
ПЛАН РОБОТИ 

Інституту філології на 2021 рік 

 

 

І. Корпоративна культура 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

Спадкоємці Бориса Грінченка 

1.  Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за 

окремим планом) 

травень 

 

ІФ, заступник директора з НПСГР 

студентська рада 

2.  Продовжити роботу над створенням корпусу 

текстів Бориса Грінченка для онлайн-платформи 

Протягом року ІФ 

3.  Грінченківська декада (за окремим планом) грудень ІФ, директор, заступник директора з НПСГР, 

кафедри 

Імплементація Кодексу корпоративної культури 

4.  Тренінговий курс для науково-педагогічних 

працівників Університету Грінченка «Причасти 

мене розмовою українською мовою…» 

Січень – червень 

2021 р. 

ІФ, кафедра української мови 

5.  Онлайн-збори трудового колективу Інституту 

філології 

січень директор, кафедри 

6.  Онлайновий майстер-клас для науково-

педагогічних працівників Університету Грінченка 

«Мовна культура наукового тексту» 

Лютий – березень 

2021 р. 

ІФ, кафедра української мови 

7.  Участь у діяльності школи кураторів академічних 

груп 

серпень ІФ, заступник директора з НПСГР, куратори  

груп 

8.  Тематичні кураторські години із розвитку 

корпоративної культури 

протягом року ІФ, заступник директора з НПСГР, куратори 

груп 

9.  Зустрічі адміністрацій Інституту зі здобувачами 

вищої освіти різних курсів 

протягом року ІФ, директор, заступник директора з НПСГР 



 

Імідж та бренд Університету 

10.  Розвиток віртуальних проєктів на порталі 

Університету «Особистості в історії 

Університету» та «Людські історії Університету 

Грінченка» 

Протягом року ІФ, 

заступник директора з НПСГР, кафедра 

української мови 

11.  Залучення студентів до реалізації спільних 

профорієнтаційних заходів 

протягом року ІФ, завідувачі кафедр, викладачі 

12.  Залучення студентів до відзначення знаменних 

дат, реалізації іміджевих заходів Університету, 

Інституту (День Державного Прапора України, 

День української писемності та мови тощо) 

протягом року ІФ, заступник директора з НПСГР 

13.  Оприлюднення інформації про діяльність 

Інституту філології, кафедр на офіційному 

порталі Інституту, Університету 

протягом року 

 

ІФ, директор, кафедри 

Традиції доброчесності та волонтерства учасників освітнього процесу. Корпоративні заходи 

14.  Шевченківський березень березень ІФ, заступник директора з НПСГР, кафедри, 

студентська рада 

15.   День Інституту філології 17 березня ІФ, директор, заступник директора з НПСГР, 

кафедри, студентська рада 

16.  Участь в урочистостях із нагоди вручення 

дипломів випускникам Інституту філології 

червень 

грудень 

ІФ, директор, заступник директора з НПСГР, 

кафедри 

17.  Участь у посвяті першокурсників у студенти 

Університету 

вересень ІФ, директор, заступник директора з НПСГР  

куратори І курсу, студентська рада 

18.  Заходи з нагоди Дня працівників освіти (за 

окремим планом) 

жовтень ІФ, заступник директора з НПСГР 

студентська рада 

19.  День української писемності та мови листопад ІФ, директор, заступник директора з НПСГР, 

кафедри 

20.  Фестиваль-конкурс соціальних проєктів 

студентських груп 

листопад ІФ,  заступник директора з НПСГР, 

студентська рада 



 

IІ. Освітня стратегія 

 

№ Заходи Термін 

виконання 
Відповідальні 

Академічна культура освітнього процесу 

1.  Оновлення існуючих освітніх програм підготовки магістрів 

спеціальності 035 Філологія відповідно до стандартів вищої 

освіти, вимог положення про акредитацію освітніх програм, у 

т.ч. оприлюднення та обговорення їх з метою удосконалення з 

усіма зацікавленими сторонами: стейкхолдерами, академічною 

спільнотою, здобувачами освіти, випускниками, роботодавцями 

січень – лютий ІФ 

завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм 

2.  Розробка робочих навчальних планів на 2021–2022 н.р. серпень ІФ 

заступник директора 

3.  Оновлення робочих програм навчальних дисциплін січень, серпень ІФ 

викладачі 

4.  Оновлення програм практик січень, серпень ІФ 

керівники практик 

5.  Підготовка та затвердження розкладів занять протягом року ІФ 

навчальний відділ 

6.  Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр серпень ІФ 

завідувачі кафедр 

7.  Підготовка до проведення атестації випускників (програми 

підсумкової атестації, білети) 

