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І. Корпоративна культура

№

1.
2.
3.

4.

Заходи

Термін
виконання

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Взяти участь в підготовці та проведенні організаційних зборів
серпень
першокурсників Педагогічного інституту
Конференція науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників
серпень
Університету
Організація роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка
протягом року
«Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

8.

Тематичні кураторські години щодо формування корпоративної культури
студентської молоді
Участь у радіо- та телепередачах, інших ЗМІ з метою популяризації
Університету
Індивідуальні та групові консультації педагогів закладів дошкільної освіти
м. Києва
II.ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ
Театралізований квест «Корпоративна культура: особистісний вимір» в
межах Дня Педагогічного інституту
Міжкафедральний турнір-презентація «Словник Грінченка і сучасність»

9.
10.
11.
12.

Відвідування театрів Києва до Дня театру
Підготовка та проведення Дня дошкілля
Участь у підготовці та проведені Дня Педагогічного інституту
Організація і проведення міської «Ярмарки вакансій»

березень
вересень
жовтень
квітень

13.
14.

Участь у підготовці Благодійного балу Університету
Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом)

травень
травень

5.
6.

7.

Відповідальні

Бєлєнька Г. В., куратори,
студентська рада
ректор, ректорат
Бєлєнька Г. В.,
Волинець К.І., викладачі кафедри

протягом року

Куратори, студентська рада

протягом року

Викладачі кафедри

протягом року

Коваленко О. В., викладачі
кафедри

жовтень
листопад

Половіна О.А.,
Стаєнна О.О.
Волинець Ю.О.,
Кондратець І.В., викладачі
кафедри
куратори
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри,
куратори випускових груп
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри,

15.

Посвята першокурсників у студенти Університету

16.

Участь у підготовці та проведенні «НУШфест: stepbystep»

17.
18.

Організація заходів до Дня Університету
Участь у підготовці та проведенні Грінченківської декади (за окремим
планом)
Організація участі студентів у творчих конкурсах та олімпіадах

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

грудень

студентська рада

серпеньвересень
жовтень

Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри,
студентська рада
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри,
студентська рада
Бєлєнька Г. В.
Бєлєнька Г. В., куратори,
викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., Козак Л. В.,
Половіна О. А., викладачі
кафедри, студентська рада
Бєлєнька Г. В., Товкач І. Є.

грудень
грудень
протягом року

IX-Х етапи Соціального проекту «З Києвом і для Києва»
протягом року
III.ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
Соціально-правова підтримка учасників бойових дій в зоні проведення АТО
протягом року
та членів їх родин і внутрішньо переміщених осіб
Участь у благодійній акції до Дня Святого Миколая
грудень

Участь у благочинній акції «Великодній кошик» для дітей сиріт, людей
похилого віку, студентів соціальних категорій Інституту

квітень

IV.ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА
Участь у педагогічних радах закладів дошкільної освіти м. Києва з
протягом року
актуальних питань дошкільної освіти
Оцінка готовності до управлінської діяльності претендентів на вакантні
протягом року
посади керівників закладів дошкільної освіти м. Києва
Проведення тренінгових занять «Лепбук професійного успіху» для
протягом року
педагогічних працівників, батьків.

Бєлєнька Г. В., Вертугіна В. М.,
викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., Вертугіна В. М.,
куратори академічних груп,
студентська рада
Бєлєнька Г. В., Вертугіна В. М.,
куратори академічних груп,
студентська рада
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри
Бєлєнька Г. В., Кондратюк С. Г.,
викладачі кафедри

ІІ. Розвиток персоналу
№
1.
2.

3.
4.
5.

