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ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ: 
 Назва дослідження І. Соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та 

місцевий рівні 

 Назва дослідження ІІ. Управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти  

 Назва дослідження ІІІ. Соціально-психологічний супровід управління закладами середньої освіти м. Києва 

 Назва дослідження ІV. Розвиток лідерства у закладі середньої освіти м. Києва 

 Назва дослідження V. Інформаційно-методичне забезпечення управлінської діяльності керівників закладів 

середньої освіти м. Києва 

 Назва дослідження VІ. Роль маркетингу в діяльності навчального закладу м. Києва 

 Назва дослідження VІІ. Створення та функціонування нових форм отримання знань на базі університетів: 

інтелектуальні платформи, співпраця бізнесу і університетів, STEM-освіта міста Києва 

 

ПЛАНУВАННЯ КОЖНОГО З НАЗВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ І 

 Назва дослідження I: Соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та 

місцевий рівні 

 Мета дослідження I: Розробка теоретичних та науково-практичних рекомендацій щодо формування та удосконалення 

соціально-економічних механізмів сталого розвитку України на державному, регіональному та місцевому рівні. 

 Завдання дослідження I:  

1) Розвиток концептуальних положень щодо удосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, 

місцевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних 

управлінських рішень; 



2) Аналіз та обґрунтування науково-методичних підходів до управління реформуванням та розвитком підприємств 

(галузей, регіонів) в умовах сталого розвитку та євроінтеграції; 

3) Розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування ефективних механізмів сталого розвитку на державному, 

регіональному та місцевому рівні. 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ І 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні ресурси Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний 

індикатор 

Завдання 1. «Розвиток концептуальних положень щодо удосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, 

мфсцевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень» 

1.1 Дослідження 

теоретичних засад 

реформування 

механізмів управління 

соціально-

економічним 

розвитком країни в  

умовах сталого 

розвитку 

Порівняльний аналіз 

наукових джерел із 

проблеми 

дослідження 
Підготовка до друку 

наукових публікації 

(тези доповідей, статті) 

у напряму дослідження 

 

6 (статей, тез) Обговорення 

результатів на 

семінарах, 

конференціях, 

форумах, виступи 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

2016-2017 Орлова Н.С., 

Соболєва-

Терещенко О.А., 

Яковенко І.В. 

1.2 Залучення магістрів 

до напряму 

дослідження 

тези доповідей, 

статті,  

 

6(тез) Обговорення 

результатів 

на семінарах, 

конференціях, 

форумах, виступи 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

2016 - 2017 Орлова Н.С. 

Соболєва-

Терещенко О.А. 

1.3. Формування 

сучасного механізму 

регулювання 

молодіжного ринку 

праці міста Києва 

Загальнонаукові 

(теоретичний аналіз і 

синтез явищ; 

системний аналіз; 

статистичний аналіз; 

метод експертних 

оцінок – для 

вивчення 

структурного складу 

та ефективності 

Індикатори 

рівня 

безробіття та 

зайнятості 

 Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України, 

Офіційний веб-сайт 

Державної служби 

зайнятості України, 

Eurostat, 

Офіційний сайт 

Міжнародної 

організації праці 

2016-2017 Акіліна О.В. 



регулювання ринку 

праці) 

 

(ILO), 

Студенти ВНЗ 

Завдання 2. «Аналіз та обґрунтування науково-методичних підходів до управління реформуванням економічної та соціальної сфери (м. Київ, 

регіонів) в умовах сталого розвитку та євроінтеграції» 

2.1 Формування 

науково-методичних 

підходів щодо 

розвитку 

підприємств 

(галузей, регіонів) в 

умовах сталого 

розвитку та 

євроінтеграції 

Порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення, 

моделювання  

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(тези доповідей, 

статті) у напряму 

дослідження, 

Керівництво 

аспірантом  у 

напрямку 

дослідження 

 

6 (статей, 

тез) 

Обговорення 

результатів 

на семінарах, 

конференціях, 

форумах, виступи 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 
2017-2018 Орлова Н.С., 

Марухленко 

О.В.,  

Яковенко І.В. 

2.2 Залучення магістрів 

до напряму 

дослідження 

тези доповідей, 

статті, проведення 

науково-практичної 

конференції для 

студентів та молодих 

вчених 

 

3 (тези) Обговорення 

результатів 

на семінарах, 

конференціях, 

проведення 

конференції 

Студенти ВНЗ 2018 Орлова Н.С., 

Марухленко 

О.В. 