лютий, 

червень, 

грудень 

ІФ 

завідувачі кафедр 

 

8.  Підвищення якості методичної складової діяльності науково-

педагогічних працівників (тренінги, навчання) 

протягом року ІФ 

заступник директора, 

керівник навчального відділу, 

помічник директора з ІКТ 

9. Наповнення е-середовища Інституту якісним освітнім контентом, протягом року ІФ 

21.  Реалізація соціальних, волонтерських проєктів 

студентських груп (за окремим планом) 

протягом року ІФ,  заступник директора з НПСГР, 

студентська рада 



удосконалення ЕНК помічник директора з ІКТ, 

викладачі 

10. Моніторинг якості надання освітніх послуг: 

 проведення анкетування «Викладач очима студентів» 

 побудова рейтингу успішності студентів денної форми 

навчання 

 аналіз показників якості/успішності здобувачів вищої 

освіти всіх форм навчання 

протягом року ІФ 

заступник директора з науково-

методичної та навчальної роботи, 

навчальний відділ. 

11. Забезпечення функціонування діючих центрів компетентностей 

для студентів бакалаврських програм: 

 Лінгвістичного центру германських мов, 

 Центру перекладу, 

 Центру прикладних комунікативних технологій, 

 Центру прикладних лінгвістичних технологій, 

 Центру китаєзнавчих досліджень, 

 Класу Конфуція, 

 Центру японської мови і культури 

протягом року ІФ 

завідувачі кафедр, 

відповідальні за роботу центрів 

12. Підписання угоди про співпрацю зі школою вивчення німецької 

мови StartDeutsch Schule (м. Київ) 

січень ІФ 

кафедра германської філології 

13. Проведення гостьових лекцій та навчальних занять, у т.ч. із 

використанням 

цифрових технологій 

протягом року ІФ 

завідувачі кафедр 

14. Посилення практичного спрямування освітнього процесу, у т.ч. 

забезпечення якісного супроводу практики студентів IV курсу 

(створення ЕНК для практик) 

протягом року ІФ 

керівники практики 

15. Урочисте відкриття нових аудиторій Класу Конфуція Київського 

університету імені Бориса Грінченка за участі представників 

Посольства КНР 

вересень ІФ 

завідувач кафедри східних мов та 

перекладу 

16. Збір інформації щодо працевлаштування випускників січень – лютий 

серпень – 

вересень 

ІФ 

навчальний відділ 

17. Продовження співпраці з роботодавцями і Радою роботодавців, у 

т.ч.: 

протягом року ІФ 

завідувачі кафедр, 



 залучення до навчальних занять 

 участь у роботі екзаменаційних комісій 

 участь у обговоренні та експертизі освітніх програм 

гаранти освітніх програм 

 

 

Індивідуальна траєкторія навчання 

Академічна мобільність студентів 

18. Оновлення каталогу вибіркових дисциплін. Розподіл студентів 

першого курсу за вибірковими спеціалізаціями та організація 

процедури вибору дисциплін у 2021–2022 н.р. 

січень – 

березень 

З 

ІФ 

завідувачі кафедр, 

навчальний відділ 

19. Надання консультаційної та методичної підтримки студентам, які 

беруть участь у програмах міжнародної (зовнішньої) академічної 

мобільності 

протягом року ІФ 

заступник директора, навчальний 

відділ, 

кафедри 

 

Профорієнтаційна робота. Доуніверситетська підготовка. Рекрутація 

 

20. Проведення профорієнтаційних заходів: 

 Дні відкритих дверей; 
 екскурсії (в т.ч. онлайн-екскурсії) школярів м. Києва до ІФ; 

 спільні для студентів і учнів майстер-класи на філологічні теми; 

 розповсюдження пакету рекламних матеріалів про ІФ; 
 залучення школярів м. Києва до позанавчальних заходів ІФ тощо. 

