
 



 План роботи укладено відповідно до Положення про раду роботодавців Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

 

СТРУКТУРА ПЛАНУ 

І. Проведення профорієнтаційної роботи. Іміджеві заходи. 

ІІ. Моніторинг якості надання освітніх послуг. 

ІІІ. Сприяння працевлаштуванню випускників Інституту. 

IV. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

V. Сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб Інституту. 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

ПІ - Педагогічний інститут 

ДО – дошкільна освіта 

ПО – початкова освіта 

ПВШ – педагогіка вищої школи 

КОРП – корпоративна освіта та розвиток персоналу 

ОП – освітня програма 

РР – рада роботодавців 

НПП – науково-педагогічні працівники  



№з/п  Заходи Термін виконання Відповідальні 

І. Проведення профорієнтаційної роботи. Іміджеві заходи 

 

1. 

Залучення роботодавців до популяризації ОП серед 

потенційних здобувачів вищої освіти. Формування 

іміджу ОП. 

 

Упродовж року Керівники секцій  

2. Модеративні зустрічі представників кафедри ДО, 

кафедри ПО, кафедри ТІП зі стейкхолдерами. 

Квітень 2021р. Обговорення і корегування 

плану роботи секцій ДО, 

ПО, ПВШ, КОРП 

3.  Проведення серії гостьових лекцій / практичних занять 

/майстер-класів, спільних  семінарів та тренінгів (за 

згодою).   

Упродовж року Керівники секцій, члени РР, 

гаранти ОП 

ІІ. Моніторинг якості надання освітніх послуг 

4. Залучення науковців, вчителів та успішних 

підприємців для співкерівництва психолого-

педагогічними дослідженнями студентів, магістрантів, 

аспірантів.  

 

Упродовж року Керівники секцій, гаранти 

ОП 

5. Проведення серії зустрічей з метою корегування змісту 

програм навчальних дисциплін та програм виробничої 

практики ОП спеціальностей Інституту (за окремим 

планом). 

Упродовж року Керівники секцій, гаранти 

ОП 

6. Розроблення тематики та проведення спільних 

психолого-педагогічних досліджень на запити ЗВО, 

ЗДО, ЗЗСО. 

Упродовж року Члени РР  

7. Запровадження менторства для вмотивованих 

студентів (за окремим планом). 

Упродовж року Керівники секцій, члени РР, 

гаранти ОП 

8. Участь у підсумковій атестації студентів першого Згідно з графіком освітнього Члени РР 



(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

освіти. 

процесу  

ІІІ. Сприяння працевлаштуванню випускників 

9.  Серія інформаційно-довідкових зустрічей 

роботодавців зі студентами випускних груп 

спеціальностей 011 «Педагогіка вищої школи», 

«Корпоративна освіта,» 012 «Дошкільна освіта»,  013 

«Початкова освіта» з питань можливості їхнього 

подальшого працевлаштування (створення реєстру 

вакансій) (за окремим планом). 

 Травень-червень 2021р. Керівники секцій, гаранти 

ОП 

10. Організація стажувань студентів передвипускних і 

випускних курсів на базах ЗДО, ЗЗСО, ЗВО (за 

окремим планом).   

Упродовж року Керівники секцій, гаранти 

ОП 

ІV. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 

11. Організація та проведення  фахового стажування 

науково-педагогічних працівників в ЗВО та наукових 

установах, в яких працюють члени РР (за окремим 

планом). 

 

Упродовж року Керівники секцій 

12. Спільна розробка виробничих навчальних кейсів для 

посилення практичної підготовки майбутніх фахівців. 

  

Упродовж року Керівники секцій, гаранти 

ОП 

13. Обговорення та узгодження  нових вимог до фахового 

рівня викладачів у відповідності до змін, які 

відбуваються у виробничій сфері 

Упродовж року Керівники секцій  

14. Участь  науково-педагогічних працівників кафедр 

Інституту у наукових заходах закладів, в яких 

працюють стейкхолдери (за окремим планом). 

Упродовж року Керівники секцій, гаранти 

ОП, НПП 

V. Сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб Інституту 



15. Залучення суб’єктів освітнього процесу ПІ до участі у 

регіональних або місцевих грантових програмах; 

спеціальних програмах «малих грантів»; спільних 

програмах в рамках Євросоюзу. 

Упродовж року Керівники секцій, члени РР 

  

 

  

 

 

  