2.3 Структурування і 

класифікація 

проблем 

молодіжного 

безробіття, 

характеристики і 

чинники молодіжної 

зайнятості  

Статистичні та 

соціологічні методи 

(при дослідженні 

проблем розвитку 

молодіжного ринку 

праці) 

Кількість 

опитаних 

Рівень обізнаності 

молоді з 

нормативно-

правовою базою 

Міські цільові 

програми: діючі 

Програми. 

http://www.kmr.gov.

ua/uk/municipal-

target-programs 

Студенти ВНЗ 

2018 Акіліна О.В. 

Завдання 3. «Розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування ефективних механізмів сталого розвитку на державному, 

регіональному та місцевому рівні» 

http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs
http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs
http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs


3.1. Удосконалення 

науково-практичних 

підходів до 

управління сталим 

розвитком 

підприємств(галузей, 

регіонів, міста) 

 

Порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення, 

моделювання 

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(монографія, тези 

доповідей, статті) у 

напряму 

дослідження, 

 

5 (статей, 

тез) 

Обговорення 

результатів 

на семінарах, 

конференціях, 

форумах, виступи, 

підготовка 

колективної 

монографії 

Оплата Членство в 

Асоціаціях 

підприємств та 

підприємців м 

Києва 

 

Стажування на 

підприємствах 

 

 

2019-2020 Орлова Н.С. 

Соболєва-

Терещенко О.А. 

 

3.2. Розробка 

рекомендацій щодо 

удосконалення 

інструментарію 

діючої політики 

регулювання 

молодіжного ринку 

праці на місцевому 

рівні 

Загальнонаукові 

(аналіз і синтез явищ; 

системний аналіз; 

метод експертних 

оцінок, метод 

порівняння) 

Виокремлен

ня 

запропонова

них заходів 

щодо 

мінімізації 

напруження 

на 

молодіжному 

ринку праці 

Підготовка 

рекомендацій 

щодо мінімізації 

напруження на 

молодіжному 

ринку праці 

Результати 

власного 

дослідження та 

регулятивні 

документи місцевих 

органів влади 

2019-2020 Акіліна О.В. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІI 

 Назва дослідження ІI: Управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти 

 Мета дослідження ІI: Розробити акмесинергетичні механізми управління професійним розвитком сучасних менеджерів 

освіти 

 Завдання дослідження ІI: 1) Концептуальний підхід до управління професійним розвитком  сучасних менеджерів освіти; 

2) Моделювання професіоналізму та професійної компетентності сучасного менеджера освіти; 3) Розробка комплексу методичних матеріалів 

щодо забезпечення управління професійним розвитком сучасного менеджера освіти; 4) Практичне втілення результатів дослідження. 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІI 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 



Завдання 1. « Аналіз професійної діяльності сучасного менеджера освіти» 

1.1 Концептуальний 

підхід до управління 

професійним 

розвитком сучасних 

менеджерів освіти 

Порівняльний аналіз 

наукових джерел із 

проблеми 

дослідження 

1 

1 

Аналітичний звіт 

Публікація в 

матеріалах науково-

практичної 

конференції 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа Інтернет 

01.07.2017 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В. 

1.2 Професіоналізм і 

професійна 

компетентність 

менеджера освіти 

Порівняльний аналіз 1 

1 

Анотований звіт 

Наукова стаття 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа Інтернет 

31.12.2017 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В. 

1.3.        

Завдання 2. « Моделювання професіоналізму та професійної компетентності сучасного менеджера освіти » 

2.1 Розробка моделей 

управління 

розвитком 

професіоналізму та 

професійної 

компетентності 

Порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення, 

моделювання 

1 

2 

Анотований звіт 

Наукова стаття 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа Інтернет 

31.12.2018 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В. 

Завдання 3. «Розробка комплексу методичних матеріалів щодо забезпечення управління професійним розвитком сучасного менеджера освіти» 

3.1 Технологічне 

забезпечення 

процесу управління 

професійним 

розвитком сучасного 

менеджера освіти 

Розробка системи 

акмеологічних 

тренінгів 

1 

 

 

 

 

1 

Комплексний тренінг 

професійного 

розвитку та 

саморозвитку 

Методичні матеріали 

щодо забезпечення 

проведення 

комплексного 

тренінгу 

 01.07.2019 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В. 