протягом року ІФ, 

заступник директора, 

кафедри 

21. Методичний супровід навчання іноземців та осіб без 

громадянства; проведення для цієї категорії здобувачів освіти 

профорієнтаційних заходів 

протягом року ІФ, 

кафедра української мови 

ІІІ. Наукова стратегія 

Розвиток дослідницької культури 

1 Підготовка та видання спадщини Бориса Грінченка протягом року ІФ 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

2 Робота над створенням наукової біографії Бориса Грінченка протягом року ІФ 

кафедра української літератури, 



компаративістики і грінченкознавства 

3 Реалізація досліджень у рамках наукових тем: 

 

 «Типологія ідентичностей у художньому і критичному 

дискурсах». Реєстраційний номер: 0117U005200 

 

 «Розвиток європейських мов і літератур у контексті 
міжкультурної комунікації». Реєстраційний номер: 

0116U006607 

 

 

 «Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації 
вищої освіти». Реєстраційний номер: 0116U007073 

 

 «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку 
гуманітарної сфери сучасної України як європейської 

держави». Реєстраційний номер: 0116U002964 

протягом року ІФ 

 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

 

кафедра романської філології та 

порівняльно-типологічного 

мовознавства 

 

 

кафедра східних мов та перекладу 

 

 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

4 Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних 

та наукових працівників Університету, зокрема й у виданнях, 

що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science 

протягом року  

5 Організація і проведення засідань спеціалізованих вчених рад 

ІФ, забезпечення якості та прозорості їх діяльності 

до 15 травня ІФ 

голови спеціалізованих вчених рад 

 

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти 

 

6 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

магістрантів, аспірантів і молодих учених «Актуальні 

проблеми літературознавства та мовознавства» 

01 грудня 2021 р. ІФ 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих 

вчених 

7 Проміжні та підсумкові звіти аспірантів про виконання 

індивідуальних планів роботи 

січень – лютий, 

травень – червень 

ІФ 

завідувачі кафедр, керівники, 



аспіранти 

Підвищення якості наукових періодичних видань 

8 Просування наукових періодичних видань ІФ до Переліку 

наукових фахових видань України та міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus/Web of Science 

протягом року ІФ 

заступник директора, 

головні редактори, випускові 

редактори 

Наукові конференції та інші заходи 

9 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На 

перетині мови і права» (спільно з Національною академією 

внутрішніх справ) 

19 лютого ІФ 

заступник директора з НР 

10 Міжнародна наукова конференція з теоретичної та прикладної 

лінгвістики (спільно з Університетом Білостока, Польща) 

04-05 березня ІФ 

кафедра англійської філології та 

перекладу 

11 Міжнародний семінар асоційованих партнерів проєкту 

ELEXIS «Досвід цифрової практики обробки мовних даних» 

квітень ІФ 

кафедра романської філології та 

порівняльно-типологічного 

мовознавства 

12 Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: 

кордони і помежів я толерантності» 

жовтень ІФ 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

13 ІV Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів 

китайської мови 

листопад ІФ 

кафедра східних мов та перкладу 

14 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від 

словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних 

систем» 

15 грудня ІФ 

заступник директора з НР 

15 ХIV Грінченківські читання – Всеукраїнська наукова 

конференція «Український світ Бориса Грінченка» 

10 грудня  ІФ 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 
  



Університетська наука – Києву 

16 Науковий семінар «Київ філологічний» Квітень ІФ 

заступник директора з НР, 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих 

вчених 

IV. Міжнародна діяльність 

1 Міжнародний проєкт «Горизонт 2020 ELEXIS: 

європейська лексикографічна інфраструктура» 

протягом року ІФ 

завідувач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства;  

заступник директора з НР 

2 Міжнародному проєкт викладання французької мови 

PROFLE+ 

протягом року ІФ 

кафедра романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства 

3 Міждисциплінарний українсько-польський видавничий 

проєкт «Поетика повсякдення: маркери ідентичності» 

протягом року ІФ 

кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

4 Міждисциплінарний міжнародний дослідницький 

проєкт ICT Thesaurus Modelling Recommendations 

(Based On Innovations Of European And Oriental 

Languages) 

