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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 

Підрозділи Факультету:  

 ФІТУ – Факультет інформаційних технологій та управління 

 ККНМ – Кафедра комп’ютерних наук і математики 

 КУ – Кафедра управління 

 КФЕ – Кафедра фінансів та економіки 

 КІКБ – Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 ЛВС – Лабораторія вбудованих систем 

 НВ – Навчальний відділ 

 ННЦ КЛ – Науково-навчальний центр культури лідерства  

  

 Терміни:  

 ЗДО – Заклад дошкільної освіти  

 ЗЗСО – Заклад загальної середньої освіти  

 ІННУД – Інформатизація навчально-наукової та управлінської 

діяльності  

 НМНР – Науково-методична та навчальна робота  

 НМСГРЛ – Науково-методична, соціально-гуманітарна робота та 

лідерство  

 НПСГР – Науково-педагогічна та соціально-гуманітарна робота  

 НР – Наукова робота  

 НТ САДМВ – Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених 

 ПГ – Прийом громадян  

 РСС – Рада студентського самоврядування 

 СГВ – Соціально-гуманітарна взаємодія  

 СП – Студентський парламент  

 

 
 
 
 
 
 

  



ЦИКЛОГРАМА 
 

 І ТИЖДЕНЬ ІІ ТИЖДЕНЬ ІІІ ТИЖДЕНЬ ІV ТИЖДЕНЬ 

ПН 
 

930 – 1300 

ректорат 
 

930 – 1300 

ректорат 

ВТ 1000 – 1300 

нарада у проректора з НМСГРЛ 

1000 – 1300 

нарада у проректора з НМСГРЛ 

1000 – 1300 

нарада у проректора з НМСГРЛ 

1000 – 1300 

нарада у проректора з НМСГРЛ 

930 – 1100 

нарада у проректора з НМНР 

930 – 1100 

нарада у проректора з НМНР 

930 – 1100 

нарада у проректора з НМНР 

930 – 1100 

нарада у проректора з НМНР 

 
1000 – 1200 

нарада у проректора з ІННУД 
 

1000 – 1200 

нарада у проректора з ІННУД 

1500 – 1700 

засідання Студентського 

парламенту 

1500 – 1700  

засідання НТ САДМВУ 
  

 
1500 – 1700 

засідання деканату 
 

1500 – 1700 

засідання деканату 

СР 930 – 1200 

нарада у проректора з НР 
   

1310 – 1340 

засідання старостату 

1310 – 1340 

засідання старостату 

1310 – 1340 

засідання старостату 

1310 – 1340 

засідання старостату 

1500 – 1700 

засідання кафедр Факультету 
збори трудового колективу ФІТУ* 

1500 – 1700 

засідання Вченої ради Факультету 
 

1500 – 1700 

години прийому декана 

1500 – 1700 

години прийому декана 
 

1500 – 1700 

години прийому декана 

ЧТ 
  

1000 – 1700 

загально-університетські заходи 

Студентського парламенту 

900 – 1300 

засідання Вченої ради Університету 

 

1430 – 1700 

засідання Ради студентського 

самоврядування факультету 

1500 – 1700 

засідання Студентського парламенту 
 

  

1500 – 1700 

засідання профспілкового комітету 

Університету 

 

ПТ 
    

* Не менше одного разу на календарний рік                                                                                        
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I. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 

I.1 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Конференція трудового колективу ФІТУ 23 січня Президія зборів ТК 

ФІТУ 

2 Організаційні збори першокурсників 

структурних підрозділів  

серпень 

 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

3 Робота творчих об’єднань, гуртків протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

4 Тематичні кураторські години щодо 

формування корпоративної культури 

серед студентської молоді 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

5 Методичні семінари кураторів 

академічних груп 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

6 Участь у радіо- та телепередачах, інших 

ЗМІ з метою популяризації 

Університету 

протягом 

року 

ФІТУ 

 

I.2 ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

7 Проведення заходів до Дня Києва  

(у рамках столичної програми) 

травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

8 Святкування Дня матері та Дня сім’ї  

(у рамках столичної програми) 

травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

9 Благодійний бал Університету травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

10 Вшанування пам’яті Бориса Грінченка 

(за окремим планом) 

