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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

 ПІ – Педагогічний інститут 
 

Підрозділи Інституту: 

 ДО – кафедра дошкільної освіти 
 ПО – кафедра початкової освіти 
 ПП – кафедра педагогіки та психології 
 ІММН – кафедра іноземних мов і методик їх навчання 
 ТІП – кафедра теорії та історії педагогіки 

 

 НМНР – науково-методична та навчальна робота 
 НР – наукова робота 
 НПСГР – науково-педагогічна та соціально-гуманітарна робота 
 ІННУД – інформатизація навчально-наукової та управлінської діяльності 
 НПП – науково-педагогічні працівники 
 РСС – Рада студентського самоврядування 
 НТ САДМВ – Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  
 ПГ – прийом громадян 
 УП – український побут 

 
 
 
 
 
 
 



Циклограма 

 

 І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

ПН     

ВТ  14:30 – 17:00 

директорат 

 14:30 – 17:00 

директорат 

СР 14:30 – 17:00 

засідання кафедр ПІ 

   

15:00 – 17:00  

ПГ директором Інституту 

15:00 – 17:00  

ПГ директором Інституту 

15:00 – 17:00  

ПГ директором Інституту 

15:00 – 17:00  

ПГ директором Інституту 

ЧТ  14:30 – 17:00  

засідання РСС Інституту 

14:30 – 17:00 

засідання Вченої ради 

Інституту 

 

ПТ     

 
 



 
 

І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

№ Заходи 
Термін 

виконання Відповідальні 

 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
1. Проведення систематичного обміну досвідом соціально-

гуманітарної роботи з іншими підрозділами Університету 
упродовж року Заступник директора ПІ з 

НПСГР 
2. Проведення засідань старостату упродовж року Голова РСС 
3. Проведення засідань студентської ради Педагогічного інституту упродовж року Заступник директора ПІ з 

НПСГР,  
РСС 

4. Вручення дипломів випускникам першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

упродовж року Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС 

5. Контроль за успішністю та відвідуванням занять студентами, 
дотримання ними навчального режиму в Педагогічному інституті 

упродовж року Куратори академічних груп 
ПІ 

6. Залучення студентів до участі в Інститутських та 
загальноуніверситетських позанавчальних заходах відповідно до 
планів роботи Педагогічного інституту та Університету 

упродовж року 
(за окремим 
планом) 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР, 
 РСС 

7. Методичні семінари кураторів академічних груп упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

8. Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва» упродовж року НПП ПІ 
9. Участь в організації і проведенні лінійки майстер-класів до квітень, 2019  НПП ПІ 



 
 

«Ярмарки вакансій» 
10. Проведення модеративного семінару для вчителів початкових 

класів «Інтегроване навчання: від стратегії до тактики» 
упродовж року Бондаренко Г.Л.,  

НПП кафедри ПО 
11. Міжкафедральний турнір-презентація «Словник Грінченка і 

сучасність» 
листопад 
 

Волинець Ю.О., 
куратори академічних груп 

12. Серія тренінгів професійної спрямованості на базі Центру 
самопізнання та саморозвитку (для студентів Університетського 
коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка 
спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта») 

лютий-
березень, 2019 

Куземко Л.В.,  
НПП кафедри ПП 

13. Майстер-клас «Освіта – це життєвий успіх» за участю магістрів 
спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (для 
студентів Університетського коледжу Київського університету 
імені Бориса Грінченка спеціальностей «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта») 

лютий-квітень, 
2019 

Іванюк Г.І.,  
Куземко Л.В. 
 

ІІ. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 
1.  Участь у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях, конкурсах 

та мистецьких олімпіадах (за окремим переліком) 
упродовж року Заступник директора ПІ з 

НПСГР, 
РСС 

2.  Організація та проведення профорієнтаційних заходів  упродовж року 
(за окремим 
планом) 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

3.  Організація і проведення міської «Ярмарки вакансій» квітень Директор ПІ, 
заступник директора з 
НПСГР, 
завідувачі кафедр 

4.  День Педагогічного інституту жовтень Директор ПІ, 



 
 

заступник директора з 
НПСГР,  
РСС 

5.  Організація і проведення «НУШфест: step by step» жовтень Директор ПІ, 
завідувачі кафедр ПІ 

6.  Координація та участь в освітньо-виставковій діяльності 
Університету  

упродовж року  
(за окремим 
планом) 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС 

7.  Університетський турнір-презентація «Словник Бориса Грінченка 
та сучасність» 

листопад, 
2019 р. 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
завідувачі кафедр ПІ  

8.  Тематичні кураторські години із розвитку корпоративної 
культури  

січень-травень, 
2019 р. 

