
 

ПЛАН РОБОТИ 

Факультету української філології, культури і мистецтва на 2022 рік 

 

  

 

І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Спадкоємці Бориса Грінченка 

 

1 Екскурсії (зокрема інтерактивні) для першоку-

рсників у музеї Бориса Грінченка 

вересень заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи, куратори 

2 Інтерактивний проєкт-конкурс «Словник Грін-

ченка та сучасність» 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи 

3 Грінченківська декада (за окремим планом) грудень декан, заступник декана з науково-педагогічної та соціа-

льно-гуманітарної роботи 

4 Творчий проєкт «Слово Грінченка» грудень декан, заступник декана з науково-педагогічної та соціа-

льно-гуманітарної роботи 

5 Підготовка та видання спадщини і наукової бі-

ографії Бориса Грінченка 

вересень – 

грудень 

кафедра української літератури, компаративістики і грін-

ченкознавства 



 

 

Імплементація Кодексу корпоративної культури 

 

6 Збори трудового колективу ФУФКМ вересень декан, кафедри, студентське самоврядування 

7 Обговорення проблем розвитку корпоративної 

культури на засіданнях Вченої ради ФУФКМ, 

деканату, під час  робочих нарад, зустрічей та 

занять зі здобувачами вищої освіти  

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи, завідувачі кафедр 

8 Тематичні кураторські години із розвитку кор-

поративної культури і лідерства 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи, куратори груп 

9 Зустрічі адміністрації ФУФКМ зі здобувачами 

освіти різних курсів 

вересень – 

грудень 

декана, заступник декана з науково-педагогічної та соціа-

льно-гуманітарної роботи 

10 Розвиток україномовного середовища та мов-

ної культури в ФУФКМ (за окремим планом) 

вересень – 

грудень 

декана, заступники декана, завідувачі кафедр 

11 Розробка і впровадження системних дослі-

джень мовної культури викладачів і студентів 

вересень – 

грудень 

кафедра української мови, Вінтонів М.О. 

 

Імідж і бренд 

 

12 Розвиток віртуальних проєктів на порталі 

Університету «Людські історії Університету 

Грінченка» 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи, кафедра української мови 

13 Залучення студентів до відзначення знамен-

них дат, реалізації іміджевих заходів Універ-

ситету, ФУФКМ: Дня Університету Грінче-

нка, Дня української писемності та мови 

тощо 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи 



 

 

  

14 Оприлюднення інформації про діяльність 

ФУФКМ, кафедр на офіційному порталі Факу-

льтету, Університету 

вересень – 

грудень 

декан, кафедри, помічник декана з ІКТ 

15 Подальший розвиток літературно-мистець-

кого ресурсу «Po-lit» (Фейсбук) 

вересень – 

грудень 

кафедра української літератури, компаративістики і грін-

ченкознавства, Жигун С.В. 

 

Традиції доброчесності та волонтерства учасників освітнього процесу. Корпоративні заходи 

 

16 Посвята першокурсників у студенти Універ-

ситету 

вересень декан, заступник декана з науково-педагогічної та соціа-

льно-гуманітарної роботи, куратори І курсу, студентська 

рада 

17 Заходи до Дня Університету (за окремим пла-

ном) 

вересень декан, заступник декана з науково-педагогічної та соціа-

льно-гуманітарної роботи, студентська рада 

18 Заходи з нагоди Дня працівників освіти (за ок-

ремим планом) 

жовтень заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи, студентська рада 

19 День української писемності та мови (за окре-

мим планом) 

листопад декан, заступник декана з науково-педагогічної та соціа-

льно-гуманітарної роботи, кафедри 

20 Фестиваль-конкурс соціальних проєктів сту-

дентських груп 

21 листопада заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи 

21 Реалізація волонтерських проєктів студентсь-

ких груп (за окремим планом) 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гу-

манітарної роботи 



 

IІ. ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ 

 