Заходи
Підготовка та участь у тренінгах, майстер-класах, воркшопах для
викладачів та співробітників з нагоди Дня Університету
Підвищення кваліфікації викладачів кафедри за фаховим модулем:
Гаращенко Л.В., Данієлян А.Я., Вертугіна В.М., Стаднік Н.В., Стаєнна
О.О.
Міжнародне стажування: Вертугіна В.М., Половіна О.А., Пономаренко
Т.О.
Педагогічне наставництво для новопризначених викладачів
Методичні наради, семінари та тренінги з питань організації і науковометодичного забезпечення освітнього процесу:
• використання «електронного журналу»
• робота з «електронним деканатом»
• облік роботи студентів з ЕНК
• внесення інформації до ЄДЕБО
• робота з програмою «Навчальне навантаження»

Термін
виконання
грудень
протягом року

протягом року
протягом року
двічі на рік

Відповідальні
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри
Бєлєнька Г.В., Гаращенко Л.В.,
Данієлян А.Я., Вертугіна В.М.,
Стаднік Н.В., Стаєнна О.О.
Бєлєнька Г. В., Вертугіна В.М.,
Половіна О.А., Пономаренко Т.О.
Бєлєнька Г. В.
Бєлєнька Г. В., викладачі кафедри

ІII. Студентоцентризм
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Заходи

Термін
виконання

І.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Проведення організаційних зборів зі студентами І курсу, ознайомлення з серпень-вересень
правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками студентів
Екскурсії до Університетського музею Бориса Грінченка
вересень

Відповідальні

Бєлєнька Г. В., Вертугіна В. М.,
куратори академічних груп,
куратори академічних груп першого
курсу
куратори академічних груп
Стаєнна О.О., куратори академічних
груп першого курсу
куратори академічних груп, викладачі
Бєлєнька Г. В.,викладачі кафедри.

Адаптаційний тренінг для студентів І курсу «Університетські кроки»
вересень
Проведення організаційних нарад з першокурсниками щодо діяльності вересень-жовтень
органів студентського самоврядування
Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів академічних груп
протягом року
Проведення зустрічей професорсько-викладацького колективу кафедри зі
Вересеньстудентами різних курсів
жовтень
ІІ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ
Оновлення бази даних студентів соціальних категорій
вересень
куратори академічних груп
Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових днів,
протягом року
куратори академічних груп
канікул
Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних
протягом року
куратори академічних груп
категорій та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах і ситуаціях
Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими
протягом року
куратори академічних груп. студрада
організаціями
ІІІ.СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ
Selfie-конкурс «Оселя по-грінченківськи» (на кращу кімнату у гуртожитку)
листопад
куратори академічних груп
Організація чергування у гуртожитках
щомісяця
викладачі кафедри
Проведення інтелектуально-пізнавальних, культурно-розважальних та
протягом року
викладачі кафедри
тематичних заходів у гуртожитках
Координація роботи студрад гуртожитків та взаємодія з завідувачами і
протягом року
Бєлєнька Г. В.
вихователями гуртожитків
Психолого-педагогічний супровід студентів, що мешкають у гуртожитку
протягом року
куратори академічних груп
IV.РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

16.
17.

Тренінги щодо організації волонтерських проектів для студентів
жовтень-листопад
Проведення систематичних акцій щодо залучення студентів до соціальних
протягом року
практик, забезпечення підтримки їх творчої, громадської наукової,
підприємницької ініціатив
У програмах практик передбачити завдання щодо реалізації принципу
вересень
«лідерство служіння»
V.НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Святкування Дня Соборності та Свободи України
січень

куратори академічних груп
куратори академічних груп

лютий

куратори академічних груп

21.

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

лютий

куратори академічних груп

22.

«Шевченківський березень» (за окремим планом)

березень

куратори академічних груп

23.

Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії

квітень

куратори академічних груп

24.

День пам’яті та примирення

травень

куратори академічних груп

25.

Всесвітній день вишиванки

травень

куратори академічних груп

26.

Урочистості до Дня Державного прапора України

серпень

куратори академічних груп

27.

Відзначення Дня української писемності та мови (за окремим планом)

листопад

куратори академічних груп

28.

Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні (за окремим планом)

листопад

куратори академічних груп

29.

Заходи в Музеї українського побуту Педагогічного інституту

протягом року

керівники музею, куратори
академічних груп

18.

19.
20.

30.
31.

Бєлєнька Г. В., Вертугіна В. М.