3.2. Організаційна 

структура 

забезпечення 

акмесинергетичного 

супроводу процесу  

Розробка структури 

служби 

акмесинергетичного 

супроводу 

1 

 

 

 

1 

Інструкція для 

служби 

акмесинергетичного 

супроводу 

Стаття в науковому 

 31.12.2019 Гладкова В.М. 



управління процесом 

формування та 

подальшого 

вдосконалення 

професіоналізму та 

професійної 

компетентності 

менеджера освіти 

виданні 

Завдання 4. «Практичне втілення результатів дослідження» 

4.1  Підготовка 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Розробка навчально-

методичної 

документації (для 

забезпечення 

фахових/вибіркових 

дисциплін 

1 

 

3 

Робоча навчальна 

программа 

Методичні розробки 

для лекційного курсу, 

практичних і 

семінарських 

занять/тренінгів 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа Інтернет 

01.07.2020 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В. 

4.2 Апробація 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Проведення 

апробаційних занять 

(магістратура, курси 

підвищення 

кваліфікації тощо) 

Моніторинг 

отриманих 

результатів 

1 

 

2 

Підсумковий 

аналітичний звіт 

Наукова стаття 

 31.12.2020 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В. 

 

 ДОСЛІДЖЕННЯ IІІ 

Назва дослідження ІІІ: Соціально-психологічний супровід управління закладами середньої освіти м. Києва 

 Мета дослідження ІІІ: Дослідження сучасних теоретико-методологічних засад соціально-психологічного супроводу 

управління закладами середньої освіти м. Києва 

 Завдання дослідження ІІІ: 1) Дослідити теоретико-методологічні засади соціально-психологічного супроводу управління 

закладами середньої освіти м. Києва; 2) Розробити систему критеріїв комплексного оцінювання ефективності соціально-

психологічного супроводу управління загальноосвітніми закладами освіти м. Києва; 3) Здійснити аналіз цінностей, 

принципів та методів соціально-психологічного супроводу управління регіональною освітянською сферою; 4) Визначити 



та обгрунтувати напрями вдосконалення соціально-психологічних механізмів управління закладами середньої освіти 

м. Києва 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІІІ 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні ресурси Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний 

індикатор 

Завдання 1. «Дослідити теоретико-методологічні засади соціально-психологічного супроводу управління закладами середньої освіти м. Києва» 

1.1 Дослідження теоретико-

методологічних засад 

соціально-

психологічного 

супроводу управління 

закладами середньої 

освіти м. Києва 

Теоретичний 

аналіз стану 

досліджуваної 

проблеми 

Опис результатів 

дослідження  

Порівняльний 

аналіз отриманих 

у результаті 

дослідження 

даних 

Інформація про 

соціально-

психологічний 

супровід управлінської 

діяльності керівників 

окремих 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

психодіагностичний 

інструментарій 

2017-2018рр. Редько С.І. 

1.2 Підготовка та 

публікація статті у 

науковому виданні за 

результатами 

проведеного 

дослідження 

   Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

 Редько С.І. 

Завдання 2. «Розробити систему критеріїв комплексного оцінювання ефективності соціально-психологічного супроводу управління 

загальноосвітніми закладами освіти м. Києва  » 

2.1 Розробка системи 

критеріїв комплексного 

оцінювання 

ефективності 

соціально-

психологічного 

супроводу управління 

загальноосвітніми 

 Кваліметрична 

модель 

ефективності 

соціально-

психологічного 

супроводу 

управління ЗНЗ 

Коефіцієнт 

комплексного 

оцінювання  

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

2018р. Редько С.І. 



закладами освіти м. 

Києва   

2.2 Підготовка та 

публікація статті у 

науковому виданні за 

результатами 

проведеного 

дослідження 

   Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

 Редько С.І. 

Завдання 3. Здійснити аналіз цінностей, принципів та методів соціально-психологічного супроводу управління регіональною освітянською 

сферою 

3.1.  Здійснення аналізу 

цінностей, принципів та 

методів соціально-

психологічного супроводу 

управління регіональною 

освітянською сферою на 

основі кваліметричної 

моделі 

Аналіз зібраної 

інформації 

Порівняльна 

характеристика 

 Результати 

опитування 

(анкетування) 

керівників ЗНЗ  

2018-2019 рр. Редько С.І. 

3.2 Підготовка та публікація 2 

статей у наукових виданнях 

за результатами проведеного 

дослідження 

   Бібліотечні 

ресурси 

Мережа Інтернет 

 Редько С.І. 

