного 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” 

двічі на рік 

 

Директор ІЛ, заступники 

директора ІЛ 

 

Забезпечення ефективної системи стимулювання праці (преміювання, нагородження 

працівників з урахуванням їх особистого внеску в розвиток Університету, Інституту)  

протягом року Директор ІЛ  

 

Участь у адаптаційних тренінгах для новопризначених працівників Університету Грінченка вересень-жовтень Директор ІЛ 

 
 

Участь у майстер-класах для співробітників Університету Грінченка щодо реалізації ідей 

освітнього лідерства 

протягом року Директор ІЛ 

 

Створення дієвого резерву управлінських кадрів в Інституті протягом року Директор ІЛ 
 

Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету  протягом року Директор ІЛ 

 
 

Цикл кафедральних методологічних семінарів із упровадження нової освітньої стратегії Упродовж 

березня-квітня 

ІЛ, Клішевич Н.А., Павлюк 

Р.О., Лях Т.Л. 

 

Виїзний корпоративний моніторинговий семінар “Нова освітня стратегія: шлях до 

результатів” 

червень ІЛ, Клішевич Н.А., Павлюк 

Р.О., Лях Т.Л. 

 

  



ІV. Студентоцентризм 

 

№  Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
 

Участь у роботі стипендіальної комісії з обліку балів у Рейтингу успішності 

студентів за участь у творчій, спортивній діяльності, громадському житті 

інститутів, факультетів, УК та з нарахування соціальної стипендії 

січень, червень 

2018 

заступник директора з НПСГР 

 

Підготовка інформаційних матеріалів для студентів-першокурсників серпень 2018 заступник директора з НПСГР 
 

Проведення організаційних зборів для студентів-першокурсників серпень 2018 заступник директора з НПСГР 
 

Проведення моніторингу серед студентів з метою виявлення потреб у 

гуртожитку та поселення відповідно до графіка 

серпень-

вересень 2018 

 заступник директора з НПСГР 

 

Призначення кураторів академічних груп І курсу та студентів-координаторів І 

курсу 

серпень 2018 заступник директора з НПСГР 

 
 

Вибори студентського активу академічних груп І курсу вересень 2018 куратори академічних груп 
 

Проведення вступного інструктажу з охорони безпеки для студентів І курсу вересень 2018 куратори академічних груп 
 

Проведення звітно-виборчої студентської 

конференції 

вересень - 

жовтень 2018 

Студентська Рада Інституту, заступник 

директора з НПСГ 
 

Підбиття підсумків соціально-гуманітарної діяльності Інституту за 2017-2018 

н.р. 

грудень 2018 заступник директора з НПСГР, 

кафедри ІЛ 

 
 

Планування соціально-гуманітарної діяльності Інституту на 2019 н.р. грудень 2018 заступник директора з НПСГР, 

кафедри ІЛ 

 
 

Засідання Студентської ради Інституту щомісяця  Студентська Рада Інституту, заступник 

директора з НПСГР 
 

Засідання Студентського старостату за потреби Студентська Рада Інституту, заступник 

директора з НПСГ, навчальний відділ 

ІЛ 
 

Чергування у студентському гуртожитку шомісяця заступник директора з НПСГР, 

директор ІЛ, кафедри ІЛ 
 

Організація «Посвяти першокурсників ІЛ у студенти Університету» серпень 2018 заступник директора з НПСГР 
 

Урочистості з нагоди вручення дипломів студентам Інституту червень 2018 заступник директора з НПСГР, 

навчальний відділ ІЛ, куратори 

академічних груп 



 

Оновлення бази даних студентів соціальних категорій щомісяця заступник директора з НПСГР 
 

Моніторинг процесу адаптації студентів соціальних категорій першого курсу до 

навчання 

жовтень 2018 заступник директора з НПСГР, 

куратори академічних груп 
 

Проведення звірки документації для нарахування соціальної стипендії за 

результатами заліково-екзаменаційної сесії 

щосеместру заступник директора з НПСГР, 

навчальний відділ ІЛ 
 

Психолого-педагогічний супровід студентів-мешканців гуртожитку протягом року заступник директора з НПСГР, 

куратори академічних груп 
 

Облік студентів для надання Первинною профспілковою організацією студентів 

Університету матеріальної допомоги 

протягом року заступник директора з НПСГР 

 

Адаптаційний тренінг для студентів 1 курсу “Університетські кроки! вересень кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, Власенко І.А., 

Фурман В.В., Канюка І.О. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 
 

Оновлення бази даних студентів соціальних категорій  вересень 

 

заступник директора з НПСГР 

 

Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат студентам 

Університету 

протягом року заступник директора з НПСГР 

 

Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту 

студентської молоді 

протягом року заступник директора з НПСГР 

 

Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових дат, канікул протягом року заступник директора з НПСГР, 

куратори академічних груп 
 

Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних категорій та 

тих, що опинилися в складних життєвих ситуаціях 

протягом року заступник директора з НПСГР 

 

Співпраця з Благодійними фондами, спонсорами, громадськими організаціями протягом року заступник директора з НПСГР 
 

 Психологічні групи зустрічей (емоційне розвантаження, психологічна 

підготовка до складання іспитів, індивідуальні запити тощо) 

упродовж року  Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 

 

 Індивідуальні психологічні консультації для студентів 4 курсу   упродовж року  Кафедра практичної психології, Т. В. 