куратори академічних груп

VI. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ,
ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Година Землі (упорядкування території навколо навчального корпусу)
березень
куратори академічних груп,
студентська рада
До Всеукраїнського Дня дошкілля зустріч з працівниками закладів
вересень
Бєлєнька Г. В., Половіна О. А.,
дошкільної освіти: «Віддав себе я праці без вагання»
Волинець К.І.,Кондратець І. В.,

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

Міжнародний день людей похилого віку, привітання ветеранів мікрорайону
Русанівка
Підготовка студентів до проведення шоу-програми «Ось ми які»

1 жовтня

Контроль наявності санітарних книжок у студентів-практикантів
Організація і проведення тематичних флеш-мобів фізкультурно-оздоровчої
тематики
Контроль стану здоров’я студентів та організація проходження ними
планових медичних оглядів

Протягом року
Протягом року

Стаєнна О. О.
Вертугіна В. М., викладачі кафедри

жовтень-листопад Бєлєнька Г. В., Половіна О. А.,
куратори академічних груп першого
курсу, студентська рада.
День самоврядування у Педагогічному інституті до Дня студента
листопад
студрада ПІ, Кондратюк С. Г.,
Волинець Ю. О.
VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові
травень
куратори академічних груп
грудень

щосеместру

керівники практик
викладачі кафедри
куратори академічних груп

IV. Якість освіти
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Заходи

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

Відповідальні

Козак Л. В., Бровко К. А.,
наукові керівники випускових
робіт
Данієлян А. Я., Стаєнна О. О.

Запровадження нових типів навчальних занять – навчальні подорожі та
липень-грудень
відеолекції
Збільшення частини навчальних дисциплін, що забезпечені ЕНК (заочна форма
до 1 вересня
викладачі кафедри
навчання – до 100%, денна – до 50%)
Забезпечення можливості дистанційного навчання студентів заочної форми
до 1 вересня
викладачі кафедри
1 курсу
Проведення гостьових лекцій та навчальних занять, у т.ч. із використанням
протягом року
Бєлєнька Г. В., викладачі
цифрових технологій
кафедри
Запровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи науковопротягом року
Бєлєнька Г. В., викладачі
педагогічних працівників
кафедри
ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Оновлення переліку вибіркових дисциплін
січень-березень
Бєлєнька Г. В., Половіна О. А.,
Стаєнна О. О.
Проведення вхідного контролю першокурсників
вересень
Кондратюк С. Г., Товкач І.Є.
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Вдосконалення освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів
січень-травень
Бєлєнька Г. В., Половіна О. А.,
Гаращенко Л. В., Стаєнна О. О.
Оновлення і затвердження програм практик
січень
Вертугіна В. М., Волинець К.
серпень
І., Кондратець І. В.
Оновлення та створення нових робочих навчальних програм дисциплін та їх
до 15 лютого
Вертугіна В. М., Волинець К.
затвердження
(зимовий семестр) І., Кондратець І. В
до 10 вересня

