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Наукова діяльність кафедри управління у 2018 році 

№  

з/п  

Назва заходу  Термін виконання  Відповідальні  

І. НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ  

1.  Тема «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста  

Києва»  

Реєстраційний номер: 0116U003994   

2016-2021 н.р.  Поспєлова Т.В.  

 Аналіз і обґрунтування науково-методичних підходів до управління реформуванням економічної та 

соціальної сфери (м. Київ, регіонів) в умовах сталого розвитку та євроінтеграції 

січень-грудень  кафедра управління  

 Аналіз професійної діяльності сучасного менеджера освіти та розробка моделей управління 

розвитком професіоналізму та професійної компетентності 

 Запуск інтелектуальної платформи (хабу), що функціонує на постійній основі 

 

2. Тема «Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі» 

Реєстраційний номер: 0116U005688 

 В.Р. Міляєва  

 

 

ННЦ Лідерства 
 Розробка теоретико-графічної моделі лідерських якостей особистості в освіті в умовах 

реформування галузі вересень-травень  

січень-грудень  

 Теоретичне обґрунтування умов, чинників та механізмів розвитку лідерських якостей 

співробітників закладів освіти 

 Обґрунтування та апробація методичного комплексу діагностики лідерських якостей співробітників 

закладів освіти 
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ІІ. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо)  

3.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення механізмів управління в економічній 

та соціальній сферах сучасного міста»  

лютий  

  

Міляєва В.Р.,  

Орлова Н.С. 

4. Круглий стіл «Система наставництва та адаптація персоналу закладу вищої освіти» березень  ННЦ КЛ 

5.  Фестиваль науки (за окремим планом)  травень  Міляєва В.Р.,  

Орлова Н.С. 

6. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» 18 травня  ННЦ КЛ 

7.  IV Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» 24 травня  ННЦ КЛ  

8.  Гостьові лекції, майстер-класи вітчизняних та зарубіжних науковців протягом року Міляєва В.Р.,  

Орлова Н.С. 

9.  Наукові заходи до Грінченківської декади (за окремим планом)  1-10 грудня  Міляєва В.Р.,  

Орлова Н.С. 

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

3.1. Студентська наукова робота  

10.  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт січень-квітень, 

вересень- 

грудень  

 

Міляєва В.Р.,  

Орлова Н.С. 

11.  ІІ Науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку 

управлінських систем в соціальній та економічних сферах України: теорія і практика»  

жовтень 

  

кафедра управління, 

Орлова Н.С. 

12.  Всеукраїнська студентська олімпіада січень-травень, 

листопад-грудень 

Міляєва В.Р.,  
Орлова Н.С. 

13.  Діяльність студентських наукових гуртків, проблемних груп та ін. (за окремими планами)  протягом року  Марухленко О.В.  

3.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  

14. День проектного менеджера листопад НТ САДМВ ФІТУ 

ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ  

15.  Оформлення свідоцтв про реєстрацію авторського права  протягом року  Міляєва В.Р. 

16. Видання нового наукового журналу «Неперервна освіта: акмеологічні студії» (Педагогічні науки. 

Психологічні науки, за окремим планом) 

протягом року Гладкова В.М. 
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V. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ  

17. Презентація програми та методичного інструментарію курсу за вибором “Особистісне становлення” 

для загальноосвітніх закладів м. Києва  

березень ННЦ КЛ 

18.  Круглий стіл для директорів шкіл м. Києва «Проблеми та перспективи управління сучасною 

столичною школою» 

 грудень   

  

кафедра управління 

19.  Серія майстер-класів з презентацію науково-методичних посібників для керівників загальноосвітніх 

закладів м. Києва  

протягом року  ННЦ КЛ  
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Інтернаціоналізація вищої освіти 

№  

з/п  

Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні  

І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  

1.  Координація академічної мобільності запрошених викладачів для читання лекцій на Факультеті  протягом року  Міляєва В.Р. 

2.  Організація обміну (викладачами і студентами) у рамках укладених договорів з університетами-

партнерами  

протягом року  Міляєва В.Р. 

3.  Забезпечення мобільності (викладачів і студентів) у рамках підтриманих заявок програми  

“Еразмус+” (активність К1)  

протягом року  Міляєва В.Р. 

4.  Подання проектних заявок для участі у програмах мобільності “Еразмус+” (активність К1)  протягом року  Міляєва В.Р. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАМАХ  

5. Моніторинг актуальних грантових програм з міжнародного співробітництва (міжнародні гранти та 

стажування, міжнародні конференції)  

щоквартально 

протягом року  

Міляєва В.Р. 

6.  Проведення науково-практичних заходів у межах реалізації міжнародних проектів  протягом року  Міляєва В.Р. 

7.  Робота з партнерами для участі у програмах ЄС «Еразмус+»  (активності К1 та К2; напрям Жан 

Моне) та Програмі ЄС «Horizon-2020» 

протягом року  Міляєва В.Р. 

8.  Створення проектних груп для написання грантових заявок  протягом року  Міляєва В.Р. 

9.  Моніторинг навчальних програм університетів-партнерів та надання пропозицій щодо можливостей 

створення спільної магістерської програми (подвійного диплому) 

протягом року Міляєва В.Р. 

III. ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ  

10.  Підтримка наявних та встановлення нових партнерських зв’язків із закордонними університетами та 

організаціями, спрямованих на розробку та впровадження спільних науково-навчальних проектів  

протягом року  Міляєва В.Р. 

11.  Укладання угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та науковими 

установами 

протягом року Міляєва В.Р. 

12.  Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, відповідно до міжнародних договорів, 

програм та інших договірно-правових документів  

протягом року  Міляєва В.Р. 
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13.  Організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, організацій та професорів 

закордонних університетів для студентів та професорсько-викладацького складу Факультету 

протягом року  Міляєва В.Р. 

 IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

14.  Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з питань набору на 

навчання іноземних громадян  

протягом року  Міляєва В.Р. 

15.  Участь у розробленні рекламної продукції англійською мовою для іноземних громадян з метою 

залучення їх до навчання на Факультеті  

протягом року  Міляєва В.Р. 

 