Куратори академічних груп 
ПІ 

9.  Конкурс на кращий переклад творів Бориса Грінченка 
«Натхненний творчістю Бориса Грінченка» («Inspired by Borys 
Нrinchenko’s Art»), присвячений святкуванню Грінченківської 
декади в Київському університеті імені Бориса Грінченка 

грудень, 
2019 р. 

Кошарна Н.В., 
Передрій Н.М.,  
НПП кафедри ІММН 

10.  Участь в організації та проведенні заходів до Грінченківської 
декади та Дня Університету 

грудень, 
2019 р. 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
завідувачі кафедр ПІ 

ІІІ. ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 
1.  Щорічна Всеукраїнська акція «Let’s make Ukraine clean!» 

(«Зробімо Україну чистою!») 
березень-
квітень 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 



 
 

НПСГР 
2.  Соціально-правова підтримка учасників бойових дій в зоні 

проведення АТО та членів їх родин і внутрішньо переміщених 
осіб 

упродовж року Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
НПП ПІ 

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

квітень Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
НПП ПІ 

4.  Соціальний проект Київського університету імені Бориса 
Грінченка «З Києвом і для Києва»  

упродовж року 
(за окремим 
планом) 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
завідувачі кафедр ПІ,  
РСС 

5.  Організація та проведення благодійних акцій, приурочених до 
свят та визначних дат 

упродовж року 
(за окремим 
планом) 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС 

6.  Участь волонтерів у благодійній акції «Пробіг під каштанами» травень,  
2019 р. 

Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС 

7.  Залучення студентського самоврядування та співробітників до 
проведення толоки та акцій по благоустрою території Інституту 

упродовж року Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС 

8.  Висвітлення соціально-гуманітарної діяльності Інституту на сайті 
Університету 

упродовж року Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
помічник директора ПІ з ІКТ 



 
 

9.  Проведення волонтерських акцій, ініційованих студентами та 
співробітниками Університету 

упродовж року Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
НПП ПІ 

IV. ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА 
1.  Участь у педагогічних радах закладів дошкільної освіти м. Києва з 

актуальних питань освіти 
упродовж року НПП ПІ  

2.  Оцінка готовності до управлінської діяльності претендентів на 
вакантні посади керівників закладів дошкільної освіти м. Києва 

упродовж року НПП ПІ 

3.  Проведення тренінгових занять «Лепбук професійного успіху» 
для педагогічних працівників, батьків. 

упродовж року Бєлєнька Г.В.,  
НПП кафедри ДО 

4.  Участь у роботі Академії лідерства: Програма освітнього 
лідерства для викладачів ЗВО і ЗСО України 

упродовж року Заступник директора ПІ з 
НПСГР.,  
завідувачі кафедр ПІ 

 
 

ІІ. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

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

упродовж року Кафедра ТІП 

2.  Міжнародне стажування для підвищення рівня професійної 
компетентності викладачів 

упродовж року НПП ПІ 

3.  Підвищення рівня професійної компетентності  професорсько- 
викладацького складу через систему стажування: фаховий 

упродовж року НПП ПІ 



 
 

 
 
 

ІІІ. СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ 

№ Заходи 
Термін 

виконання Відповідальні 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
1. Проведення організаційних зборів зі студентами І курсу, 

ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, правами та 
обов’язками студента 

серпень-
вересень 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

2. Призначення кураторів академічних груп І курсу, інструктивно-
методичні наради з кураторами академічних груп з кураторами 
академічних груп 

вересень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

3. Організація екскурсій в Університетський музей Бориса 
Грінченка 
 

вересень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

модуль 
4.  Розроблення річної програми підвищення рівня сформованості 

дидактичної компетентності штатних викладачів, які 
залучаються до науково-педагогічної роботи вперше  

