
№ Заходи Місце проведення Термін виконання Відповідальна особа

1 2 3 4 5

1

Зустріч з адміністрацією та учителями школи 

НВК № 20 Оболонського району з питань узгодження 

плану співпраці профорієнтаційного спрямування на 

навчальний рік

Кафедра управління 20 жовтня 2018 р. Панченко А.Г.

2

Інформування учасників  щорічної ювілейної  

конференції Ассоціації керівників закладів освіти 

"Відроджені гімназії України" про навчання в 

університеті

м.Львів жовтень, 2018 Панченко А.Г.

3

Поширення інформаційно-рекламних матеріалів щодо 

переліку спеціальностей Факультету інформаційних 

технологій та управління серед школярів 

загальноосвітніх закладів освіти м. Бровари , Ірпінь, 

Ворзель.

Кафедра управління
жовтень-листопад 

2018 р.

Редько С.І.,Поспєлова Т.В., 

Марухленко О.В., Панченко 

А.Г.

4
Інформування учнів 10-11 класів Економіко-правового 

ліцею Деснянського району щодо навчання на ФІТУ
Кафедра управління жовтень 2018 р. Панченко А.Г.

ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОЇ РОБОТИ 

Кафедри управління 

на 2017-2018 н.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  

на засіданні кафедри управління факультету 

інформаційних технологій Київського університету 

імені Бориса Грінченка  «__»____________ 2018 р.  

Завідувач кафедри  

____________________В.Р.Міляєва  



5
Продовження реалізації договору про співпрацю з 

фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування 

вкладів фізичних 

осіб

вересень 2018 р. Міляєва В.Р., Поспєлова Т.В.

7
Проведення тренінгів для працівників фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування 

вкладів фізичних 

осіб

грудень 2018
Міляєва В.Р., 

Поспєлова Т.В.

9

Поширення інформаційно - рекламних матеріалів щодо 

спеціальності "Державне управління" в органах 

виконавчої влади, апаратів обєднаних територіальних 

громад, апарату Верховної ради  

Апарати органів 

виконавчої влади, 

Верховної рада, 

обєднаних 

територіальних 

громад 

жовтень - квітень 

2018 р.
Яковенко І.В.

10

Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про 

навчання в Університеті на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів

Кафедра управління жовтень 2018 р.
Якушенко Г.М., 

викладачі кафедри

11 Залучення школярів до проведення «Дня менеджера» Кафедра управління листопад 2018 р.
Павлюк В.В., Акіліна О.В., 

Марухленко О.В.

12 Запрошення учнів на бізнес-форум Кафедра управління протягом року 
Павлюк В.В., Акіліна О.В., 

Марухленко О.В.

19
Екскурсія для випускників 11-х класів по навчальних 

корпусах КУ імені Бориса Грінченка.

СШ № 99, № 141, № 

182

жовтень

 2018 р.
Редько С.І.

20
Бесіда про майбутню професію «Обираємо професію – 

менеджер»

СШ № 209, 

Слов’янська 

гімназія, СШ № 99, 

№141, № 182, № 90, 

№ 11, № 103, № 171

жовтень 2017 р.
Акіліна О.В.

 Соболєва-Терещенко О.А.



21
Залучення школярів до проведення

 «Дня менеджера»

ЗНЗ № 226
листопад 2018 р.

Акіліна О.В.

 Соболєва-Терещенко О.А.

22

Зустріч з адміністрацією та учителями школи з питань 

узгодження плану співпраці профорієнтаційного 

спрямування на навчальний рік

СШ № 288

жовтень 2018 р. Панченко А.Г.

23 Запрошення учнів на бізнес-форум
СШ № 50, № 191, № 

209, № 288
листопад 2018 р. Павлюк В.В.

24
Бесіди з слухачами курсів підвищення кваліфікації 

директорів шкіл м. Києва

СШ № 99, № 141, № 

182
протягом року Міляєва В.Р.

25

Презентація Університету та розповсюдження 

інформаційних матеріалів у ЗНЗ під час проведення 

педагогічної практики студентів та виїзних сесій 

слухачів ПК, спеціалістів та магістрів

ЗНЗ № 313, № 304, 

№ 312, № 287, № 28, 

№ 112, №265, № 216, 

№ 129, №152, № 120, 

№ 269 №241, № 52, 

№ 197,

 Школа-інтернат 25, 

СНВК «Лілея», 

СНВК Вікторія»,

 Могилянський 

колегіум», 267,179, 

Київський ліцей 

бізнесу

протягом року 

Гладкова В.М.

Панченко А.Г.

Якушенко А.М.