Завдання 4. «Визначити та обгрунтувати напрями вдосконалення соціально-психологічних механізмів управління закладами середньої освіти 

м. Києва» 



4.1 Визначення та 

обгрунтування  напрями 

вдосконалення соціально-

психологічних механізмів 

управління закладами 

середньої освіти м. Києва та 

розробка практичних 

рекомендацій для керівників 

ЗНЗ 

Серія 

психологічних 

тренінгів 

    Редько С.І. 

4.2 Підготовка та публікація 

методичного посібника для 

керівників загальноосвітніх 

навчальних щодо 

ефективного використання 

соціально-психологічного 

інструментарію при 

здійсненні ними 

управлінської діяльності. 

 Методичний 

посібник 

«Використання 

психологічного 

інструментарію в 

управлінській 

діяльності 

директора 

школи» 

  2020 р. Редько С.І. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІV 

 Назва дослідження ІV: Розвиток лідерства у закладі середньої освіти 

 Мета дослідження ІV: визначення шляхів розвитку лідерства у закладі середньої освіти 

 Завдання дослідження ІV: 1) виявити еволюцію поглядів на сутність та зміст феномену лідерства;  

        2) з’ясувати алгоритм впровадження лідерства у закладі середньої освіти  

        3) дослідити шляхи розвитку лідерства у закладі середньої освіти 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІV 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні ресурси Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. «Виявити еволюцію поглядів на сутність та зміст феномену лідерства» 

1.1 Ознайомлення з 

науковою 

аналіз та 

синтез 

2 стаття, тези на 

коференції 

можливість 

закупити 

червень 2017 Линьов К.О. 



літературою та 

іншими джерелами 

закордонну 

літературу 

Завдання 2. «З’ясувати алгоритм впровадження лідерства у закладі середньої освіти» 

2.1 Ознайомлення з 

досвідом 

впровадження 

лідерства у ЗСО 

аналіз та 

синтез 

2 стаття, тези на 

коференції 

участь у грантових 

програмах щодо 

вивчення досвіду  

грудень 2017 Линьов К.О. 

2.2 Напрацювання 

алгоритму 

впровадження 

лідерства у ЗСО 

аналіз та 

синтез 

2 стаття, тези на 

коференції 

 лютий 2018 Линьов К.О. 

Завдання 3. «Дослідити шляхи розвитку лідерства у закладі середньої освіти» 

3.1. Моніторинг 

розвитку лідерства 

у мережі шкіл м. 

Києва 

соціологічні 

дослідження 

та опитування 

2 стаття, тези на 

коференції 

потреба в 

опитувальниках  

травень 2018 Линьов К.О. 

3.2. Проведення 

навчання з 

лідерства у школах 

навчання та 

тренінги 

 проведені навчання, 

тренінги, коучинг 

 протягом 

навчального 

року 

Линьов К.О. 

3.3. Розробка 

рекомендацій щодо 

розвитку лідерства 

у закладі середньої 

освіти 

 2 стаття, тези на 

коференції 

 червень 2018 Линьов К.О. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ V 

 Назва дослідження V: Інформаційно-методичне забезпечення управлінської діяльності керівників закладів 

середньої освіти м. Києва 

 Мета дослідження V: Підвищення управлінської спроможності керівників закладів середньої освіти м. Києва задля 

забезпечення якісної освіти з активним залученням громад в умовах розбудови Нової української школи 

 Завдання дослідження V:  



  1) Розроблення інструменту оцінювання діяльності закладів середньої освіти в умовах реформування нової 

української школи; 

 2) Створення програми для розвитку школи на основі моніторингу та самооцінювання з активним залученням 

громад. 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ V 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні ресурси Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. «Розроблення інструменту оцінювання діяльності закладів середньої освіти в умовах реформування нової української школи» 

1.1 Початковий Анкетування, 

бесіди;  

Аналіз внутрішніх 

документів, що 

регулюють роботу 

школи 

1 

2 

 

Наукова стаття 

Тези на конференцію 

Бібліотечні ресурси, 

Мережа Інтернет, 

2-і пілотні школи у 4-ох 

районах м. Києва 

Вересень-

грудень 

2016р. 

Панченко А.Г. 

1.2 Частковий  Систематизація 

резльтатів; 

Розроблення та 

проведення тренінгу 

1  Програма оцінювання 

діяльності ЗНЗ за 

визначеними 

критеріями 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

Січень-

березень 

2017р. 

Панченко А.Г. 