 

Забезпечення освітніх стандартів підготовки та організаційна робота 

 

22 Розроблення і створення нових освітніх бакалаврських і магістерсь-

ких програм 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, заві-

дувачі кафедр, гаранти 

23 Створити раду випускників ФУФКМ жовтень завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм 

24 Створити раду роботодавців ФУФКМ жовтень завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм 

25 Проведення координаційних нарад гарантів освітніх програм пер-

шого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти 

листопад декан, заступник декана з науково-

методичної та навчальної роботи, 

завідувачі кафедр 

26 Аналіз якості комплексу завдань і методичних рекомендацій, перед-

бачених у робочих програмах практик усіх видів 

вересень навчально-методична комісія,     

Ковбасенко Ю.І. 

27 Аналіз якості організації самостійної роботи студентів жовтень навчально-методична комісія,    

Ковбасенко Ю.І. 

28 Підготовка до проведення підсумкової атестації випускників (графі-

ків, програм, білетів, вимог до написання проєктних і дослідницьких 

робіт) 

грудень заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, заві-

дувачі кафедр 

29 Оновлення і затвердження тем кваліфікаційних робіт / проєктів здо-

бувачів 1-го (бакалаврського) і 2-го(магістерського) рівнів 

жовтень завідувачі кафедр 

30 Наповнення е-середовища ФУФКМ якісним освітнім контентом, 

необхідним для організації успішного навчально-виховного процесу, 

вдосконалення чинних ЕНК, розробка і сертифікація нових ЕНК (за 

окремим планом) 

 

вересень – 

грудень 

помічник декана з ІКТ, викладачі 



31 Організація і проведення внутрішнього моніторингу якості освіти: 

 моніторинг кількісних і якісних показників кадрового забезпе-

чення освітньої діяльності; 

 моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освіт-

ньої діяльності; 

 моніторинг якості викладання навчальних дисциплін; 

 моніторинг якості результатів навчання здобувачів шляхом по-

будови рейтингу успішності; 

 аналіз показників якості/успішності здобувачів вищої освіти 

всіх форм навчання; 

 проведення анкетування «Портрет першокурсників» 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, нав-

чальний відділ, завідувачі кафедр 

32 Забезпечення функціонування центрів компетентностей для студен-

тів бакалаврських програм: 

 Інформаційно-аналітичного центру; 

 Центру компетентностей «Грінченкознавство»; 

 Центру компетентностей «Літературний театр»; 

 Центру культури української мови; 

 Центру прикладних лінгвістичних технологій; 

 Центру технологій навчання літератури; 

 Центру формування компетентностей; 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр, 

відповідальні за роботу центрів 

33 Проведення гостьових лекцій і навчальних занять, зокрема з викори-

станням цифрових технологій 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр 

34 Посилення практичного спрямування освітнього процесу, зокрема 

забезпечення якісного супроводу практик усіх видів з урахуванням 

умов карантинних обмежень 

вересень – 

грудень 

керівники практики 

35 Організація майстер-класів, вебінарів, навчально-методичних семі-

нарів для здобувачів 

 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр 

36 Збір та аналіз інформації про продовження навчання і працевлашту-

вання випускників 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм 



37 Звіт про працевлаштування випускників ФУФКМ 

 

жовтень завідувачі кафедр 

38 Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників 

(зокрема онлайн): «ярмарки вакансій», зустрічі з роботодавцями, 

майстер-класів з написання есе, мотиваційних листів для потенцій-

них роботодавців тощо 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педаго-

гічної та соціально-гуманітарної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

39 Налагодження співпраці з Радами роботодавців і випускників на пар-

тнерських засадах, зокрема: 

 залучення до проведення навчальних занять, гостьових лекцій 

тощо; 

 залучення до роботи екзаменаційних комісій та атестації здо-

бувачів освіти; 

 залучення до обговорення та експертизи освітніх програм, на-

вчальних планів, оновлення баз практик; 