Клібайс 

 

Відвідування Ботанічного саду ім. Гришка березень 2018 р. 

 

квітень 2018 

Кафедра практичної психології, О.О. 

Литвиненко 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, Власенко І.А., 

Шевцова О.М. 



 

Міні-тренінг "Засоби психологічного розвантаження студента"  березень 2018 р Кафедра практичної психології, Н.В. 

Миколенко 

 

Групова робота з формування навичок партнерського спілкування, упевненості в 

собі, time-менеджменту.  

упродовж року Кафедра практичної психології, Н.В. 

Старинська 

 

Групові заходи, спрямовані на командоутворення, розвиток навичок 

партнерської взаємодії 

упродовж року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, Власенко І.А., 

студенти-психологи 

 

Відвідування установ з метою формування компетенцій створення 

корпоративного іміджу, співбесіди з майбутніми роботодавцями 

січень 2018 

року 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

Канюка І.О., 

студенти-магістри 

 

Відвідування мистецьких заходів у Національному культурно-мистецькому та 

музейному комплексі “Мистецький арсенал” в межах дисципліни “Психологічні 

арт-техніки” 

протягом року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

Канюка І.О. 

Фурман В.В. 

студенти  

 

Професійний клуб “Я-ресурс” вересень, 

грудень 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

Канюка І.О. 

Фурман В.В. 

студенти 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ 
 

Визначення потреб студентів ІІ-V курсів щодо у забезпеченні гуртожитком на 

наступний навчальний рік та формування бази даних на поселення 

травень-червень 

 

заступник директора з НПСГР 

 

Формування складу студрад гуртожитків червень проректор з НМСГРЛ  

заступник директора з НПСГР 

голова студради гуртожитку 
 

Формування бази даних з партнерів Університету щодо поселення студентів у 

гуртожитки 

червень-

вересень 

проректор з НМСГРЛ  

заступник директора з НПСГР 
 

Складання та затвердження графіків чергування у гуртожитках представників 

структурних підрозділів  

щомісяця 

 

заступник директора з НПСГР 



 

Складання та затвердження плану проведення тематичних заходів у 

студентському гуртожитку 

щосеместру 

 

заступник директора з НПСГР 

 

Вивчення потреб студентів у гуртожитку протягом року заступник директора з НПСГР 
 

Облаштування інформаційних стендів в гуртожитках протягом року Студрада ІЛ 
 

Здійснення контролю оплати студентами за проживання в гуртожитках протягом року заступник директора з НПСГР 
 

Координація роботи студрад гуртожитків та взаємодія з комендантами протягом року заступник директора з НПСГР 
 

Психолого-педагогічний супровід студентів, які мешкають у гуртожитку протягом року заступник директора з НПСГР, 

куратори академічних груп 
 

Проект-виставка “Дизайн особистого простору” грудень Кафедра загальної, вікової та  

педагогічної психології, Вінник Н.Д., 

Васильєв О.О. 
 

 Бесіди зі студентами щодо здорового способу життя  упродовж року   Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 
 

Мікро-групові тематичні бесіди під час психолого-педагогічного супроводу 

студентів-мешканців гуртожитку 

упродовж року  Кафедра практичної психології, О.А. 

Краєва 
 

Відвідування студентів, які проживають у гуртожитку 

 

упродовж року  Кафедра практичної психології, О.О. 

Литвиненко 
 

“На гостини”: Тематичні бесіди зі студентами, які мешкають у  гуртожитку  

 

упродовж року  Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, Власенко І.А. 
 

Конкурс на найчистішу кімнату “Фреймут на порозі” лютий Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

Канюка І.О. 

 

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
 

Професійний клуб “Я-ресурс” вересень, грудень 

2018 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

Канюка І.О. 

Фурман В.В. 

студенти 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
 

 Майстер-майстер клас з писанкарства для дітей, які відвідують ДЛЦ 

“Логотренажер” 

 3 квітня 2018р.  Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, Т.В. Мельніченко 



 
 

Екскурсія до Бабиного Яру для студентів-першокурсників листопад 2018 Куратори академічних груп 
 

Відвідування Національного музею історії України 

 

лютий 2018 Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, О.О.Васильєв, 

О.М.Шевцова 
 

Спрямування студентів на практико-орієнтовані заходи пов’язані із знаннями з 

організаційної психології, які будуть зорієнтовані та пов’язані співпрацею з 

Українською асоціацією організаційних психологів та психологів праці 

України” УАОППП 

лютий-травень 

2018 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічно психології, 

М.В.Москальов 

 

Відвідування парку “Київ у мініатюрі” травень 2018 Кафедра практичної психології Т.М. 

Маланьїна, Т. В. Циганчук 
 

Відвідування музею історії Києва квітень 2018 Кафедра практичної психології Т.М. 