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

(літній семестр)
Розрахунок та закріплення планового навчального навантаження за штатними
червень
Бєлєнька Г. В., Стаєнна О. О.
співробітниками кафедри на 2019-2020 н. р.
Реалізація і захист магістерських робіт у вигляді проектів
вересень-грудень Бєлєнька Г. В.
Посилення практичної складової навчання студентів. Запровадження вивчення
протягом року
Вертугіна В. М., викладачі
навчальних дисциплін на базі ЗДО. Оновлення баз практик
кафедри
Співпраця з роботодавцями:
протягом року
Бєлєнька Г. В., Вертугіна В.
• залучення до проведення навчальних занять
М., викладачі кафедри
• керівництво проектами
• участь у роботі ЕК
• експертиза освітніх програм
• рецензування робочих програм навчальних дисциплін
Моніторинг якості надання освітніх послуг (анкетування, конкурси тощо)
протягом року
Бєлєнька Г. В.
IV. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
Проведення інформативних зустрічей зі студентами випускних курсів щодо лютий-березень куратори академічних груп
подальшого працевлаштування, моніторингу забезпеченості робочими місцями
листопад
випускних курсів
та потреби в сприянні працевлаштуванню
Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників («Ярмарки березень-квітень Куратори академічних груп,
вакансій», зустрічі з роботодавцями)
студентська рада
Профорієнтаційні заходи (Дні відкритих дверей у Педагогічному інституті, День
протягом року
Бєлєнька Н. В., Коваленко О.
Університетського коледжу у Педагогічному інституті, День Педагогічного
В., викладачі кафедри
інституту в Університетському коледжі, профорієнтаційний вернісаж для учнів
10-х класів ЗЗСО м. Києва
«Як знайти своє покликання?», заходи у
Педагогічних коледжах м. Богуслава, м. Бердичєва, інтернет-просування,
рекламна продукція, проведення вебінарів, рефлексійних майстер-класів для
педагогічних працівників ЗДО м. Києва, Славутича, Броварів, семінарипрактикуми для керівників ЗДО м.Києва тощо.)
Створити рекламний фільм про творчі здобутки викладачів кафедри (новітні
Жовтень
Бровко К. А., Данієлян А.Я.,
технології, майстерні, наукові знахідки студентів спеціальності «Дошкільна
викладачі кафедри
освіта» тощо», що використовуються у підготовці майбутніх фахівців

V. Дослідження
№

1.







Заходи

Термін
Відповідальні
виконання
І. НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ ТА ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Тема «Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах
2016-2021 рр.
ПІ
євроінтеграції». Реєстраційний номер: 0116U002963
Бондаренко Г.Л.,Бєлєнька Г.В.,
Іванюк Г.І., Кошарна Н.В.
Обґрунтування та експериментальна перевірка теоретичної моделі нової стратегії
професійної психолого-педагогічної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
Аналіз доцільності застосування зарубіжних технологій підготовки майбутнього
педагога в умовах євроінтеграції
Упровадження та експериментальна перевірка застосування ефективних технологій
підготовки майбутнього педагога в умовах євроінтеграції

протягом року

Презентація результатів науково-дослідної роботи в науково-метричних базах.

протягом року

Публікації за темою дослідження: збірники
індексованого видання «Молодий вчений»

статей

у

спецвипуску

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

Бєлєнька Г.В., викладачі
кафедри

фахового

2.

ІІ. РЕАЛІЗАЦІІЯ МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ
Підготовка грантової заявки в контексті наукової теми кафедри
протягом року

3.

ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи
січень-лютий
Бєлєнька Г. В., Половіна О. А.

4.

Підготовка Програм вступних іспитів для здобувачів ступеня докторів PhD – та
навчальних програм

квітень-листопад

Козак Л.В., Бровко К. А.

Бєлєнька Г. В.

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо)
5.

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

квітень

Бєлєнька Г. В.

6.

Участь викладачів та студентів у Фестивалі науки (за окремим планом)

7.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії
листопад
Бєлєнька Г. В., Волинець К. І.,
педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та
викладачі кафедри
євроінтеграції»
Вивчення запитів соціуму та батьків дітей дошкільного віку до педагогів
ВересеньВертугіна В.М.,
дошкільної освіти (в контексті організації та проведення педагогічної практики
листопад
Коваленко О.В.
студентів)
2019
Проведення круглого столу за участю студентів ПІ, викладачів, педагогівГрудень 2019 р. Бєлєнька Г.В.,
практиків та педагогічної громадськості «Вихователь ХХІ ст. : який він є, яким
Волинець К.І.
йому бути ?» (результати проміжного зрізу сформованості професійної
Коваленко О. В.
компетентності студентів)
Стаднік Н. В
Підготовка викладачами кафедри статей у фахових виданнях за результатами
протягом року
викладачі кафедри
наукової теми кафедри
V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1.Студентська наукова робота

8.

9.

10.

перша половина
травня

Бєлєнька Г. В., Волинець К. І.,
викладачі кафедри

11.

Всеукраїнська студентська олімпіада
І етап
ІІ етап

січень-лютий
квітень-травень

Бєлєнька Г. В., викладачі
кафедри

12.