 залучення до проведення профорієнтаційних заходів 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм 

 

Індивідуальна траєкторія навчання. Академічна мобільність студентів 

 

40 Проведення вхідного контролю рівня сформованості предметних 

компетентностей першокурсників. Організація груп вирівнювання 

вересень заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, заві-

дувачі кафедр 

41 Сприяти інтернаціоналізації освіти, залучаючи студентів до академі-

чної мобільності 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, заві-

дувачі кафедр 

42 Сприяти міжрегіональній академічній шляхом короткотермінової 

академічної мобільності студентів у межах України 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, заві-

дувачі кафедр 

43 Надання консультаційної та методичної підтримки студентам, які бе-

руть участь у програмах міжнародної (зовнішньої) академічної мобі-

льності 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-мето-

дичної та навчальної роботи, заві-

дувачі кафедр 

 



 

Профорієнтаційна робота 

 

44 Організація агітаційно-роз'яснювальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних і вищих професійно-технічних закладах, технікумах, 

коледжах; координація співпраці із цими навчальними закладами 

вересень – 

грудень 

заступники декана, 

завідувачі кафедр 

45 Проведення рекламних кампаній на офіційній сторінці ФУФКМ і в 

соціальних мережах 

вересень – 

грудень 

заступники декана, 

завідувачі кафедр 

46 Організація індивідуальних профконсультацій з метою задоволення 

інтересу школярів та їхніх батьків до філологічної освіти в Універси-

теті Грінченка 

вересень – 

грудень 

заступники декана, 

завідувачі кафедр 

47 Проведення профорієнтаційних заходів: 

 Днів відкритих дверей; 

 екскурсій (зокрема онлайн-екскурсії) школярів м. Києва до 

ФУФКМ; 

 спільні для студентів і учнів майстер-класи на філологічні 

теми; 

 розповсюдження пакету рекламних матеріалів про ФУФКМ; 

 залучення школярів м. Києва до позанавчальних заходів 

ФУФКМ; 

 запровадження проєкту «Нова українська школа: столичний 

стандарт» (для вчителів-словесників) 

вересень – 

грудень 

заступники декана, 

завідувачі кафедр 

48 Організація і проведення з метою популяризації навчання на освітніх 

програмах спеціальності 035 Філологія в Університеті Грінченка 

традиційних творчих змагань серед учнів загальноосвітніх закладів: 

 Літературно-мистецького конкурсу творчої учнівської 

молоді «Березневі містерії»; 

 Відкритого конкурсу читців «Із Янголом на плечі…» 

 

 

грудень кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознав-

ства 



 

ІІІ. НАУКОВА СТРАТЕГІЯ 

 

 

Розвиток дослідницької культури 

 

49 Реалізація колективних та індивідуальних досліджень, зокрема в ра-

мках наукових тем кафедр 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

керівники наукових тем 

50 Виконання міжкафедральної теми «Типологія ідентичностей у худо-

жньому і критичному дискурсах» (реєстраційний номер 

0117U005200) 

вересень – 

листопад 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавс-

тва; кафедра світової літератури, 

Бровко О.О., Ковбасенко Ю.І. 

51 Розвиток дослідницької культури і продукування нових наукових 

знань за напрямами наукових шкіл ФУФКМ 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

керівники наукових шкіл 

52 Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних та нау-

кових працівників Університету, зокрема й у виданнях, що індексу-

ються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

53 Сприяти зростанню кількості цитувань наукових праць викладачів (h-

індекс – індекс Гірша), індексованих у наукометричних базах Scopus 

та Web of Science 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

54 Сприяти розширенню наукових контактів науково-педагогічних 

працівників через соціальну мережу ResearchGate 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

55 Сприяти активному оприлюдненню викладачами наукових матеріа-

лів у пошуковій системі Google Scholar (Google Академія), що забез-

печує легкий доступ до опублікованих статей 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