травень 

грудень 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

11 ІІІ Міжнародна Академія Лідерства-

Служіння 

червень-

липень 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

12 Урочисті церемоніі з нагоди вручення 

дипломів випускникам Університету 

червень 

грудень 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

13 Посвята першокурсників у студенти 

Університету 

кінець 

серпня-

початок 

вересня 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

14 III Фестиваль освітнього лідерства 

«Clever» 

вересень ННЦ КЛ 

15 День Університету грудень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

16 Грінченківська декада (за окремим 

планом) 

грудень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

17 Організація та проведення відкритих 

майстер-класів в межах проекту «Зустріч 

з лідером» 

протягом 

року 

ННЦ КЛ, кафедра 

управління 



6 

18 IX-Х етапи Соціального проекту  

«З Києвом і для Києва» 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, кафедра 

КНіМ 

19 Організація участі студентів у 

Міжнародних та Всеукраїнських 

творчих, мистецьких фестивалях, 

конкурсах та олімпіадах 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

 

I.3 ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

20 Щорічна Всеукраїнська акція «Let’s do it 

Ukraine» (“Зробимо Україну чистою”) 

березень-

квітень 

заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

21 Благодійна акція до Дня Святого 

Миколая «Подаруй дитині радість» 

грудень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

22 Заходи до Міжнародного дня волонтера грудень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

23 Тренінги «З комп’ютером на ти» для 

людей третього віку 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, кафедра 

КНіМ 
 

I.4 ЛІДЕРСТВО ДЛЯ КИЄВА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

24 Участь у педагогічних радах закладів 

загальної середньої освіти м. Києва на 

тему «Розвиток лідерського потенціалу в 

професійній діяльності як спосіб 

запобігання професійного вигорання 

учителя» 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

25 Проведення психологічної оцінки 

готовності до управлінської діяльності 

претендентів на вакантні посади 

керівників закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти м. Києва 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

26 Послуги з інституційного аудиту через 

розвиток команди персоналу закладів 

загальної середньої освіти 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

27 Реалізація програм освітнього лідерства 

для діючих та потенційних керівників 

закладів загальної середньої освіти 

України в межах Академії лідерства 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

28 Проведення тренінгів у межах атестації 

керівників освітніх закладів м. Києва 

(за запитом Департаменту освіти і науки 

м. Києва) 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 
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II. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Адаптаційні тренінги для 

новопризначених працівників 

Університету Грінченка 

вересень-

жовтень 

ННЦ КЛ 

2 Тренінги, майстер-класи, воркшопи для 

викладачів, співробітників та студентів з 

нагоди Дня Університету 

грудень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ, 

кафедри ФІТУ, ННЦ 

КЛ 

3 Формування структури та штату, 

організація конкурсів на заміщення 

вакантних посад, призначення, створення 

кадрового резерву, переміщення тощо 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

завідувачі кафедр, 

завідувач ННЦ КЛ 

4 Участь працівників факультету в 

програмах стажування, підвищення 

кваліфікації (за окремим графіком) 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

завідувачі кафедр 

5 Організація стажування науково-

педагогічних працівників факультету, 

супровід відповідно до Положення 

протягом 

року 

відповідальний за 

наукову діяльність, 

завідувачі кафедр 

6 Організація стажування науково-

педагогічних працівників факультету за 

кордоном (у т.ч. у рамках програм 

академічної мобільності) 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

7 Педагогічне наставництво для 

новопризначених викладачів 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

завідувачі кафедр 

8 Реалізація програми освітнього лідерства 

для викладачів ЗВО України в межах 

Академії лідерства 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

9 Майстер-класи для співробітників 

Університету щодо реалізації ідей 

освітнього лідерства 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

10 Методичні наради, семінари та тренінги з 

питань організації і науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу: 

• використання е-журналу 

• запровадження е-деканату 

• запровадження е-інд.плану викладача 

• облік роботи студентів з ЕНК 

• внесення інформації до ЄДЕБО 

• робота з програмою «Навчальне 

навантаження» 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 
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III. СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ 
 

III.1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Участь у роботі стипендіальної комісії з 