Маланьїна, Т.В. Циганчук 
 

Відвідування Національного музею мистецтв імені Богдана та 

Варвари  Ханенків  

травень 2018  Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, Т.В. Журавель,   
 

Проведення тренінгу “Україна. Єдина в багатоманітності” Листопад 2018 Кафедра практичної психології, 

А.В.Гафіатуліна 
 

Екскурсія до Музею Т.Г. Шевченка.  квітень 2018  

 

Кафедра практичної психології,  Т. В. 

Клібайс 

 

Відвідування Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» жовтень 2018 Кафедра практичної психології, О.А. 

Краєва 

 

Відвідання Музею Історії України до Дня соборності України січень 2018 Кафедра практичної психології, 

О.О.Литвиненко 

 

Відвідування Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського січень 2018 

квітень 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, Спіріна Т.П. 

Веретенко Т.Г. 
 

Відвідування Музею історіі Києва  ллистопад 2018 Кафедра практичної психології, Н.В. 

Миколенко  
 

Відвідування Національного музею історії України 

 

березень - 

квітень  2018 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, Шевцова 

О.М., Власенко І.А. 
 

Національно-культурні заходи, що проводяться відповідно пам'ятних дат у м. 

Києві 

протягом року Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології,  



О.Р.Ткачишина, Н.Д.Вінник, 

В.П.Кутішенко 
 

Захід “Психологія в мистецтві” (на базі Національного музею мистецтв імені 

Богдана та Варвари  Ханенків) 

вересень-жовтень 

2018 

Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології, 

О.М.Шевцова, О.А.Сорокіна  
 

Відвідування музею “Третя після опівночі” березень - 

квітень  2018 

Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Бабич Н.М., К.О. Тичина 
 

Відвідування музею Героїв АТО 
 

листопад 2018 Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти, 

куратори академічних груп  
 

Відвідування Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» жовтень 2018 Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти, 

куратори академічних груп  

 
 

Екскурсія до Національного музею літератури України  жовтень 2018 Кафедра практичної психології, Н.В. 

Старинська 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті “Пробіг під 

каштанами” з нагоди святкування Дня Києва  

травень заступник директора з НПСГР 

 

Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові травень заступник директора з НПСГР 
 

 Флеш-моб “Роби як я, дихай як я” (гімнастика за Стрельніковою) травень 2018  Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, Т.В. Мельніченко 
 

Клуб “Здоровий спосіб життя” жовтень Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

Макарчук Н.О., Кутішенко В.П., 

студенти 
 

Бесіда “Ігрова залежність та її наслідки” січень 2018 р. Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 
 

Бесіда «Превенція порушень харчової поведінки у студентів перших курсів» 

 

березень 2018 р. Кафедра практичної психології, 

М.С.Фатєєва, О.М. Лозова. 

ЗАХОДИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
 

Заходи до Дня Святого Валентина лютий Студрада ІЛ 
 

Конкурс таланту і краси “Miss and Mister Grinchenko University – 2018” березень Студрада ІЛ 



 

Фестиваль-конкурс СТЕМ (Студентських театрів естрадних мініатюр) квітень Студрада ІЛ 
 

Звітна конференція студентів Інституту людини травень Студрада ІЛ 
 

Участь у координації поселення студентів до гуртожитків протягом року Студрада ІЛ 
 

Інформаційне наповнення сайтів Студентського парламенту Університету та 

студентських рад інститутів, факультетів, коледжу 

протягом року Студрада ІЛ 

 

Шоу-програма першокурсників «Ось ми які» Жовтень 2018 Студрада ІЛ 
 

Літературний вечір авторської поезії Грудень 2018 Студрада ІЛ 
 

New Year Grinch Show Грудень 2018 Студрада ІЛ, Студрада ІФ 

 

  



V. Якість освіти 

 

№  
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Реалізація нових освітніх програм на бакалаврському та магістерському рівнях 

(набір 2017) 

протягом року Заступник директора з НМНР 

 

Перехід до практико зорієнтованого навчання (відповідно до принципів Нової 

освітньої стратегії) 

протягом року Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 
 

Відкриття та забезпечення функціонування центрів компетентностей для 

студентів бакалаврських програм набору 2017 р. 

протягом року Директор ІЛ, завідувачі кафедр 

 

Реалізація та науково-методичний супровід схеми навчання “Аудиторія – Центр 

компетентностей – База практики” 

протягом року Директор ІЛ, завідувачі кафедр 

 

Запровадження дистанційних форм навчання у практику роботи НПП 

(забезпечення до 80% всіх навчальних курсів) 

протягом року Директор ІЛ, завідувачі кафедр 

 

Розвиток корпоративної культури в освітньому процесі (академічна 

доброчесність) 

протягом року Директор ІЛ, завідувачі кафедр 

 

Моніторинг якості освітніх послуг шляхом проведення: 
  

 “комплексних контрольних робіт” (в т.ч. у процесі акредитації) ІІ півріччя Заступник директора з НМНР 

 анкетування студентів “Викладач очима студентів” 

 комплексу діагностичних методик з вимірювання когнітивних складових 

професійно-педагогічних компетентностей  

протягом року Заступник директора з НМНР 

ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 
 

Формування студентських груп для вивчення вибіркових дисциплін у 2017-2018 

н.р. 