травень НПП ПІ 

5.  Підвищення рівня професійної компетентності  професорсько- 
викладацького складу ПІ через систему стажування: 
дослідницький модуль; 
дидактичний модуль; 
модуль з ІКТ; 
лідерський модуль 

згідно з планом 
підвищення 
кваліфікації ПІ, 
Університету 

Заступник директора ПІ з НР  
 



 
 

4. Адаптаційний тренінг для студентів І курсу «Університетські 
кроки» 

вересень куратори академічних груп ПІ 

ІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 
1. Оновлення бази даних студентів соціальних категорій вересень Директор ПІ, 

заступник директора ПІ з 
НПСГР 

2. Контрольна звірка документації для нарахування соціальних 
виплат, соціальної стипендії за результатами заліково-
екзаменаційної сесії 

щосеместру Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

3. Консультування студентів соціальних категорій упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

4. Формування пакету документів щодо нарахування соціальних 
виплат студентам 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

5. Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального 
захисту студентської молоді 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

6. Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових 
днів, канікул 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

7. Проведення благодійних акцій для підтримки студентів 
соціальних категорій та тих, що опинилися у складних життєвих 
обставинах і ситуаціях 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

8. Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими 
організаціями 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 



 
 

НПСГР 
9. Проблемна група «Психогенез» третя середа 

місяця 
НПП кафедри ПП  

10. Гурток з арт-терапії другий 
понеділок 
місяця 

НПП кафедри ПП 

11. Творча група «Успішна комунікація» перший четвер 
місяця 

НПП кафедри ПП  

ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ 
1. Визначення потреб студентів щодо забезпечення гуртожитком на 

2019-2020 н. р. та формування бази поселення 
травень-
червень 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

2. Здійснення контролю оплати студентами за проживання в 
гуртожитках та комунальні послуги 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

3. Проведення інтелектуально-пізнавальних, культурно-
розважальних та тематичних заходів викладачами Педагогічного 
інституту в Університетських гуртожитках б-р І. Шамо, 18/2, б-р 
В. Гавела, 46, вул. Старосільська, 2  

упродовж року 
(за окремим 
планом) 

Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
куратори академічних груп ПІ, 
РСС 

IV. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
1. Проведення систематичних акцій щодо залучення студентів до 

соціальних практик, забезпечення підтримки їх творчої, 
громадської наукової, підприємницької ініціатив 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР , 
куратори академічних груп ПІ 

2. Тренінги командоутворення для Студентського самоврядування 
Педагогічного інституту 

лютий-
березень, 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 



 
 

2019 р. НПСГР,  
РСС,  
куратори академічних груп ПІ 

3. Участь у постійному форумі студентських координаторів як 
горизонтального рівня взаємодії студентів та наставників 

упродовж року Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС, 
куратори академічних груп ПІ 

4. День самоврядування до Дня студента «Як студенти ПІ в ролі 
викладача кафедри ПОбували» 

листопад НПП кафедри ПО 

5. День студентського самоврядування на кафедрі: «День навпаки». листопад 
2019 р. 

НПП кафедри ІММН 

V. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
1. Святкування Дня Соборності та Свободи України січень Директор ПІ, 

заступник директора ПІ з 
НПСГР 

2. Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих у зоні 
проведення антитерористичної операції 

лютий Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

3. Міжнародний день рідної мови (за окремим планом) лютий Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

4. Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії квітень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

5. Участь у військово-спортивних змаганнях «Захисник України» 
серед команд закладів вищої освіти м. Києва 

квітень-травень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 



 
 

НПСГР 
6. День пам’яті та примирення травень Директор ПІ, 

заступник директора ПІ з 
НПСГР 

7. Всесвітній день вишиванки травень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

8. Урочистості до Дня Державного прапора України серпень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

9. Святкування Дня Захисника України жовтень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

10. Відзначення Дня української писемності та мови (за окремим 
планом) 

листопад Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

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

листопад Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 

12. Заходи в Музеї українського побуту Педагогічного інституту упродовж року керівник музею УП ПІ 
VI. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ 
ПРОГРАМИ 
1. Проведення заходів до Дня Святого Валентина лютий Студентський парламент 
2. Конкурсно-розважальна програма MISS&MISTЕR Університет (у 

структурних підрозділах) 
лютий-
березень 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР 



 
 

3. Виставка-презентація старовинної української вишивки 
(серветки, доріжки, картини і т. д.) 