обліку балів у Рейтингу успішності 

студентів за участь у творчій, спортивній 

діяльності, громадському житті 

факультету та з нарахування соціальної 

стипендії 

лютий, 

червень 

заступник декана з 

НПСГР 

2 Проведення організаційних зборів зі 

студентами І курсу, ознайомлення з 

правилами внутрішнього розпорядку, 

правами та обов’язками студента 

серпень-

вересень 

заступник декана з 

НПСГР 

3 Призначення кураторів академічних груп 

І курсу, інструктивно-методичні наради з 

кураторами академічних груп з 

кураторами академічних груп 

вересень заступник декана з 

НПСГР 

4 Організація екскурсій в 

Університетський музей Бориса 

Грінченка 

вересень заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп 

5 Адаптаційний тренінг для студентів  

І курсу «Університетські кроки» 

вересень куратори академічних 

груп 

6 Проведення організаційних нарад з 

першокурсниками щодо діяльності 

органів студентського самоврядування 

вересень-

жовтень 

заступник декана з 

НПСГР 

7 Сприяння проведенню демократичних 

виборів студентського самоврядування 

листопад заступник декана з 

НПСГР 

8 Проведення старостатів щотижня заступник декана з 

НМНР, заступник 

декана з НПСГР 

9 Проведення методичних семінарів зі 

студентським активом ФІТУ 

щосеместру заступник декана з 

НПСГР 

10 Проведення інструктажів з техніки 

безпеки для студентів академічних груп 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп 

11 Організація інформаційної діяльності 

Ради студентського самоврядування 

ФІТУ 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

12 Проведення зустрічі адміністрацій 

структурних підрозділів та студентів 

різних курсів 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

 

III.2 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

13 Загальноуніверситетський студентський 

захід «День душевної рівноваги» 

березень ННЦ КЛ 
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14 Оновлення бази даних студентів 

соціальних категорій 

вересень заступник декана з 

НПСГР 

15 Контрольна звірка документації для 

нарахування соціальних виплат, 

соціальної стипендії за результатами 

заліково-екзаменаційної сесії 

щосеместру заступник декана з 

НПСГР 

16 Консультування студентів соціальних 

категорій 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

17 Формування пакету документів щодо 

нарахування соціальних виплат 

студентам 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

18 Моніторинг змін у нормативно-правовій 

базі щодо соціального захисту 

студентської молоді 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

19 Моніторинг місцезнаходження студентів-

сиріт під час святкових днів, канікул 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

20 Проведення благодійних акцій для 

підтримки студентів соціальних 

категорій та тих, що опинилися у 

складних життєвих обставинах і 

ситуаціях 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

21 Співпраця з благодійними фондами, 

спонсорами, громадськими організаціями 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 
 

III.3 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В 

ГУРТОЖИТКАХ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

22 Визначення потреб студентів щодо 

забезпечення гуртожитком на 2019-2020 

н.р. та формування бази поселення 

травень-

червень 

заступник декана з 

НПСГР 

23 Формування бази даних партнерів 

Університету щодо поселення студентів 

у гуртожитки 

червень заступник декана з 

НПСГР 

24 Організація поселення студентів у 

гуртожитки 

серпень-

вересень 

заступник декана з 

НПСГР 

25 Складання та затвердження графіків 

чергування у гуртожитках 

щомісяця заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп 

26 Проведення інтелектуально-

пізнавальних, культурно-розважальних 

та тематичних заходів у гуртожитках 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп 

27 Здійснення контролю оплати студентами 

за проживання в гуртожитках та 

комунальні послуги 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 

28 Координація роботи студрад гуртожитків 

та взаємодія з завідувачами та 

вихователями гуртожитків 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР 
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29 Психолого-педагогічний супровід 

студентів, що мешкають у гуртожитку 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп 
 

III.4 РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

30 Діяльність аматорського психологічного 

театру 

січень- 

травень 

ННЦ КЛ 

31 Діяльність гуртка з лідерства для 

студентів 

протягом 

року 

ННЦ КЛ, кафедра 

управління 

32 Участь студенства в тренінгах і майстер-

класах Академії лідерства 

протягом 

року 

РСС ФІТУ 

 

III.5 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

33 Святкування Дня Соборності та Свободи 

України 

січень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

34 Вшанування Дня учасників бойових дій 

на території інших держав та 30-ї річниці 

виводу військ з Республіки Афганістан 

15 лютого заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп  

35 Вшанування пам’яті Небесної Сотні та 

загиблих у зоні проведення 

антитерористичної операції 

лютий заступник декана з 

НПСГР 

36 Міжнародний день рідної мови (за 

окремим планом) 