квітень Заступник директора з НМНР 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

Моніторинг діяльності центрів компетентностей щодо виконання освітніх 

програм 

протягом року Заступник директора з НМНР 

 

Перехід на письмове (в т.ч. тестове) складання семестрових іспитів протягом року Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 
 

Організація та впровадження складання семестрових іспитів у письмовій формі 

(в т. ч. тестове) 

червень, 

жовтень 

Заступник директора з НМНР 

 

Оновлення навчальних і робочих навчальних програм дисциплін та їх 

затвердження 

січень 

 

Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 
 

Оновлення і затвердження програм практик  серпень Заступник директора з НМНР, 



січень 

 

завідувачі кафедр 

 

Оновлення переліку баз практик серпень 

 січень 

 

Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 

 

Акредитація спеціальностей травень 

 

Директор ІЛ, заступник директора з 

НМНР, завідувачі кафедр 
 

Підготовка до проведення атестації випускників (програми підсумкової 

атестації, білети, тести, інші засоби діагностики) 

І півріччя 

ІІ півріччя 

 

Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 

 

Затвердження розкладів занять  січень 

 

Заступник директора з НМНР 

 

Затвердження графіків консультацій  січень 

 

Заступник директора з НМНР 

 

Розробка робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р. березень-

квітень 

Заступник директора з НМНР 

 

Розрахунок планового навчального навантаження викладачів Університету 

на 2018-2019 н.р. 

червень 

 

Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 
 

Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр, циклових 

комісій 

червень, 

серпень 

 

Заступник директора з НМНР, 

завідувачі кафедр 

 

  



 

VІ. Дослідження  
 

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 
 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 
 

1.  Тема “Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної 

України”. Реєстраційний номер: 0116U002960  

2016-2021 н.р. ІЛ  

 Дослідження «Система соціально-психологічних ресурсів освітнього 

середовища в контексті розвитку особистості дитини з ООП» грудень 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти  

 

 Дослідження «Розробка та інтеграція в практику технології 

складоритмічної структури мовлення» грудень 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

 

 Дослідження «Розробка та інтеграція в практику методики 

полімодального сприймання як підґрунтя навчання і розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами» 

грудень 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

 

 Дослідження «Психосемантичний зміст трансформаційних процесів 

суспільної свідомості в синхронії» 
грудень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Емоційна складова діяльності майбутніх психологів в 

умовах суспільних трансформацій» 
грудень 

ІЛ 

кафедра практичної психології, 

 

 Дослідження «Вивчення чинників та механізмів суб’єктивного 

благополуччя студентської молоді» 
грудень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Визначення особливостей етнічної свідомості 

студентської молоді» 
грудень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Цілі, цінності та мрії підлітків з порушеннями слуху як 

фактор їх особистісного становлення в умовах суспільних 

трансформацій» 

грудень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Емоційна усвідомленість як складова адаптаційного 

потенціалу людини в умовах суспільних трансформацій» 
грудень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Визначення специфіки реалізації акмеологічних практик у розвитку 

професійної самосвідомості фахівців на різних етапах професіогенезу грудень 

ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

 

 Дослідження особливостей прогностичності мислення студентів-

психологів грудень 

ІЛ  

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

 



 Дослідження «Впровадження стратегії деінституалізації в громаді м. 

Києва» грудень 

ІЛ 

кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

 

 Оцінка стану соціальної підтримки сімей учасників АТО в державних та 

неурядових організаціях м. Києва грудень 

ІЛ 

кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

 

 Дослідження толерантності у студентів соціономічних напрямів 

підготовки  жовтень 

ІЛ  

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

 

 Дослідження «Особливості самоактуалізації особистості студентів в 

освітньому середовищі вищої школи» 
листопад 

ІЛ  

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Психологічні практики розвитку людських ресурсів в 

освітньому просторі» травень 

ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

 

 Дослідження психологічних особливостей кризового складу 

ідентичності людини в період трансформаційних змін 
червень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Психологічні особливості формування національної 

самосвідомості студентської молоді України» 
червень 

ІЛ 

кафедра практичної психології 

 

 Дослідження «Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських 

громадських об’єднаннях» червень 

ІЛ 

кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

 

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 

Проект «Експертиза післядипломної 

сертифікаційної програми підготовки травма 

терапевтів» (у межах угоди з Ріджент 

Університетом (США))   

протягом року ІЛ 

кафедра 

практичної 

психології 

Проект «Кроскультурна супервізія як 

інструмент міжнародного співробітництва в 

галузі консультування». Експертний 

моніторинг процесу впровадження в Україні 

Постдипломної кроскультурної супервізійної 

програми в галузі психологічного 

консультування та травматерапії в рамках 

міжнародного проекту з Ріджент 

Університетом (США) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

практичної 

психології 



Проект «Школа і поліція»: підготовка 

шкільних офіцерів поліції» (у співпраці з 

PROFESSIONALS FOR REFORM SUPPORT 

MECHANISM / HUMAN RESOURCE 

SUPPORT FOR CRITICAL REFORM 

INITIATIVES) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Проект «Експертна підтримка врядування та 