56 Сприяти зростанню показника цитування профілів працівників у 

Google Академії 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 



57 Пропагування принципів академічної доброчесності в освітньому 

процесі та науковій діяльності, зокрема через обов’язкову перевірку 

наукових робіт на плагіат з використанням автоматизованих систем 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

58 Оформлення патентів і свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

об’єкти інтелектуальної власності 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

59 Популяризація результатів досліджень через е-ресурси (офіційний 

веб-сайт Університету, е-журнали, е-репозиторій, Research Gate, со-

ціальні мережі тощо) 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

60 Професійний розвиток і підвищення кваліфікації науково-педагогіч-

них працівників 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

61 Розвиток дослідницьких умінь, формування дослідницької культури 

аспірантів і студентів 

вересень – 

грудень 

керівники наукових робіт 

62 Методичний семінар для молодих викладачів «Модель роботи моло-

дого науковця: від написання конспектів лекцій до самостійного ви-

кладу наукової проблематики» 

вересень заступник декана з наукової роботи 

63 Сприяти дотриманню принципів академічної доброчесності нау-

ково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами 

вересень – 

грудень 

керівники наукових робіт 

64 Робота над створенням наукової біографії Бориса Грінченка вересень – 

грудень 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавс-

тва 

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Аспірантура, докторантура, спеціалізовані вчені ради 

 

65 Підготовка докторів філософії зі спеціальності 014 Теорія і методика 

навчання (за спеціальностями), 035 Філологія, реалізація наукових 

інтересів здобувачів з української мови, загального мовознавства, ук-

раїнської літератури, порівняльного літературознавства, літератур за-

рубіжних країн 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр, гаранти програм 



66 Організація та проведення засідань спеціалізованих вчених рад Уні-

верситету для разових захистів здобувачів на здобуття ступеня док-

тора філософії 

вересень – 

грудень 

голови спеціалізованих вчених рад 

67 Сприяти вчасному наповненню е-портфоліо аспірантів на Вікі-пор-

талі Університету 

вересень – 

грудень 

завідувачі кафедр, наукові керів-

ники, аспіранти 

68 Сприяти прозорому обговоренню і рекомендації претендентів до 

вступу в аспірантуру і докторантуру Університету зі спеціальності 

035 Філологія 

жовтень – 

листопад 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

69 Сприяти прозорому проведенню процедури формування індивідуа-

льної траєкторії навчання аспірантів і вибору дисциплін 

вересень заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

70 Збір та узагальнення інформації про випускників аспірантури вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

 

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти 

 

71 Розвиток творчих здібностей учасників освітнього процесу засобами 

пошуково-дослідницького спрямування, зокрема заохочення до уча-

сті в роботі наукових гуртків, Наукового товариства студентів, аспі-

рантів, докторантів і молодих вчених 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

72 Заохочення студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студент-

ської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсі наукових проєктів у 

рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослі-

дження молодих вчених: від ідеї до реалізації» 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

73 Активізація мотиваційної роботи серед здобувачів освіти щодо їхньої 

участі в наукових конференціях і круглих столах різного рівня та 

оприлюднення (публікування) своїх наукових розвідок 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр, гаранти освітніх 

програм, керівники кваліфікаційних 

робіт 



74 Науково-методологічний семінар аспірантів, магістрантів і бакалав-

рів кафедри української мови «Актуальні питання мовознавства та 

методики викладання мови» 

вересень – 

грудень 

кафедра української мови,             

Саєвич І.Г. 