березень керівник музею УП ПІ 

4. Година Землі (упорядкування території навколо навчальних 
корпусів) 

березень Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС  

5. Відзначення Дня гумору 01.04.19 р. Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС 

6. До Всеукраїнського Дня дошкілля зустріч з дошкільними 
працівниками 

27.09.19 р. НПП кафедри ДО 

7. Міжнародний день людей похилого віку, привітання ветеранів 
мікрорайону Русанівка 

01.10.19 р. Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС  

8. Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників  жовтень-
листопад 

Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС  

9. Книжкова виставка до дня бібліотек 30.09.19 р. Бібліотека, філія №2 
10. День самоврядування у Педагогічному інституті до Дня студента листопад Заступник директора ПІ з 

НПСГР, 
РСС  

11. Педагогічна майстерня особистісно-професійного розвитку І, ІІІ вівторок 
кожного місяця  
упродовж року 

Заступник директора ПІ з 
НПСГР,  
РСС  



 
 

12. Екскурсії до історичних пам’яток України, Національних парків. 
Екскурсійні маршрути столицею та іншими регіонами України. 
Відвідування музеїв, театрів, концертів, виставок, експозицій, 
галерей 

упродовж року НПП ПІ 

VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
1. Контроль стану здоров’я студентів та організація проходження 

ними планових медичних оглядів 
щосеместру Заступник директора ПІ з 

НПСГР 
2. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я  07.04.19 р. Завідувачі кафедр ПІ, РСС 
3. Участь у загальноуніверситетських спортивних змаганнях (шахи, 

волейбол, баскетбол, футбол, плавання) 
упродовж року Заступник директора ПІ з 

НПСГР, 
РСС 

 
 
 

ІV. ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
1. Реалізація Положення про організацію освітнього процесу в 

Київському університеті імені Бориса Грінченка  
упродовж року Директор ПІ,  

заступник директора ПІ з 
НМНР,  
завідувачі кафедр 

2. Реалізація дорожньої карти якості освітнього процесу в 
Педагогічному інституті на 2019 р. 

упродовж року Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НМНР,  
завідувачі кафедр 



 
 

3. Реалізація нових освітніх програм на бакалаврському та 
магістерському рівнях (набір 2018) спеціальностей «Дошкільна 
освіта», «Початкова освіта» 

упродовж року Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НМНР,  
гаранти освітніх програм 

4. Забезпечення функціонування Центру сучасних освітніх 
технологій (IRC-клас) для студентів першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) освітніх рівнів спеціальностей 
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Педагогіка вищої 
школи». Моніторинг його діяльності щодо виконання освітніх 
програм. 

перший 
семестр 2019-
2020 н.р. 

Проректор з ІННУД,  
директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НМНР,  
завідувачі кафедр 

5. Запровадження в практику роботи структурних підрозділів 
перевірку випускових робіт студентів на антиплагіат 

червень-
грудень 

Директор ПІ,  
заступник директора ПІ з 
НМНР 

6. Запровадження нових типів навчальних занять – навчальні 
подорожі та відеокурси 

липень-грудень Завідувачі кафедр ПІ 

7. Запровадження дистанційних форм навчання (забезпечення до 
80% та 100 % ЕНК на денній та заочній формах навчання 
відповідно). Моніторинг наявності і використання ЕНК 
відповідно до освітніх програм підготовки за спеціальностями 
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Педагогіка середньої 
освіти», «Педагогіка вищої школи» 

до 01 вересня Завідувачі кафедр ПІ 

8. Забезпечення можливості дистанційного навчання студентів 
заочної форми 1 курсу 

до 01 вересня Завідувачі кафедр ПІ 

9. Проведення гостьових лекцій та навчальних занять, у т.ч. із 
використанням цифрових технологій 

упродовж року Завідувачі кафедр ПІ 

ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 



 
 

1. Оновлення переліку блоків вибіркових дисциплін (спеціалізацій) січень-березень Завідувачі кафедр ПІ 
2. Оновлення та розроблення електронного діагностичного 

інструментарію для контролю (проміжний, підсумковий 
контроль, атестація) та перевірки рівнів сформованості 
компетентностей студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта», «Педагогіка середньої освіти», «Педагогіка 
вищої школи» першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) освітніх рівнів 

лютий-травень 
2019 р. 