економічного розвитку (EDGE)», напрям 

«Реформування діяльності пробації в Україні 

- системи виконання кримінальних покарань 

без позбавлення волі» (у співпраці з 

PROFESSIONALS FOR REFORM SUPPORT 

MECHANISM / HUMAN RESOURCE 

SUPPORT FOR CRITICAL REFORM 

INITIATIVES) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Проект «Формування лідерського потенціалу 

підлітків та молоді для участі у позитивних 

змінах у громаді та суспільстві» (2016 – 2018, 

за підтримки Представництва Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ), у співпраці із 

Всеукраїнським громадським центром 

«Волонтер» (за угодою про співпрацю)) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Проект «Розбудова потенціалу поліції для 

забезпечення прав та якнайкращих інтересів 

дитини» (2016 – 2018, за підтримки 

Представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), у співпраці із Всеукраїнським 

громадським центром «Волонтер» (за угодою 

про співпрацю)) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Проект «Розробка і впровадження 

регіонального плану збільшення обсягів 

надання послуг із догляду на сімейній основі 

(реформування інтернатних закладів у м. 

Києві)» ((2017 – 2020, за підтримки 

Міністерства соціальної політики та 

Світового банку), у співпраці із 

протягом року ІЛ 

кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 



Всеукраїнським громадським центром 

«Волонтер» (за угодою про співпрацю)) 

Проект «Реформа освіти: оцінка якості у 

міжнародному контексті» (на підтримку 

ініціативи МОН України «Нова українська 

школа», навчання вчителів початкової 

школи) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної 

освіти 

Проект «Дослідження методики формування 

складоритмічної структури мовлення». 

Розробка теоретичних засад дослідження, 

методики констатувального дослідження та 

його проведення. 

протягом року ІЛ 

кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної 

освіти 

Проект «Фізична реабілітація як передумова 

освіти дітей з особливими потребами» 

(Громадський проект Київміськради) 

протягом року ІЛ 

кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної 

освіти 

Проект «Visions and Reflections: Our Shared 

Environment Project в галузі навколишнього 

середовища та мистецтва в Україні» (спільно 

з  Техаським Центром Проектів, ляльковим 

театром StoneLion  (Техас), Американськими 

радами з міжнародної освіти (Вашингтон) 

та  громадською організацією «ІЗОЛЯЦІЯ. 

Платформа для культурних ініціатив» 

(Донецьк))  

протягом року ІЛ  

кафедра 

загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології  

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



Майстер-клас «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому 

журналі: підказки, «рефлексія бувалих» та натхненні історії успіху» 

30 січня ІЛ 

Заступник директора з НР 

Лях Т.Л. 

Тренінг «SMART-підхід у освітніх та наукових проектах» 20 лютого ІЛ 

Заступник директора з НР 

Тренінг «Підходи до аналізу даних якісних досліджень із застосуванням програмного 

забезпечення MaxQDA» 

28 березня ІЛ 

Заступник директора з НР 

День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (до Всесвітнього 

Дня розповсюдження знань про аутизм)  

2 квітня 

 
ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Психологічна студія «Сучасна особистість: прагнення самоздійснення» 11 квітня ІЛ 
Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

Круглий стіл «Міжособистісні проблеми сучасної людини та способи їх подолання» 24 квітня ІЛ 
Кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

Тренінг «Науковий проект: від задуму до проектної заявки» 23 квітня ІЛ 

Заступник директора з НР 

Наукова цукерня ІЛ 15 травня ІЛ 

заступник директора з НР 

Телеміст «Спеціальна освіта в Європі» (з Воронько Валерією, випускницею Інституту 

людини за спеціальністю «Корекційна освіта (Логопедія)» ОКР «бакалавр», та студентами 

спеціальності «Спеціальна освіта» Педагогічного університету народної освіти імені Комісії 

в м. Кракові (Польща))  

20 травня ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

День кафедри практичної психології 10 жовтня Кафедра практичної 

психології  

День кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (до Дня соціального працівника 

України) 

5 листопада Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (до Міжнародного 

дня логопеда) 

14 листопада Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 



Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» між командами спеціальності «Корекційна освіта 

(логопедія)» Київського університету імені Бориса Грінченка та Кам'янець-подільського 

нераціонального університету мені Івана Огієнка  

14 листопада Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5.1. Студентська наукова робота 

Студентська науково-практична конференція «Перші кроки у науку»  21 травня  

 

ІЛ 

заступник директора з наукової роботи 

голова НТ САДМВ ІЛ 

Презентація наукових шкіл ІЛ вересень  ІЛ 

Керівники наукових шкіл ІЛ 

Презентація наукових гуртків ІЛ вересень ІЛ 

заступник директора з наукової роботи 

голова НТ САДМВ ІЛ 

керівники наукових гуртків 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

 

січень-

квітень 

 

НМЦ ДНПП 

ІЛ 

заступник директора з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

Всеукраїнська студентська олімпіада  січень-

травень 

 

НМЦ ДНПП 

ІЛ 

заступник директора з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

Діяльність студентських наукових гуртків, проблемних груп та ін.  протягом 

року 

ІЛ 

заступник директора з наукової роботи 

голова НТ САДМВ ІЛ 

керівники наукових гуртків 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Виїздне засідання студентського наукового гуртка «Студія дослідження 

складоритму»  для студентів спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)» з 

метою обстеження дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в межах 

реалізації наукової теми кафедри. 