січень – травень ІФ 

завідувач кафедри східних мов та перекладу 

V. Розвиток персоналу 

1 Організація та проведення модуля з ІКТ у межах підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних співробітників ІФ 

Університету Грінченка 

протягом року ІФ 

помічник директора з ІКТ 

2 Організація та проведення дослідницького модуля з у межах 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників 

ІФ Університету Грінченка 

протягом року ІФ 

заступник директора з НР 

3 Організація та проведення дидактичного модуля у межах 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників 

ІФ Університету Грінченка 

протягом року ІФ 

заступник директора з 

НМНР 



4 Організація та проведення лідерського модуля у межах 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників 

ІФ Університету Грінченка 

протягом року ІФ 

заступник директора з 

НПСГР 

5 Інтенсивний онлайн-курс професора кафедри міжкультурної 

герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга 

Максиміліана Віллі ван Піра 

листопад ІФ 

кафедра англійської 

філології та перекладу 

 

VI. Взаємодія та підтримка студентів 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

Соціальний захист та підтримка студентів 

1.  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 

 

ІФ, заступник директора 

2.  Визначення потреб студентів щодо забезпечення 

гуртожитком на 2021-2022 н.р. та формування 

бази поселення 

квітень-червень ІФ, заступник директора 

3.  Організація поселення студентів у гуртожитки серпень-вересень ІФ, заступник директора, 

студентська рада 

4.  Система заходів щодо нарахування соціальних 

виплат студентам 

протягом року ІФ, заступник директора 

5.  Проведення благодійних акцій для підтримки 

студентів соціальних категорій і тих, які 

опинилися в складних життєвих обставинах та 

ситуаціях 

протягом року ІФ, заступник директора 

6.  Консультування студентів соціальних категорій протягом року ІФ, заступник директора 

https://www.daf.uni-muenchen.de/personen/emeriti/van_peer/index.html


 

7.  Взаємодія зі студентськими радами гуртожитків, 

координація їх співпраці із завідувачами та 

вихователями гуртожитків 

протягом року ІФ, заступник директора, 

студентська рада 

8.  Здійснення контролю оплати студентами за 

проживання та додаткові послуги в гуртожитках 

протягом року ІФ, заступник директора 

9.  Психолого-педагогічний супровід студентів, що 

мешкають у гуртожитку 

протягом року ІФ, заступник директора 

Сприяння роботі органів студентського самоврядування 

10.  Тренінги командоутворення для студентської ради 

Інституту філології 

лютий-березень  ІФ, заступник директора, студентська рада 

11.  Тренінги для студентських координаторів травень-червень ІФ, заступник директора, студентська рада 

12.  Звітна конференція студентської ради Інституту 

філології 

жовтень- 

листопад 

ІФ, студентська рада 

13.  Участь у звітній конференції Студентського 

парламенту 

листопад ІФ, студентська рада 

14.  Участь у виборах органів студентського 

самоврядування 

грудень ІФ, студентська рада 

15.  Проведення методичних семінарів зі студентським 

активом 

щомісяця ІФ, заступник директора 

16.  Організація роботи студентського старостату протягом року ІФ, заступник директора, 

студентська рада 

VIІ. З Києвом і для Києва 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

Соціальний проект «З Києвом і для Києва» 

1.  Онлайн-курси японської мови 

«Maneki Neko Japanese» 

січень-травень  ІФ, кафедра східних мов і перекладу 



 

2.  Онлайн-заняття «Англійська мова об’єднує серця» січень-травень ІФ, кафедра англійської філології і перекладу 

3.  Онлайн-лекція «Мова народу – генетичний код 

національної культури» 

20 лютого  ІФ, кафедра української мови 

4.  Літературний конкурс «Березневі містерії» 27 березня ІФ, кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

5.  Великдень в Україні та англомовних країнах квітень ІФ, кафедра германської філології  

6.  Цикл онлайн-занять з усного мовлення 

англійською 

жовтень-грудень ІФ, кафедра світової літератури 

7.  Свято Різдва в німецькомовних країнах грудень ІФ, кафедра германської філології 

 