лютий заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

37 Вшанування пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії 

квітень заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп  

38 День пам’яті та примирення травень заступник декана з 

НПСГР 

39 Всесвітній день вишиванки травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

40 Урочистості до Дня Державного прапора 

України 

серпень заступник декана з 

НПСГР 

41 Святкування Дня Захисника України жовтень заступник декана з 

НПСГР 

42 Відзначення Дня української писемності 

та мови (за окремим планом) 

листопад заступник декана з 

НПСГР 

43 Вшанування пам’яті жертв Голодомору в 

Україні (за окремим планом) 

листопад заступник декана з 

НПСГР 
 

III.6 УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ 

ПРОЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

44 Проведення заходів до Дня Святого 

Валентина 

лютий РСС ФІТУ 
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45 День числа «Пі» березень заступник декана з 

НПСГР, ККНіМ 

46 Конкурсно-розважальна програма 

MISS&MISTЕR ФІТУ 

березень РСС ФІТУ 

47 Міжнародний день театру березень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

48 Година Землі березень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

49 Заходи до Всесвітнього дня поезії 

(Літературна вітальня, поетичний 

флешмоб) 

березень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

50 Заходи до Дня Матері: студентський 

марафон «Найголовніші слова для мами» 

травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

51 Заходи до Міжнародного дня сім`ї, 

відеофлешмоб «Моя родина – моя сила» 

травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

52 Шоу-програма «Ось ми які!» – 

презентація першокурсників 

жовтень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

53 Заходи до Міжнародного дня студента 

(за окремим планом) 

листопад заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 

54 День Святого Миколая. IV флешмоб 

«Таємний Санта» 

грудень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 
 

III.7 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

55 Участь у міських заходах до 

Всесвітнього дня донора крові 

травень, 

грудень 

заступник декана з 

НПСГР 

56 Контроль стану здоров’я студентів та 

організація проходження ними планових 

медичних оглядів 

щосеместру заступник декана з 

НПСГР 

57 Пробіг під каштанами травень заступник декана з 

НПСГР, РСС ФІТУ 
 

III.8 ЗАХОДИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

57 Заходи до Дня Святого Валентина лютий РСС ФІТУ 

58 Конкурс таланту і краси «Miss and Mister 

Grinchenko University – 2019» 

березень РСС ФІТУ 

59 Фестиваль-конкурс «Грінч-Камеді-Клаб» квітень РСС ФІТУ 

60 Всеукраїнський студентський форум жовтень РСС ФІТУ 

61 Звітна конференція РСС ФІТУ жовтень РСС ФІТУ 

62 Шоу-програма першокурсників «Ось ми 

які!» 

листопад РСС ФІТУ 
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IV. ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
 

IV.1 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Запровадження в практику роботи 

структурних підрозділів перевірку 

випускових робіт студентів на 

антиплагіат 

червень-

грудень 

заступник декана з 

НМНР, помічник 

декана з ІКТ 

2 Запровадження нових типів навчальних 

занять – навчальні подорожі, екскурсії,  

відеокурси 

липень-

грудень 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр, помічник 

декана з ІКТ 

3 Збільшення частини навчальних 

дисциплін, що забезпечені ЕНК (заочна 

форма навчання – до 100%, денна – не 

меньш ніж до 50%) 

до 1 вересня заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр, помічник 

декана з ІКТ 

4 Проведення гостьових лекцій та 

навчальних занять, у т.ч. із 

використанням цифрових технологій 

 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

5 Запровадження інноваційних технологій 

навчання у практику роботи науково- 

педагогічних працівників 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

 

IV.2 ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЕКТОРІЯ НАВЧАННЯ ТА АКАДЕМІЧНА 

МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

6 Оновлення переліку вибіркових 

дисциплін 

січень-

березень 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

7 Проведення вхідного контролю 

першокурсників 

 

вересень заступник декана з 

НМНР 

8 Апробація схеми організації освітнього 

процесу для студентів, що реалізують 

програми подвійних дипломів  

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, заступник 

декана з НМНР, 

завідувачі кафедр 

9 Організація роботи груп вирівнювання вересень - 

листопад 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 
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IV.3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

10 Оновлення освітніх програм 

бакалаврського та магістерського рівнів 

січень-

травень 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

11 Оновлення і затвердження програм 

практик 

січень 

серпень 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

12 Оновлення та створення нових робочих 

навчальних програм дисциплін та їх 

затвердження 

до 15 лютого 
(зимовий семестр) 

до 10 вересня 
(літній семестр) 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

13 Розробка робочих навчальних планів на 

2019-2020 н.р. 