Заступник директора ПІ з 
НМНР,  
гаранти освітніх програм, 
завідувачі кафедр 

3. Організація та проведення курсів з англійської мови для 
підготовки студентів Педагогічного інституту та Інституту 
мистецтв першого (бакалаврського) освітнього рівня щодо 
вступу до магістратури Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

лютий-квітень 
2019 р. 

Директор ПІ,  
завідувач кафедри ІММН ПІ 

4. Організація та проведення курсів ЗНО з англійської мови для 
підготовки студентів Інституту людини першого 
(бакалаврського) освітнього рівня щодо вступу до магістратури 
Київського університету імені Бориса Грінченка   

лютий-квітень 
2019 р. 

Директор ПІ, 
завідувач кафедри ІММН  

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
1. Оновлення освітніх програм бакалаврського та магістерського 

рівнів 
січень-травень Завідувачі кафедр ПІ 

2. Оновлення і затвердження програм практик січень 
серпень 

Завідувачі кафедр ПІ 

3. Оновлення та створення нових робочих навчальних програм 
дисциплін та їх затвердження 

до 15 лютого 
(зимовий 
семестр) 
до 10 вересня 

Завідувачі кафедр ПІ 



 
 

(літній 
семестр) 

4. Розробка робочих навчальних планів на 2019-2020 н. р. березень-
квітень 

Директор ПІ 
заступник директора ПІ з 
НМНР 

5. Розвинення інтегрованих підходів до навчання студентів. 
Розроблення і запровадження спільних робочих програм 
навчальних дисциплін, проведення інтегрованих навчальних 
занять 

упродовж року Директор ПІ 
заступник директора ПІ з 
НМНР 

6. Підвищення методичної складової підготовки науково-
педагогічних працівників (семінари, круглі столи, навчання) 

упродовж року Директор ПІ 
заступник директора ПІ з 
НМНР 

7. Співпраця з роботодавцями: 
• залучення до навчальних занять 
• керівництво проектами 
• участь у роботі ЕК 
• експертиза освітніх програм 
• рецензування робочих програм навчальних дисциплін 

упродовж року Директор ПІ 
заступник директора ПІ з 
НМНР, 
завідувачі кафедр ПІ 
 

8. Удосконалення змістово-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін  щодо реалізації освітнього процесу на дослідницькій 
основі 

упродовж року НПП ПІ 

9. Упровадження активних форм і методів роботи, новітніх засобів 
навчання у процес підготовки вчителя початкової школи  (case-
study, distance learning, cooperative learning, mobilelearning) 

упродовж року НПП кафедри ТІП 

10. Спільне засідання кафедри початкової освіти та циклової комісії 
Університетського коледжу з теми: «Якість фахової підготовки 

березень НПП кафедри ПО 
  



 
 

педагогів в контексті реалізації нової освітньої стратегії 
університету. 

11. Упровадження активних форм і методів роботи, новітніх засобів 
навчання у процес підготовки вчителя початкової школи  (1 
учень – 1 комп’ютер, case-study, blendedlearning, flippedclassroom, 
CLIL, distancelearning, cooperativelearning, mobilelearning, LEGO-
технології тощо) 

упродовж року НПП кафедри ПО 
 

12. Посилення практико-орієнтованого навчання, зокрема зв’язку з 
учителями початкової школи; залучення до освітнього процесу 
творчих педагогів, переможців конкурсу «Вчитель року», 
тренерів НУШ тощо  

упродовж року НПП кафедри ПО 

13. Забезпечення електронним контентом освітніх програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів (заочна 
форма навчання – до 100 %, денна – до 50 %) 

до 01 вересня НПП ПІ 

14. Спільне засідання кафедри  ІММН та циклової комісії 
Університетського коледжу з теми: «Якість іншомовної 
підготовки педагогів в контексті реалізації нової освітньої 
стратегії університету. 