Підготовка студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
I тур
ІІ тур

лютий-квітень
жовтень-січень

Бєлєнька Г. В., викладачі
кафедри

13.

Керівництво студентськими проектами в межах діяльності Міждисциплінарного
наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в
умовах євроінтеграції»

протягом року

Бєлєнька Г. В., викладачі
кафедри

14.
15.

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Участь у IV науково-практичній студентській інтернет-конференції «Розвиток
березень
Бєлєнька Г. В., Волинець К. І.
особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»
Участь у засіданні круглого столу «Наукова стаття як результат наукового
березень
Пономаренко Т. О., Козак Л. В.

дослідження студента»
VI. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ
16.

Долучитись до семінарів науково-практичного характеру щодо основних вимог
до підготовки наукової продукції для видань у міжнародних наукометричних
базах даних та ознайомлення з критеріями, за якими проводиться відбір видань
для індексації їх на наукометричній платформі Scopus та Web of Science.

протягом року

викладачі кафедри

VІI. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ
17.

Участь викладачів кафедри у серпневих нарадах освітян Києва з питань
наукового супроводу освітнього процесу в ЗДО

Серпень-вересень
2019

Бєлєнька
Г.В.,
Машовець
М.А., викладачі кафедри

18.

Проведення науково-методичних семінарів для вихователів та вихователівметодистів ЗДО м. Києва з питань організації освітнього процесу за оновленою
програмою “ДИТИНА”

протягом року

Бєлєнька
Г.В.,
Машовець
М.А., викладачі кафедри

19.

Проведення “Фестивалю сучасної дошкільної науки” за участю провідних
науковців дошкільної освіти та педагогів ЗДО м. Києва

Грудень 2019

Бєлєнька
Г.В.,
викладачі
кафедри дошкільної освіти

20.

Впровадження наукових доробків викладачів та студентів в практику роботи
ЗДО. Аналіз ефективності експериментальних досліджень магістрів
спеціальності «Дошкільна освіта» у базових ЗДО м. Києва.

протягом року

БєлєнькаГ.В.,керівники
практики

VI. Інноваційність
№

Заходи

1.

Перехід на ведення електронного індивідуального плану викладача в системі
е-навчання Університету
Реалізації робочої програми навчальної дисципліни в системі е-навчання
Університету
Сертифікація електронних навчальних курсів на рівні Корпоративного стандарту
Університету з ІКТ

2.
3.

Термін
виконання
протягом року

Відповідальні
Викладачі кафедри

протягом року
протягом року

Козак Л. В.,
Пономаренко Т. О.,
Волинець Ю. О.,
Кондратюк С. Г.

VІІ. Інтернаціоналізація
№

1.

2.
3.
4.

5.

Заходи

Термін
Відповідальні
виконання
І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ, МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ
II. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ
Підтримка наявних та встановлення нових партнерських зв’язків із закордонними
протягом року
Бєлєнька Г. В.
університетами та організаціями, спрямованих на розробку та впровадження
спільних науково-навчальних проектів
Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин
протягом року
Бєлєнька Г. В.
кафедри з партнерами (Казахстан, Білорусь)
Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та
протягом року
Бєлєнька Г. В.
науковими установами
Участь професорсько-викладацького колективу кафедри у заходах Міжнародної
протягом року
Бєлєнька Г. В., викладачі
асоціації ім. Василя Сухомлинського, Всеукраїнської асоціації дошкільних
кафедри
працівників, Всеукраїнської асоціації ім. С. Русової.
ІІІ. СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Організація стажування партнерів кафедри із зарубіжних країн (за існуючими
протягом року
Бєлєнька Г. В.
угодами)

VIII. Відкритість
№
1.
2.
3.

Заходи
Оприлюднення інформації про діяльність кафедри на сайті кафедри та Інституту
Модернізація сайту кафедри
Продовжувати роботу щодо наповнення науковими публікаціями Інституційного
репозиторію для формування відкритої бази наукових доробків кафедри та
Інституту

Термін
виконання
протягом року
протягом року
протягом року

Відповідальні
Бєлєнька Г. В., Бровко К. А.
Бровко К. А.
Викладачі кафедри