березень-

квітень 

заступник декана з 

НМНР 

14 Ліцензування та започаткування в межах 

ліцензованих спеціальностей нових 

освітніх програм 

березень-

червень 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

15 Акредитація освітніх програм жовтень-

листопад 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

16 Розрахунок планового навчального 

навантаження викладачів Університету 

на 2019-2020 н.р. 

травень-

червень 

декан ФІТУ, 

завідувачі кафедр 

17 Закріплення навантаження за штатними 

співробітниками кафедр 

червень 

серпень 

декан ФІТУ, 

завідувачі кафедр 

18 Розробка і розміщення на сайті 

Університету англомовних версій 

освітніх програм, інших інформаційних 

пакетів 

до 1 липня заступник декана з 

НПСГР, заступник 

декана з НМНР, 

завідувачі кафедр, 

помічник декана з ІКТ 

19 Організація діяльності та забезпечення 

якісного функціонування Центрів 

компетентностей  

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

20 Моніторинг та удосконалення діяльності 

існуючих центрів компетентностей 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

21 Підготовка МТБ, НМЗ та відкриття 

Центрів компетентностей для навчання 

студентів ІІІ курсу 

протягом 1-го 

семестру, до 1 

вересня 

декан ФІТУ, 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

22 Підготовка звіту освітньої діяльності 

факультету із запрошенням гарантів 

освітніх програм і кураторів 

двічі на рік: 

червень і 

грудень 

заступник декана з 

НМНР 

23 Посилення практичної складової 

навчання студентів. Запровадження 

вивчення навчальних дисциплін на 

підприємствах та установах. Оновлення 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр, гаранти 

освітніх програм 



14 

баз практик і розвиток співпраці з 

сталими партнерами. 

24 Розвинення інтегрованих підходів до 

навчання студентів. Розроблення і 

запровадження спільних робочих 

програм навчальних дисциплін, 

проведення інтегрованих навчальних 

занять 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

25 Підвищення методичної складової 

підготовки науково-педагогічних 

працівників (організація і проведення на 

факультеті для НПП семінарів, круглих 

столів тощо) 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

26 Співпраця з роботодавцями: 

• залучення до навчальних занять 

• керівництво проектами 

• участь у роботі ЕК 

• експертиза освітніх програм 

• рецензування робочих програм 

навчальних дисциплін 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

27 Запровадження в освітній процес 

Положення про проведення практики 

студентів Університету 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

28 Моніторинг якості надання освітніх 

послуг у структурних підрозділах 

(анкетування, опитування, конкурси 

тощо) 

протягом 

року 

декан ФІТУ, 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

29 Складання графіку консультацій НПП на 

кафедрах  

вересень заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

30 Складання та забезпечення дотримання 

сталого розкладу навчальних занять 

вересень, 

грудень – 

складання, 

протягом 

року - 

дотримання 

заступник декана з 

НМНР 

 

IV.4 ПРОФОРІЕНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА 

ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

31 Збір інформації щодо працевлаштування 

випускників 

січень-лютий заступник декана з 

НМНР 

32 Проведення інформативних зустрічей зі 

студентами випускних курсів щодо 

подальшого працевлаштування, 

моніторингу забезпеченості робочими 

місцями та потреби в сприянні 

працевлаштуванню 

лютий-

березень, 

листопад 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 
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33 Проведення майстер-класів з техніки 

пошуку роботи та проходження співбесід 

із залученням фахівців Київського 

міського центру зайнятості 

лютий-

квітень 

заступник декана з 

НМНР 

34 Проведення заходів щодо сприяння 

працевлаштуванню випускників 

(«Ярмарки вакансій», зустрічі з 

роботодавцями) 

березень-

квітень, 

грудень 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр 

35 Профорієнтаційні заходи (Дні відкритих 

дверей, заходи у структурних 

підрозділах, інтернет-просування, 

рекламна продукція) 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, заступник 

декана з НМНР, 

завідувачі кафедр 

V. ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

V.1 НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, 

СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Тема «Теоретичні та практичні 

аспекти використання математичних 

методів та інформаційних технологій в 

освіті і науці» 

Реєстраційний номер: 0116U004625 

2016-2021 Литвин О.С. 