травень НПП кафедри ІММН 

IV. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА 
1. Проведення інформативних зустрічей зі студентами випускних 

курсів щодо подальшого працевлаштування, моніторингу 
забезпеченості робочими місцями та потреби в сприянні 
працевлаштуванню 

лютий-
березень 
листопад 

НПП ПІ 
 

2. Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню 
випускників («Ярмарки вакансій», зустрічі з роботодавцями) 

березень-
квітень 

НПП ПІ 

3. Профорієнтаційні заходи (Дні відкритих дверей у Педагогічному упродовж року НПП ПІ 



 
 

інституті, День Університетського коледжу у Педагогічному 
інституті, День Педагогічного 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, семінари-практикуми для керівників ЗДО 
м.Києва тощо) 

 
 
 

V. ДОСЛІДЖЕННЯ 

№ Заходи 
Термін 

виконання Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 
1.  Реалізація наукової теми «Зміст і технології забезпечення 

якості неперервної педагогічної освіти в умовах 
євроінтеграції». Реєстраційний номер: 0116U003295  

2015-2020 рр. Хоружа Л.Л. 

 Реалізація наукової теми кафедри «Зміст і технології 
забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах 
євроінтеграції»  

упродовж року Хоружа Л.Л., 
НПП кафедри ТІП 

 Вивчення досвіду неперервної педагогічної освіти у 
країнах Євросоюзу та механізми підвищення її якості 

 Підготовка підсумкового звіту з міжнародного проекту 
Вишеградського Фонду «Компетенції викладачів вищої школи в 



 
 

добу змін» V3 +Україна 
 Обґрунтування і розроблення критеріального апарату 

оцінки якості неперервної педагогічної освіти в умовах 
євроінтеграції 

2.  
 

Реалізація наукової теми «Нова стратегія професійної 
підготовки педагога в умовах євроінтеграції». Реєстраційний 
номер: 0116U002963  

2016-2021 рр. 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  

упродовж року НПП кафедр ДО, ПО, ПП, 
ІММН 

 Аналіз доцільності застосування ефективних технологій 
підготовки майбутнього педагога в умовах євроінтеграції 

 Упровадження та експериментальна перевірка застосування 
ефективних технологій підготовки майбутнього педагога в 
умовах євроінтеграції 

3. 
Підготовка викладачами кафедри статей у 
фахових/індексованих міжнародних та вітчизняних виданнях за 
результатами виконання наукової теми кафедри  

упродовж року НПП ПІ 

4. 
Підготовка та видання монографій (одноосібні / колективні) упродовж року НПП ПІ 

5. 
Підготовка підручників, навчально-методичних посібників для 
студентів ЗВО 

упродовж року НПП ПІ 

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



 
 

1.  Співорганізація та проведення Освітологічних дебатів-2019   18 лютого 
2019 р. 

НДЛ освітології,  
викладачі кафедри ТІП 

2.  Організація та проведення Всеукраїнської дискусійної 
платформи в рамках реалізації наукової теми ПІ «Інновації у 
професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції 
освітнього простору: погляд науковців і практиків». 

квітень 2019 р. Заступник директора ПІ з НР, 
Бєлєнька Г.В.,  
Іванюк Г.І.,  
Бондаренко Г.Л., 
Кошарна Н.В. 

3.  Співорганізація та участь у всеукраїнській науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Освітологія -2019. 
Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до 
Європейського Союзу» 

24 квітня 2019 
р. 

НДЛ освітології,  
викладачі кафедри ТІП 

4.  Організація та проведення ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті 
розбудови суспільства сталого розвитку та реалізації концепції 
“Нова українська школа”» 

листопад 2019 р. Іванюк Г.І.  