Завдання 2. «Створення програми для розвитку школи на основі моніторингу та самооцінювання з активним залученням громад» 

2.1 Поглиблений  Аналіз, 

синтез, експеримент, 

управлінське 

консультування   

1 

2 

Наукова стаття 

Тези на конференцію 

Учасніки навчально-

виховного процесу шкіл 

м. Києва 

Квітень-

грудень 2018 

Панченко А.Г. 

2.2 Сталий  Планування, 

PR, управлінське 

консультування, 

тренінги 

2  Посібники для 

документаційного 

забезпечення 

управлінської 

діяльності ЗНЗ 

Учасніки навчально-

виховного процесу шкіл 

м. Києва 

2019 Панченко А.Г. 

2.3 Підсумковий Моніторинг, 

оцінювання, PR 

1 Підсумкова 

конференція 

Учасніки навчально-

виховного процесу шкіл 

м. Києва 

2020 Панченко А.Г., 

керівники 

пілотних шкіл 



 

Очікувані результати:  

 Розроблення інструменту оцінювання та самооцінювання діяльності закладів середньої освіти м. Києва. 

 Розроблення документаційного забезпечення управлінської діяльності керівників закладів середньої освіти м. Києва. 

 Створення ЗНЗ планів розвитку за результатами проведеного самооцінювання та їх реалізація. 

 Активне залучення всіх учасників шкільного життя та громад до процесів оцінювання та розвитку школи. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ VI  

 Назва дослідження VI: Сучасні маркетингові інструменти управління некомерційними організаціями міста Києва  

 Мета дослідженняVI: виявлення особливостей та розробка практичних рекомендацій щодо використання комплексу 

маркетингових інструментів в управлінні некомерційними організаціями м. Києва 

 Завдання дослідження: 1) обгрунтування необхідності використання маркетингових інструментів в  управлінні 

некомерційними організаціями м. Києва; 

 2) дослідження управлінської практики використання інструментів маркетингу некомерційними організаціями м. Києва;  

 3) розробка практичних рекомендацій щодо використання комплексу маркетингових інструментів в управлінні 

некомерційними організаціями м. Києва 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ VI 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні ресурси Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. Обгрунтування необхідності використання маркетингових інструментів  в управлінні некомерційними організаціями м. Києва 

1.1 Теоретичний Аналіз та 

синтез 

1 

 

Наукова стаття Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

2016-2017 р. Логачова С.С., 

Тимчик О.А. 

1.2 Практичний Анкетування, 

бесіда 

1 

 

Тези на конференцію Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

2016-2017 р. Логачова С.С 

Тимчик О.А.. 

 Завдання 2. Дослідження управлінської практики використання інструментів маркетингу некомерційними організаціями м. Києва 

2.1 Аналітичний Аналіз, синтез, 

спостереження 

1  Наукова стаття Електронна база 

некомерційних 

2016-2017 р. Логачова С.С., 

Тимчик О.А. 



організацій м. Києва 

2.2 Практичний Аналіз 

комплексу 

маркетингу, 

SWOT-аналіз 

2 Тези на конференцію Залучення студентів 

до аналізу 

маркетингової 

діяльності НЗ 

2017-2018 р. Логачова С.С., 

Тимчик О.А. 

Завдання 3. Розробка практичних рекомендацій щодо використання комплексу маркетингових інструментів в управлінні некомерційними 

організаціями м. Києва 

2.1        

3.1 Практичний Аналіз, синтез, 

порівняння 

моделювання, 

узагальнення 

2 Наукова стаття  2018-2019 р. Логачова С.С., 

Тимчик О.А. 
2.2        

3.2 Заключний Залучення 

студентів до 

розробки 

маркетингової 

стратегії НЗ  

1 Маркетингова 

стратегія НЗ, з 

урахуванням 

специфічних 

технологій 

 2019-2020 р. Логачова С.С., 

Тимчик О.А. 
        

 

ДОСЛІДЖЕННЯ VII  

Назва дослідження VII: Створення та функціонування нових форм отримання знань на базі університетів: 

інтелектуальні платформи, співпраця бізнесу і університетів, STEM-освіта міста 

 Метою дослідження VII є задоволення потреб студентів у саморозвитку і самореалізації за рахунок більшої доступності знань 

та інформації, а також створення інтелектуальної платформи креативної освіти та задоволення соціальних потреб молоді , 

людей третього віку, тимчасово переміщених осіб та інших мешканців міста.  Усе це сприятиме зростанню авторитету кафедри 

управління (як базова кафедра на основі якої створюється середовище), факультету та університету, позитивно впливатиме на 

університетський імідж. 