1.1 Дослідження «Програмно-інформаційні 

технології в наукових дослідженнях 

методами скануючої зондової мікроскопії 

(СЗМ)» 

протягом 

року 

Кафедра 

комп’ютерних наук і 

математики 

1.2 Дослідження «Проектування синхронної 

роботи багатопроцесорного пристрою 

керування на прикладі навчального 

макета робота маніпулятора» 

1.3 Дослідження «Розробка інформаційної 

моделі візуалізації дискретно-аналогових 

даних у вбудованих системах» 

1.4 Дослідження «Оптимізаційні задачі в 

теорії керування» 

1.5 Дослідження «Формування 

інформатичної компетентності майбутніх 

фінансистів у процесі вивчення 

дисципліни «Економетрика» 

1.6 Дослідження «Використання технології 

дослідницького навчання (Inquiry Based 

Learning) в освітньому процесі» 

1.7 Дослідження «Освітні технології для 

формування критичного мислення та 

математичної компетентності студентів і 

школярів» 

1.8 Дослідження «Обґрунтування й 

розроблення системи використання ІКТ у 
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профорієнтаційній роботі з учнями 

старших класів» 

1.9 Дослідження «Сучасні онлайн-

інструменти інтерактивного навчання як 

технологія співробітництва» 

2 Тема «Розвиток лідерських якостей 

працівників освіти в умовах 

реформування галузі» 

Реєстраційний номер: 0116U005688 

2016-2021 Міляєва В.Р. 

2.1 Дослідження «Експериментальне 

дослідження лідерських якостей 

працівників освіти в умовах 

реформування галузі» 

січень-

травень 

ННЦ КЛ 

2.2 Дослідження «Розробка та 

запровадження системи надання послуг з 

управлінського консалтингу у сфері 

освіти» 

січень-

травень 

ННЦ КЛ 

2.3 Дослідження «Психологічні основи 

формування та розвитку лідерської 

позиції освітян в умовах інноваційних 

змін» 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

2.4 Дослідження «Розробка та 

запровадження програм розвитку 

лідерських якостей працівників освіти» 

2.5 Дослідження «Психологічні основи 

формування та розвитку лідерського 

потенціалу майбутніх працівників галузі 

освіти» 

3 Тема «Розвиток економіки міста Києва 

в умовах євроінтеграції» 

Реєстраційний номер:0118U001561 

2018-2023 Лойко В.В. 

3.1 Дослідження «Розробка стратегії 

управління житловими об'єктами міста 

Києва в умовах євроінтеграції» 

січень-

червень 

Кафедра фінансів та 

економіки 

3.2 Дослідження «Виявлення проблем 

розвитку економіки Києва як 

європейського міста» 

3.3 Дослідження «Цифрова освіта як 

інституційний чинник інноваційного 

розвитку міста» 

червень-

грудень 

3.4 Дослідження «Узагальнення досвіду 

європейських країн щодо розвитку 

економік столиць, зокрема у сферах: 

житлового сектору, зайнятості населення, 

ризиків підприємств міста та 

забезпечення фінансово-економічної 

безпеки» 

протягом 

року 

4 Тема «Удосконалення механізмів 

управління в економічній та 

соціальній сферах міста Києва» 

Реєстраційний номер: 0116U003994 

2016-2021 Поспєлова Т.В. 

Литвин О.С. 
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4.1 Дослідження «Аналіз та обґрунтування 

науково-методичних підходів до 

управління реформуванням економічної 

та соціальної сфери (м. Київ, регіонів) в 

умовах сталого розвитку та 

євроінтеграції» 

протягом 

року 

кафедра управління 

4.2 Дослідження «Моделювання 

професіоналізму та професійної 

компетентності сучасного 

менеджера освіти» 

 

V.2 РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

5 Реалізація міжнародного проекту 

«Модернізація вищої педагогічної освіти 

з використанням інноваційних 

інструментів викладання (MOPED)» 

(Erasmus+) 

протягом 

року 

завідувачі кафедр, 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, 

відповідальний за 

наукову діяльність 

6 Реалізація міжнародного проекту 

«Партнерство для навчання та 

викладання математики в університеті 

(PLATINUM)» 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр, 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, 