5.  Проведення круглих столів, наукових семінарів у рамках 
реалізації наукових тем ПІ 

упродовж року 
(за окремим 
планом) 

Заступник директора ПІ з НР, 
завідувачі кафедр ПІ 

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

6.  Всеукраїнська студентська олімпіада 
І етап 
ІІ етап 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з НР, 
завідувачі кафедр ПІ 



 
 

7.  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
I тур 
ІІ тур 

упродовж року Директор ПІ, 
заступник директора ПІ з НР, 
завідувачі кафедр 

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

травень НПП кафедри ІММН 

9.  Організація роботи  міждисциплінарного студентського 
наукового гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в 
умовах євроінтеграції» 

упродовж року НПП ПІ 

10.  Організація та проведення Восьмої студентської науково-
практичної конференції «Сучасна іншомовна освіта очима 
студентів» 

березень 2019 р. НПП кафедри ІММН 

11.  Проведення навчально-методичного англомовного семінару для 
студентів «IELTS: стратегія успішної підготовки» 

листопад, 2019 НПП кафедри ІММН 

12.  Проведення навчально-методичного німецькомовного семінару 
для студентів «Goethe – Zertifikat – von A1 bis C2: стратегія 
успішної підготовки» 

листопад 
2019 

НПП кафедри ІММН 

13.  Організація роботи студентського наукового гуртка ««Бути 
успішним педагогом» у форматі тематично різних наукових 
платформ: Педагогічними стежками Києва; Освітологічні студії; 
ІКТ та педагог 

упродовж року НПП кафедри ТІП 

14.  Проведення щорічної IV Грінченківської наукової зимової школи 
для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки. 

лютий, 2019 НПП кафедри ТІП 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
15.  IV науково-практична студентська інтернет-конференція 

«Розвиток особистості  
березень НПП кафедри ПО 



 
 

молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» 
16.  Круглий стіл «Наукова стаття як результат наукового 

дослідження студента» 
березень Заступник директора ПІ з НР, 

голова НТ САДМВ ПІ 
 
 

VI. ІННОВАЦІЙНІСТЬ 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

1. Відкриття інноваційного класу (ICR) в Педагогічному інституті квітень Проректор з ІННУД,  
директор ПІ 

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

упродовж року Проректор з ІННУД,  
директор ПІ, 
завідувачі кафедр ПО, ДО 

3. Участь викладачів фахових методик у тренінгах щодо здійснення 
освітнього процесу в ICR класі та Центрі сучасних освітніх 
технологій 

упродовж року НПП ПІ 
 

4. Розроблення електронних навчальних курсів дисциплін, що 
закріплені за кафедрами (контент, презентації до курсу, відео 
лекції тощо) 

упродовж року НПП ПІ 

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

упродовж року НПП ПІ 

6. Коучинги, тренінги, майстер-класи, воркшопи.  
Педагогічна майстерня «Особистісно-професійного зростання» 
(за результатами наукової теми) 

упродовж року  НПП ПІ 



 
 

 
VII. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

№ Заходи 
Термін 

виконання Відповідальні 

І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ, МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ 
1. Підготовка міжнародних грантових заявок (індивідуальних та 

колективних) 
упродовж року Завідувачі кафедр, 

НПП ПІ 
II. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З МІЖНАРОДНИМИ 
ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ 
1. Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами 

вищої освіти та науковими установами 
уродовж року Директор ПІ, 

завідувачі кафедр ПІ 
2. Укладання договорів про співпрацю з провідними зарубіжними 

ЗВО 
упродовж року Хоружа Л.Л. 

3. Налагодження міжнародної співпраці з університетом Св. Ігнація 
(Краків, Республіка Польща) 

січень Хоружа Л.Л. 

4. Членство в Міжнародній асоціації вчителів англійської мови 
як іноземної IATEFL  

упродовж року НПП кафедри ІММН 

5. Співпраця з Британсько радою (British Council), Гете інституту 
(Goethe Institute, Школу англійської мови (Oxford Class) та 
Авторизований Міжнародний Платиновий Екзаменаційний 
Центр складання Кембриджських екзаменів (Authorized Platinum 
Exam Centre) 

упродовж року НПП кафедри ІММН 

 
 
 
 



 
 

VIII. ІНФРАСТРУКТУРА 

№ Заходи 
Термін 

виконання Відповідальні 

1.  Облаштування центру сучасних освітніх технологій (ICR class) у 
навчальному корпусі №2 (б-р І. Шамо, 18/2) 

Упродовж року Проректор з ІННУД, 
директор ПІ 

 