Місце проведення: спеціальні ДНЗ компенсуючого виду для дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату №590, 95 

10 січня ІЛ 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

Круглий стіл «Аналіз результатів дослідження складоритмічної структури 25 січня ІЛ 



мовлення у дітей різних нозологій» (для членів наукових гуртків  «Студія 

дослідження складоритму», «Логопсихологічна майстерня» з презентацією та 

обговоренням результатів проведених у 2017 році наукових досліджень) 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Бабич Н.М. 

Круглий «Аналіз результатів дослідження (статистичний, кореляційний та 

якісний)» (для членів наукових гуртків «Студія дослідження складоритму», 

«Логопсихологічна майстерня»)  

31 січня 
14.00 

ІЛ 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Таран О.П. 

Участь студентів-учасників гуртка «Студія РАС» у Програмі системних занять 

для родин дітей з аутизмом «Проведення дослідження за діагностичними 

методиками та відпрацювання методів з науково доведеною ефективністю» (ІРЦ 

ГО «Маленький принц», територія центра реабілітації Дарницького району 

м.Києва) 

16-24 cічня 
з 10.00 по 

13.00 

ІЛ 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 
Скрипник Т.В.,Супрун Г.В. 

Майстер-клас «Концепт наукового дослідження: від ідеї до дослідницької 

пропозиції» для членів наукового гуртка «Соціальний експериментаріум»  

Місце проведення: бульвар І.Шамо, 18/2 

22 січня 
13.00-15.45 

ІЛ 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 

Лях Т.Л. 

Семінар «Якісні методи дослідження» для членів наукового гуртка «Соціальний 

експериментаріум» 

Місце проведення: бульвар І.Шамо, 18/2 

29 січня 
13.00-15.45 

ІЛ 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 

Лях Т.Л. 
Тренінг «Як рік почнеш - так його і проведеш, або відверта розмова про активізацію 

наукової роботи у 2018 році» 
17 січня 

13.00 
ІЛ 

НТ ІЛ Попова А.О. 

Семінар «Наукова стаття: від задуму до публікації»  березень ІЛ 

НТ ІЛ 

Попова А.О. 

Круглий стіл «Міжособистісне спілкування дошкільників в умовах переходу до 

шкільного навчання»  

березень 

2018 

ІЛ 

НТ ІЛ 

Кафедра практичної психології  

Дискусійний клуб English-speeking Club IL вересень-

грудень 

ІЛ 

НТ ІЛ 

Попова А.О. 

Круглий стіл «Можливості та перстпеви взаємодії соціальних працівників та 

територіальних громад в Україні»  

жовтень 

2018 

ІЛ 

НТ ІЛ 

Попова А.О. 

Ігровий науковий марафон до Декади Бориса Грінченка «Життєпис Бориса 

Грінченка»  

грудень ІЛ 

НТ ІЛ 



А.О. Попова, О.В. Файдюк  

V.НАУКОВІ ВИДАННЯ 

Монографія «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» вересень   ІЛ 

Кафедра практичної психології 

 О.А.Краєва 

Монографія «Психологія становлення особистості фахівця в умовах 

різновекторності універсуму» 

 

червень 

2018 

ІЛ 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 

Столярчук О.А. 

Електронний збірник наукових праць «Наукові здобутки студентів Інституту 

людини» 

протягом 

року 

ІЛ 

Заступник директора з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи 

Заступник директора з НР 

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ 

Просвітницькі студії для батьків старшокласників Деснянського району м. Києва 

«Вибір професії – справа відповідальна» 

 травень ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної  психології 

Освітня платформа для студентів та науковців м. Києва «Прикладна психологія: 

запити та технології реалізації» 

травень ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної  психології 

Освітня платформа для вчителів  м. Києва «Проблеми та перспективи сучасної 

школи» 

жовтень ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної  психології, Макарчук Н.О., 

Власенко І.А. 

Освітня платформа: психолого-педагогічний супровід технічної студії 

«Винахідник» 

протягом 

року 

ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної  психології, Макарчук Н.О. 

Заняття у центрі «Логотренажер» для дітей з порушеннями мовлення протягом 

року 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти  

Бабич Н.М 

Презентація авторських методик для педагогів спеціальних навчальних закладів 

м. Києва 

протягом 

року 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти К.В. Луцько, Г.В. Супрун, 

Н.М. Бабчик, Т.В. Скрипник, О.П. Таран 

Психологічні студії для вчителів, методистів, психологів, соціальних працівників 19-23 ІЛ 



«Інформаційно-психологічна безпека особистості в освітньому середовищі» березня кафедра загальної, вікової та 

педагогічної  психології 

Консультування та діагностика для киян квітень 

2018 

Кафедра практичної психології  Старинська 

Н.В., 

Клібайс Т.В.,Рафіков О.Р. 
Консультпункт «Психологія в долонях» Русанівська набережна (Соціальний проект «З 

Києвом і для Києва» 
жовтень 
2018. 
 