75 VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бі-

бліотека і книга в цифровому медіасвіті: європейський вектор» 

жовтень заступник декана з наукової роботи, 

кафедра інформаційних комунікацій 

76 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магіст-

рантів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми літерату-

рознавства й мовознавства» 

листопад заступник декана з наукової роботи, 

Наукове товариство студентів, аспі-

рантів, докторантів і молодих учених 

77 Створення і наповнення сайту збірника наукових праць здобувачів 

факультету української філології, культури і мистецтва «Молода на-

ука» 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи 

78 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магіст-

рантів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми літерату-

рознавства й мовознавства»   

листопад заступник декана з наукової роботи і 

міжнародних проєктів; Наукове то-

вариство студентів, аспірантів, док-

торантів і молодих учених 

79 Робота наукових гуртків ФУФКМ (за окремим планом) вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

 

Підвищення якості наукових періодичних видань 

 

80 Моніторинг наукових періодичних видань ФУФКМ у частині вико-

нання вимог щодо входження у наукометричні бази Scopus / Web of 

Science 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

головні редактори, випускові редак-

тори 

81 Підвищення якості фахового видання «Синопсис: текст, контекст, ме-

діа»: 

 вдосконалення опису і процедури дотримання публікаційної 

етики; 

 підвищення і стабілізація обсягу випусків; 

 вдосконалення оформлення випусків з урахуванням нового 

ДСТУ 7152: 2020 

постійно кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавс-

тва, 

Козлов Р.А., Жигун С.В. 



82 Підвищення якості фахового видання «Літературний процес: методо-

логія, імена, тенденції»: 

 стабілізація своєчасного оприлюднення випусків на сайті ви-

дання; 

 усталення обсягу випусків; 

 вдосконалення процедури публікаційної етики 

постійно кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавс-

тва, 

Вірченко Т.І., Козлов Р.А. 

83 Сприяти вчасному наповненню Інституційного репозиторію новими 

науковими досягненнями викладачів ФУФКМ 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр, викладачі 

 

Наукові конференції та інші заходи 

 

84 Навчальний курс для вчителів м. Києва «Критичне мислення для на-

писання есе в школі» (в онлайн-режимі за умови карантинних обме-

жень) 

вересень кафедра української мови,     

Бойко М.І. 

85 Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: деконстру-

кція, хаос, апокаліптика» 

жовтень кафедра української літератури, ком-

паративістики і грінченкознавства 

Бровко О.О., Бондарева О.Є. 

86 Цикл науково-популярних лекцій з мовознавства і літературознавс-

тва в межах соціального проєкту «З Києвом і для Києва» 

вересень – 

грудень 

кафедра української мови, Русаче-

нко Н.П., кафедра української літе-

ратури, компаративістики і грінчен-

кознавства, Блохіна Н.О., кафедра 

світової літератури, Шовкопляс Г.Є. 

87 Науковий гурток для здобувачів середньої освіти «Аналіз та інтерп-

ретація художнього тексту» (на базі спеціалізованої середньої школи 

І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов Десня-

нського району м. Києва) 

вересень – 

грудень 

кафедра світової літератури, Вишни-

цька Ю.В. 

88 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XV щорічні Грінчен-

ківських читання) «Біографічний наратив: текст і дискурс» 

09 грудня кафедра української літератури, ком-

паративістики і грінченкознавства, 

Бровко О.О., 

кафедра інформаційних комунікацій, 

Григоревська О.В. 



89 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бо-

риса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» 

грудень кафедра української мови. 

Вінтонів М.О., Саєвич І.Г. 

90 ХІІІ Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл «Автор і твір 

крізь призму ідентичності у світовій літературі» 

грудень кафедра світової літератури Тверіті-

нова Т.І., Шовкопляс Г.Є. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

Міжнародні грантові проєкти та програми, академічна мобільність 

 

91 Сприяти участі науково-педагогічних працівників, аспірантів, докто-

рантів і студентів у міжнародних проєктах 

постійно заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр, викладачі 

 

Встановлення, підтримка, розвиток партнерських зв’язків 

з міжнародними інституціями в Україні і за кордоном 

 

92 Робота над розширенням горизонтів міжнародної співпраці та гран-

тової підтримки дослідницьких проєктів 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

93 Співорганізація Другої міжнародної конференції в Етнографічному 

музеї міста Старогард (Республіка Польща) 

вересень кафедра української літератури, ком-

паративістики і грінченкознавства, 

Брацкі А.С. 