відповідальний за 

наукову діяльність  

7 Реалізація міжнародного проекту 

«Ukraine Higher education leadership 

development programme», створеного з 

ініціативи Інституту вищої освіти НАПН 

України за підтримки Британської Ради в 

Україні 

протягом 

року 

ННЦ КЛ 

 

V.3 ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 

ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

8 Проміжні звіти аспірантів про виконання 

індивідуальних планів роботи 

січень-лютий Литвин О.С., вчений 

секретар ФІТУ 

9 Іспити освітньо-наукових програм 

підготовки PhD 

квітень-

листопад 

Завідувачі кафедр, 

керівники освітніх 

програм 

10 Звіти аспірантів про виконання 

індивідуальних планів роботи 

травень-

червень 

Литвин О.С., вчений 

секретар ФІТУ 

11 Реалізація та удосконалення освітньо-

наукових програм підготовки PhD 

протягом 

року 

Завідувачі кафедр, 

керівники освітніх 

програм 
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12 Ліцензування нових спеціальностей в 

аспірантурі 

протягом 

року 

Завідувачі кафедр, 

керівники освітніх 

програм 

 

V.4 НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо) 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

13 ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Економіка, фінанси та 

управління сучасним містом: 

можливості, проблеми, перспективи» 

11 квітня КФЕ 

14 Проведення науково-практичного 

семінару «Теорія поколінь: знаходимо 

спільну мову» 

квітень ННЦ КЛ 

15 Фестиваль науки (за окремим планом) травень відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, кафедри 

16 Міжнародна науково-практична 

конференція «Problems of 

Infocommunications. Science and 

Technology» (PIC S&T′2019) 

8-11 жовтня КІКБ 

17 Проведення круглого столу «Особистість 

лідера в освіті» 

листопад ННЦ КЛ 

18 Проведення серії майстер-класів у межах 

Грінченківської декади в Університеті 

Грінченка 

грудень ННЦ КЛ 

 

V.5 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, 

ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

V.5.1 Студентська наукова робота 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

19 Всеукраїнська студентська олімпіада 

І етап 

ІІ етап 

 
січень – лютий  

квітень - травень 

відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

20 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт 

І етап 

ІІ етап 

 

 
лютий – квітень 

жовтень - січень 

відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

21 І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (відбірковий 

Міжнародної студентської олімпіади з 

програмування ACM-ICPC) 

березень 

квітень 

кафедра КНіМ 

22 Робота наукових гуртків, секцій, 

проблемних груп Університету 

протягом 

року 

відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, завідувачі 

кафедр 
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V.5.2 Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

23 VІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція молодих науковців 

«Інформаційні технології-2019 (ІТ-2019)» 

травень ККНіМ, 

відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, НТ 

САДМВ ФІТУ 

24 ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція молодих учених і 

студентів «Перспективи розвитку 

управлінських систем у соціальній та 

економічних сферах України: теорія і 

практика» 

листопад КУ, відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, НТ 

САДМВ ФІТУ 

25 VІІ Всеукраїнська науково-практична 

студентська конференція «Сучасна 

фінансова політика України: проблеми та 

перспективи» 

листопад КФЕ, відповідальний 

факультету за наукову 

діяльність, НТ 

САДМВ ФІТУ 

 

V.6 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

26 Підготовка та видання наукового 

періодичного видання Університету 

Електронний науковий журнал 

«Кібербезпека: освіта, наука, техніка» 

протягом 

року 

КІКБ 

 

VI. ІННОВАЦІЙНІСТЬ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Впровадження проекту «Розумний 

Університет» на ФІТУ 

січень-лютий заступник декана з 

НМНР, помічник 

декана з ІКТ 

2 Розвиток е-середовища Університету протягом 

року 

помічник декана з ІКТ 

3 Наповнення е-середовища Університету 

якісним освітнім контентом 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, завідувачі 

кафедр, помічник 

декана з ІКТ 

4 Створення персональних цифрових 

кабінетів співробітників Університету 

протягом 

року 

помічник декана з ІКТ 

5 Розробка методології створення масових 

відкритих онлайн-курсів на платформі 

EdX 

протягом 

року 

ККНіМ 

6 Розробка та використання MООС для 

підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

протягом 

року 

помічник декана з 

ІКТ, завідувачі кафедр 
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7 Запровадження ведення електронного 