26

Створення Академії менеджменту – інституту 

викладання основ менеджменту в загальноосвітніх 

школах міста Києва

ЗЗСО м. Київ
протягом навчального 

року

Павлюк В.В., викладачі 

кафедри управління, що 

викладають дисципліни 

фахового спрямування, 

студенти спеціальності 

"МЕНЕДЖМЕНТ"



27 Презентація "Академії менеджменту"

Слухачі магістратури 

спеціальності 073 

"Менеджмент" 

(Управління 

навчальними 

закладами (за 

видами), слухачі 

курсів ПК директорів 

та заступників ЗЗСО

другий семестр

Міляєва В.В., Павлюк В.В., 

викладачі кафедри 

управління

28

Візити до ЗЗСО м. Києва та обговорення запуску 

Академії менеджменту з адміністраціями та 

педагогічними колективами стосовно можливості 

вивчення основ менеджменту в школі

ЗЗСО м. Київ другий семестр

Павлюк В.В., викладачі 

кафедри управління, що 

викладають дисципліни 

фахового спрямування, 

студенти спеціальності 

"МЕНЕДЖМЕНТ"

14
Проведення консультування "Як допомогти підлітку 

зробити професійний вибір"
Кафедра управління листопад 2018 р. Панченко А.Г.

15
Залучати студентів 1, 2 та 3-х курсів до роботи з учнями 

10-11-х класів шкіл міст Києва.
Кафедра управління

березень, квітень 2018 

р.
Білошицька А.С.

16

Залучати студентів-магістрантів спеціальностей 

Менеджмент (Управління навчальним закладом), 

Публічне управління та адміністрування (Державне 

управління) до роботи в педагогічних колективах та 

державних структурах.

Кафедра управління
лютий, березень 2018 

р.

Панченко А.Г.

Поспєлова Т.В. 

Орлова Н.С.

17

Створити школу тьюторів на базі студентів старших 

курсів та проводити виступи тьюторів у школах міста 

Києва для випускників шкіл – майбутніх абітурієнтів.

СШ № 99, № 141, № 

182
березень,  2018 р. Білошицька А.С.



18 Проведення "Дня відкритих дверей" кафедри

СШ №50, № 288, № 

191,

 № 209, гімназія 

«Інтелект», 

спеціалізована школа 

Сузір’я»

лютий, березень, 

квітень, травень 2018 

р.

Міляєва В.Р.

26
Розповсюдження інформації про навчання для 

управлінців серед учасників навчальних програм УНЗ

60 закладів

квітень 2018 р.
Гладкова В.М.

 Викладачі кафедри

27

Розповсюдження інформації про навчання для 

управлінців на 

міських/загальноукраїнських/міжнародних конференціях

200 закладів

листопад-березень 

2017-18рр.

Акіліна О.В.

Панченко А.Г.

Поспєлова Т.В.

Орлова Н.С.

Міляєва В.Р.

28

Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про 

навчання в Університеті на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів

200 закладів

жовтень 2017р. Викладачі кафедри

29 Презентація програм для управлінців на нарадах РНМЦ

Голосіївський, 

Оболонський, 

Святошинський, 

Дарницький райони

квітень 2018 р. Линьова І.О., Панченко А.Г.

30

Поширення інформаційно-рекламних матеріалів КУ 

імені Бориса Грінченка про навчання в університеті на 

шкільних міських і республіканських олімпіадах з 

інформатики, інформаційних технологій, математики, 

економіки, історії тощо

Голосіївський, 

Оболонський, 

Святошинський, 

Дарницький, 

Печерський

листопад-лютий 2017-

18 рр.

Акіліна О.В.

Павлюк В.В.



31

Проведення Дня кафедри управління в районах м.Києва

Голосіївський, 

Оболонський, 

Святошинський, 

Дарницький, 

Печерський

квітень - травень 2018 р. Міляєва В.Р., Панченко А.Г.

32

Проведення індивідуальних екскурсій в Університеті для 

учнів шкіл м. Києва

ЗНЗ № 313, № 304, 

№ 312, № 287, № 28, 

№ 112, №265, № 216, 

№ 129, №152, № 120, 

№ 269 №241, № 52, 

№ 197,

 Школа-інтернат 25, 

СНВК «Лілея», 

СНВК Вікторія»,

 Могилянський 

колегіум», 267,179, 

Київський ліцей 

бізнесу

протягом року 2018 викладачі кафедри

33

Інформування керівників ЗЗСО про магістрську 

програму "Управління навчальним закладом"  ( участь у 

роботі районних семінарів) райони м.Києва 

квітень - травень 2018 

р.

Панченко А.Г.,Міляєва В.Р., 

Гладкова В.М., Редько С.І.

34

Інформування відділів освіти в РДА м.Києвам про 

магістрські програми "Менеджмент", "Державне 

управління", " Управління навчальним закладом". райони м.Києва 

квітень - травень 2018 

р.
всі викладачі кафедри

35
Укладання договорів про співпрацю з РДА м.Києва.

райони м.Києва 

квітень - травень 2018 

р.
викладачі кафедри

36

Проведення моніторінгу підприємств що до 

можливостей співпраці з профорієнтаційної роботи.
протягом року

Марухленко О.В., Акіліна 

О.В.