94 Співробітництво з редколегією журналу «Теми й контексти» 

(«Tematy i Konteksty») Жешівського університету (Республіка 

Польща) 

вересень – 

грудень 

кафедра української літератури, ком-

паративістики і грінченкознавства, 

Брацкі А.С. 
  



 

Сприяння навчанню іноземних громадян в Університеті 

 

95 Оновлення англомовної версії сайту ФУФКМ для надання інформації 

про правила прийому, перебування, навчання, проживання слухачів 

підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства та іно-

земних студентів 

січень – 

лютий 

завідувачі кафедр, помічники дире-

ктора з ІКТ 

96 Популяризація вивчення української мови в Університеті Грінченка 

серед потенційних іноземних абітурієнтів 

постійно кафедра української мови, Вінто-

нів Т.М., Горохова Т.О. 

 

V. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

 

97 Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівни-

ків за фаховим модулем (стажування) (за окремим планом) 

вересень – 

грудень 

заступник декана з наукової роботи, 

завідувачі кафедр, науково-педаго-

гічні працівники 

98 Підвищення якості методичної складової діяльності науково-педагогі-

чних працівників (тренінги, навчання) 

вересень – 

грудень 

заступник декана, 

керівник навчального відділу, 

помічник директора з ІКТ 

99 Провадження курсів з вивчення державної мови вересень – 

грудень 

кафедра української мови, 

Вінтонів М.О. 

100 Організація і проведення тренінгового навчання для науково-педагогі-

чних працівників Університету Грінченка «Пригости розмовою україн-

ською мовою…» з метою підвищення їхнього рівня володіння держав-

ною мовою 

січень – 

травень 

кафедра української мови, Овсіє-

нко Л.М., Караман О.В., Караман 

С.О.  

101 Виконання науково-педагогічними працівниками нових або більшої 

складності професійних обов’язків, що дасть змогу підтримувати на-

лежний або покращувати рівень професійної кваліфікації 

вересень – 

грудень 

декан, заступники декана, завідувачі 

кафедр 



102 Подальший розвиток інституту наставництва (робота з новими викла-

дачами): проведення інструктажів для нових викладачів; удоскона-

лення фахових навичок е-навчання та змішаного навчання; взаємовід-

відування занять 

вересень – 

грудень 

декан, завідувачі кафедр, наставники 

103 Організувати і зробити систематичним семінар з адаптації новопри-

значених науково-педагогічних працівників на новому робочому місці 

вересень – 

жовтень 

заступники декана, 

завідувачі кафедр, наставники 

104 Аналіз якісного та кількісного складу працівників, виявлення потреби 

у персоналі. Робота з кадровим резервом 

вересень – 

грудень 

декан, завідувачі кафедр 

105 Стимулювання розвитку персоналу вересень – 

грудень 

декан, завідувачі кафедр 

 

 

VI. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 

 

Соціальний захист та підтримка студентів 

 

106 Організація поселення студентів у гуртожитки вересень заступник декана з науково-педагогі-

чної та соціально-гуманітарної ро-

боти, студентська рада 

107 Система заходів щодо нарахування соціальних виплат студентам вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогі-

чної та соціально-гуманітарної ро-

боти, 

108 Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних ка-

тегорій та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах та ситу-

аціях 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогі-

чної та соціально-гуманітарної ро-

боти, 

109 Консультування студентів соціальних категорій  вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогі-

чної та соціально-гуманітарної ро-

боти, 



 

 

110 Взаємодія зі студентськими радами гуртожитків, координація їх спів-

праці із завідувачами та вихователями гуртожитків 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогі-