журналу оцінок у системі е-навчання 

Університету 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР 

8 Перехід на ведення електронного 

індивідуального плану викладача в 

системі е-навчання Університету 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, заступник 

декана з НПСГР, 

завідувачі кафедр 

9 Реалізації робочої програми навчальної 

дисципліни в системі е-навчання 

Університету 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР 

10 Сертифікація електронних навчальних 

курсів на рівні Корпоративного 

стандарту Університету з ІКТ 

протягом 

року 

кафедри факультету, 

помічник декана з ІКТ 

11 Створення стартапів на базі реальних 

проектів, у тому числі в центрах 

компетентностей 

протягом 

року 

заступник декана з 

НМНР, заступник 

декана з НПСГР, 

завідувачі кафедр, 

РСС ФІТУ 

12 Продовження роботи над наповненням 

Інституційного репозиторію, підвищення 

його рейтингу і видимості у цифровому 

інформаційному просторі 

протягом 

року 

завідувачі кафедр,  

помічник декана з ІКТ 

13 Моніторинг рейтингу Університету за 

показниками Webometrics, аналіз 

внутрішнього рейтингу факультету 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР,  помічник 

декана з ІКТ 

14 Забезпечення пошукової оптимізації 

сайту факультету з метою просування 

сайту у веб та підвищення рейтингу 

Webometrics 

протягом 

року 

помічник декана з ІКТ 

16 Вдосконалення Вікі-ресурсу 

Університету, участь в організації 

наповнення його новими колективними 

та груповими проектами на факультеті 

протягом 

року 

помічник декана з ІКТ 

 

VII. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
 

VII.1 АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ, МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ 

ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Моніторинг та аналіз актуальних 

грантових програм з міжнародного 

співробітництва 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

2 Проведення науково-практичних заходів 

у межах реалізації міжнародних проектів 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

3 Пошук партнерів для участі у Програмах 

ЄС «Еразмус+» (активності КА107 та 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 
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КА2; напрям Жан Моне) та Програмі ЄС 

«Horizon-2020» 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

4 Створення проектних груп для написання 

грантових заявок 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

5 Пошук партнерів для участі у програмах 

мобільності «Еразмус+» (активність 

КА107) 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

6 Подання проектних заявок для участі у 

програмах у Програмах ЄС «Еразмус+» 

(активності КА107 та КА2; напрям Жан 

Моне) та Програмі ЄС «Horizon-2020» 

протягом 

року та 

відповідно до 

обмежених 

строків 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

 

VII.2 ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ І ЗА 

КОРДОНОМ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

7 Підтримка наявних та встановлення 

нових партнерських зв’язків із 

закордонними університетами та 

організаціями 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

8 Укладання угод про співробітництво із 

закордонними закладами вищої освіти та 

науковими установами 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 

9 Організація гостьових лекцій-

презентацій міжнародних фондів, 

організацій та професорів закордонних 

університетів для студентів та викладачів 

протягом 

року 

відповідальний за 

міжнародну 

діяльність, завідувачі 

кафедр 
 

VIII. ВІДКРИТІСТЬ 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Оприлюднення інформації про діяльність 

Факультету та нормативних документів, 

пов’язаних з нею, на офіційному порталі 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, помічник 

декана з ІКТ 

2 Модернізація сайту факультету для 

оптимізації доступу з мобільних 

пристроїв 

протягом 

року 

помічник декана з ІКТ 

3 Наповнення науковими публікаціями 

Інституційного репозиторію для 

формування відкритої бази наукових 

доробків Університету 

протягом 

року 

Відповідальний за 

науку, кафедри, 

помічник декана з ІКТ 
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5 Участь у запровадженні електронного 

портфоліо студента на Вікі-порталі 

Університету 

протягом 

року 

помічник декана з 

ІКТ, РСС ФІТУ 

 

IX. ІНФРАСТРУКТУРА 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Придбання, продовження підписок на 

ліцензійне програмне забезпечення 

протягом 

року 

помічник декана з ІКТ 

 

 

X. БЕЗПЕКА 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Участь у забезпеченні кібернетичної 

безпеки Університету 

протягом 

року 

КІКБ 

2 Проведення планових і позапланових 

інструктажів з пожежної безпеки і 

охорони праці серед НПП і студентів 

протягом 

року 

заступник декана з 

НПСГР, куратори 

академічних груп 
 