Кафедра практичної психології Грубі Т.В., 

Краєва О.А., Музиченко І.В. 

Просвітницькі студії для батьків дошкільників «Психологія родинного 

виховання» (ДНЗ №176 (Деснянський район м.Київ) 

жовтень 

2018 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 

Кутішенко В.П. 

Просвітницькі та розвивальні психологічні заходи для вчителів та школярів 

(ліцей «Наукова зміна» м.Києва) 

упродовж 

2018 року 

Кафедра  загальної, вікової та педагогічної 

психології, 
О.М.Шевцова 

ГРІНЧЕНКІВСЬКА ДЕКАДА 

Інтерактивний семінар «Відомий і невідомий Борис Грінченко» грудень Кафедра практичної психології, І.В.Музиченко 
Дискусійний клуб «Родинні цінності у житті та творчості Бориса Грінченка» грудень Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології  

О.Р. Ткачишина 
Настільна командна гра для першокурсників «Життєпис Бориса Грінченка» грудень кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

  



VII. Інноваційність 

 

№  Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 Запровадження ведення електронного журналу оцінок у системі е-навчання 

Університету 

протягом року Заступник директора з НМНР, помічник 

директора з ІКТ 

 Організація моніторингу якості  використання технологій змішаного навчання протягом року Заступник директора з НМНР, помічник 

директора з ІКТ 

 Імплементація окремих навчальних курсів ІТ-Академії у програми навчальних 

дисциплін для формування soft skills 

протягом року Заступник директора з НМНР, помічник 

директора з ІКТ 

 Вдосконалення Вікі-ресурсу Університету, створення нових проектів. Реалізація 

проекту “Вікі-університет” 

протягом року Помічник директора з ІКТ 

 Моніторинг рейтингу Інституту за показниками Webometrics та аналіз 

внутрішнього рейтингу структурних підрозділів 

протягом року Помічник директора з ІКТ 

 Моніторинг рейтингу інституційного репозиторію, пошук шляхів його 

підвищення 

протягом року Помічник директора з ІКТ 

 

  



VІІІ. Інтернаціоналізація 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 
1.  

Моніторинг та аналіз джерел науково-навчальної мобільності (грантові програми, 

двосторонні програми обміну з Університетами-партнерами) 

щоквартально 

протягом року 

Заступник директора з НР 

2.  

Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо 

можливостей участі Університету в програмах мобільності 

протягом року Заступник директора з НР 

3.  

Координація академічної мобільності запрошених викладачів для читання лекцій в 

Університеті 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР 
4.  

Організація обміну (викладачами і студентами) у рамках укладених договорів з 

університетами-партнерами 

протягом року Заступник директора з НР  

5.  

Забезпечення мобільності (викладачів і студентів) у рамках підтриманих заявок 

програми  “Еразмус+” (активність К1) 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР, заступник 

директора з НМНР 
6.  

Пошук нових партнерів для участі у програмах мобільності “Еразмус+” (активність 

К1) 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР, кафедри 

ІІ. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАМАХ 

8. Моніторинг актуальних грантових програм з міжнародного 

співробітництва(міжнародні гранти та стажування, міжнародні конференції) 

щоквартально 

протягом року 

заступник директора з НР 

9. Забезпечення функціонування каналів розповсюдження інформації щодо 

можливостей участі Інституту в грантових програмах 

протягом року заступник директора з НР 

10. Проведення навчальних тренінгів для співробітників Університету щодо участі у 

міжнародних колективних та індивідуальних грантових програмах і проектного 

менеджменту 

протягом року заступник директора з НР 

11. Методичний та технічний супровід процедури оформлення проектних заявок та 

необхідних документів для участі Університету в міжнародних програмах та проектах 

протягом року заступник директора з НР 

13. Робота з партнерами для участі у програмах ЄС “Еразмус+”  (активності К1 та К2; 

напрям Жан Моне) та Програмі ЄС “Horizon-2020” 

протягом року заступник директора з НР 

14. Створення проектних груп для написання грантових заявок протягом року заступник директора з НР, 

завідувачі кафедр 

III. ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ 

16. Підтримка наявних та встановлення нових партнерських зв’язків із закордонними 

університетами та організаціями, спрямованих на розробку та впровадження спільних 

науково-навчальних проектів 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР 



17. Укладання угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними 

закладами та науковими установами 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР 

18. Інформування співробітників Університету про підписані міжнародні угоди та 

напрямки співробітництва з університетами-партнерами 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР  

19. Методичний та технічний супровід процедури оформлення договорів про міжнародне 

співробітництво Університету у галузі освіти та наукового співробітництва 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР  

20. Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, відповідно до 

міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів 

протягом року Директор ІЛ 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

26. Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з 

питань набору на навчання іноземних громадян 

протягом року Директор ІЛ 

27. Здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і 

приватними особами з питань, що стосуються прибуття, перебування і навчання 

іноземних громадян 

протягом року Директор ІЛ 

28. Контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з 

іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних 

громадян 

протягом року Директор ІЛ 

29. Співпраця з Державною міграційною службою в Україні та Службою безпеки України 

з питань навчання та працевлаштування іноземних громадян в Університеті 

протягом року Директор ІЛ 

30. Забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні 

процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі 

подаються ними при вступі до Університету 

протягом року Директор ІЛ 

31. Участь у розробленні рекламної продукції англійською мовою для іноземних 

громадян з метою залучення їх до навчання в Університеті 

протягом року Директор ІЛ, заступник 

директора з НР 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗАХОДІВ 

33. Святкування Дня Європи травень Директор ІЛ, заступники 

директора ІЛ 
 

Святкування Днів науки Травень Директор ІЛ, заступники 

директора ІЛ 

 

Організація та проведення іміджевого заходу «Наукова цукерня» травень Директор ІЛ, заступники 

директора ІЛ 

  



ІХ. Управління розвитком  
 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 
 

Визначення цілей розвитку для різних рівнів управління: інститутський, кафедральний протягом року Директор ІЛ 

 

  



Х. Відкритість 

 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ ІНСТИТУТУ ТА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Інформації про діяльність Інституту та нормативних документів пов’язаних з їх 

діяльністю 

протягом 

року 

Директор ІЛ, помічник директора 

з ІКТ 
 

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

процесу та вступною кампанією 

протягом 

року 

Директор ІЛ, помічник директора 

з ІКТ 
 

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

інноваційною діяльністю Університету 

протягом 

року 

Директор ІЛ, помічник директора 

з ІКТ 
 

Інформації про персональний склад та рішення Вченої ради Інституту протягом 

року 

вчений секретар Інституту, 

Директор ІЛ, помічник директора 

з ІКТ 
 

Анонсів заходів та інформації про їх проведення протягом 

року 

відповідальні особи за 

проведення заходів, помічник 

директора з ІКТ 
 

Інформації про діяльність студентського самоврядування, зокрема нормативні документи, 

склад керівних органів, контакти, заходи, прийняті рішення, звіти про діяльність тощо. 

протягом 

року 

голова Студентської ради ІЛ, 

помічник директора з ІКТ  
 

Інформації про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих учених вчених, зокрема нормативні документи, склад керівних органів, 

контакти, заходи, прийняті рішення, звіти про діяльність тощо. 

протягом 

року 

голова Наукового товариства 

САДМВУ ІЛ, помічник 

директора з ІКТ 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Оновлення інформаційно-рекламної продукції Інституту квітень заступник директора з НПСГР 

 Розповсюдження та здійснення адресної розсилки рекламної продукції в ЗНЗ м. Києва, 

зокрема інформації про квоту-3 

лютий-

березень 

заступник директора з НПСГР, 

кафедри ІЛ 

 Розробка та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо вступу в 

Університет та курси доуніверситетської підготовки 

протягом 

року 

заступник директора з НПСГР 

 Аналіз позитивних та негативних відгуків про Університет в Інтернет-просторі протягом 

року 

заступник директора з НПСГР 

 Проведення профорієнтаційних заходів для абітурієнтів протягом 

року 

заступник директора з НПСГР 

 Підтримка та розвиток сторінок (офіційних та неофіційних) Інституту  в соціальних 

мережах, підбір контенту, здійснення розіграшів, спілкування з абітурієнтами тощо 

протягом 

року 

заступник директора з НПСГР, 

помічник директора з ІКТ 



ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 Підтримка та просування позитивного та привабливого образу Університету та Інституту протягом 

року 

заступник директора з НПСГР, 

помічник директора з ІКТ 

 Участь у соціальних, культурно-мистецьких проектах м. Києва протягом 

року 

заступник директора з НПСГР 

 Надання інформації про діяльність Університету та Інституту у друковані та електронні 

ЗМІ 

протягом 

року 

заступник директора з НПСГР 

 

  



ХI. Інфраструктура 

 

№ зп Заходи Термін виконання Відповідальні 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

 Проведення ремонтних робіт червень-серпень проректор з ОПАГР, директор ІЛ 

 Проведення процедури закупівель протягом року проректор з ОПАГР, Б, ПФВ, директор ІЛ 

 Обладнати центрів компетентностей для 2-го курсу навчання  до вересня проректор з ОПАГР, Б, ПФВ, директор ІЛ 

 

  



ХІІ. Безпека 

 

№ 

зп 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 Проведення інструктажів  з техніки безпеки і правил поведінки 

в навчальному закладі та за його межами 

Протягом року Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

завідувачі кафедр 

 Проведення інструктажів  про дії викладачів та студентів в 

умовах надзвичайних ситуацій 

Протягом року Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

завідувачі кафедр 

 Проведення первинних інструктажів та позапланових 

інструктажів 

Протягом року Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, завідувачі 

кафедр, куратори академічних груп 

 

 