чної та соціально-гуманітарної ро-

боти, студентська рада 

111 Психолого-педагогічний супровід студентів, які мешкають у гуртожи-

тку 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогі-

чної та соціально-гуманітарної ро-

боти 

 

 

Забезпечення умов для успішного опанування освітніх програм, 

поєднання навчання, праці, здорового способу життя та культурного дозвілля 

 

112 Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні листопад заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

кафедри, студентська рада 

113 Шоу-програма першокурсників «Ось ми які!» жовтень – 

листопад 

заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

студентська рада 

114 Квест «Мовний марафон» до Дня української мови та писемності 09 листо-

пада 

заступник декана з науково-педагогіч-
ної та соціально-гуманітарної роботи, 
кафедра української мови 
 

115 Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим планом) листопад заступник декана з науково-педагогіч-
ної та соціально-гуманітарної роботи, 
кафедри 

116 Новорічне шоу «Grinch New Year» грудень  заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

студентська рада 



117 Екскурсії до історичних пам’яток України, Національних парків. 
Екскурсійні маршрути столицею та іншими регіонами України. Від-
відування музеїв, театрів, концертів, виставок, експозицій, галерей 

вересень 

– грудень 

заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

кафедри 

118 Відзначення знаменних, пам’ятних дат (День Захисника України, 

День гідності і свободи, День Соборності України, Міжнародний день 

мови тощо) 

вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

кафедри, студентська рада 

119 Робота творчих об’єднань, гуртків вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

кафедри 

120 Заохочення творчої студентської молоді до репрезентації власних здо-

бутків у збірці студентської творчості Київського університету імені 

Бориса Грінченка «Сонячне проміння» 

вересень – 

грудень 

кафедра української літератури, ком-

паративістики і грінченкознавства, 

Башкирова О.М. 

 

Сприяння роботі органів студентського самоврядування 

 

121 Тренінги командоутворення для студентської ради ФУФКМ вересень –  

жовтень 

заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

студентська рада 

122 Тренінги для студентських координаторів травень-че-

рвень 

заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи, 

студентська рада 

123 Звітна конференція студентської ради листопад студентська рада 

124 Участь у звітній конференції Студентського парламенту листопад студентська рада 

125 Участь у виборах органів студентського самоврядування жовтень студентська рада 

126 Проведення методичних семінарів зі студентським активом  щомісяця заступник декана з науково-педагогіч-

ної та соціально-гуманітарної роботи 

127 Організація роботи студентського старостату вересень – 
грудень 

заступник декана з науково-педагогіч-
ної та соціально-гуманітарної ро-
боти, студентська рада 



 

 

VIII. ІНФРАСТРУКТУРА, БЕЗПЕКА 

 

130 Проведення інструктажів з техніки безпеки і правил поведінки в нав-

чальному закладі та за його межами (за окремим графіком) 

вересень – 

грудень 

декана, заступники директора 

131 Проведення планових / позапланових інструктажів з пожежної безпеки 

і охорони праці і безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього 

процесу (за окремим графіком) 

вересень – 

грудень 

заступники декана 

132 Ознайомлення учасників освітнього процесу з алгоритмом дій на випа-

док підозри та надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків 

захворювання на COVID-19 

вересень – 

грудень 

заступники декана, куратори 

133 Ознайомлення учасників освітнього процесу з особливостями дотри-

мання безпеки під час оповіщення про повітряну тривогу 

вересень – 

грудень 

заступники декана, куратори 

134 Планування роботи ФУФКМ на 2023 рік листопад – 

грудень 

декан, заступники декана, за-

відувачі кафедр 
 

 

VII. З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА 

 

Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» 

 

128 Соціальні проєкти студентських груп для киян вересень – 

грудень 

заступник декана з науково-педагогі-
чної та соціально-гуманітарної ро-
боти 

129 Науковий онлайн-семінар «Київ філологічний» грудень заступник декана з наукової роботи, 

кафедра української мови 