 Завдання дослідження VII: 

 1) Створення громадської організації «Асоціація соціальних інновацій і наукових комунікацій» 

 2) «Моніторинг наявності та успішності інтелектуальних платформ у місті Києві» 

 3) «Розробка проекту створення інтелектуального хабу на базі університету» 

 4) «Створення інтелектуальної платформи, її запуск та функціонування на базі університету» 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ VІI 



№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. «Створення громадської організації «Асоціація соціальних інновацій і наукових комунікацій» 

1.1 Реєстрація ГО 

«АСІНК» 

Формування 

пакету необхідної 

документації 

Статут, довідка про 

неприбутковість 

організації 

 Кошти 

засновників 

вересень 2016 – 

лютий 2017 

Федотов О.О. 

Павлюк В.В. 

1.2 Обговорення 

формату 

функціонування 

інтелектуальної 

платформи  

Комунікація з 

керівництвом 

університету 

 Чітке і прозоре 

бачення формату 

створення 

інтелектуальної 

платформи на базі 

університету 

Час Жовтень 2016  Федотов О.О. 

Павлюк В.В. 

 і т.д.       

Завдання 2. «Моніторинг наявності та успішності інтелектуальних платформ у місті Києві» 

2.1 Вивчення 

сучасного стану 

проблеми 

дослідження 

Аналіз нових 

освітніх форматів 

міста Києва, 

синтез отриманих 

уявлень, вивчення 

і узагальнення 

позитивного 

досвіду; метод 

експертних оцінок 

Перелік існуючих 

альтернативних  

форм надання знань 

 Час вересень 2016 – 

квітень 2017 

Федотов О.О. 

Павлюк В.В. 

 

Завдання 3. «Розробка проекту створення інтелектуального хабу на базі університету» 

3.1 Розробка проекту 

створення 

інтелектуального 

хабу як форми 

реалізації  

Визначення мети 

та завдань 

проекту, аналіз 

ресурсного 

забезпечення, 

визначення 

ключових 

напрямків 

Орієнтовний 

перелік напрямків 

надання освітніх 

послуг 

Сформоване 

бачення реалізації 

проекту 

 грудень 2016 – 

травень 2017 

Федотов О.О. 

Павлюк В.В. 

студенти 

спеціальності 

«Менеджмент», 

група 

Мб-1-13-4.0д 



надання освітніх 

послуг, пошук 

фахівців-практи  

Завдання 4. «Створення інтелектуальної платформи (хабу), її запуск та функціонування на базі університету» 

4.1 Встановлення 

зв’язків з бізнес-

структурами, 

державними 

установами, 

навчальними 

закладами, 

громадськими 

організаціями, 

експертами  

Дослідження 

потреб бізнесу у 

певних 

компетентностях 

фахівця, пошук 

потенційних 

спікерів- та 

тренерів-

експертів, 

визначення 

форматів та змісту 

освітніх послуг 

Перелік 

організацій-

партнерів, 

орієнтований 

перелік спікерів та 

тренерів 

 Час 2016-2020 роки Федотов О.О. 

Павлюк В.В. 

співробітники  

кафедри, 

факультету, 

університету 

 

4.2 Створення та 

запуск 

інтелектуальної 

платформи (хабу), 

що функціонує на 

постійній основі 

Експериментальна 

робота стосовно 

впровадження 

нових форм 

подання знань, 

поєднання 

теоретичної 

підготовки і 

практичного 

досвіду, 

використання 

інноваційних 

(електронних) 

засобів освіти, 

моніторинг і 

порівняння 

компетенцій, що 

надаються в 

класичній та 

Відкриття 

платформи-хабу, 

гарантоване  

проведення мінімум 

1 івенту на місяць, 

розробка програм 

курсів, видача 

сертифікатів, 

кількість членів 

платформи-хабу та 

споживачів послуг 

Оцінка задоволення 

отриманими 

знаннями та 

форматом 

функціонування 

платформи-хабу з 

боку слухачів, 

фіксація та аналіз 

пропозицій спікерів 

та тренерів 

стосовно розвитку 

організації 

Навчальні 

аудиторії з 

мультимедійним 

обладнанням та 

форматом, що 

дозволяє 

працювати в 

групах 

травень 2017-

грудень2020 

Федотов О.О. 

    Павлюк В.В. 

Михацька А.В. 



альтернативній 

освіті, пошук 

нових напрямків 

надання послуг 

 


