
ПЛАН РОБОТИ 

ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА НА 2022 РІК 

 

І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА  
 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

СПАДКОЄМЦІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

1.  Грінченківська весна (заходи з нагоди 111-ї річниці від дня смерті Бориса 

Грінченка) за планом ІЖ 

квітень заступник директора ІЖ 

з НПСГР, РСС ІЖ 

2.  Інтерактивний проєкт «Словник Грінченка» квітень заступник директора ІЖ 

з НПСГР, заступник директора 

ІЖ з ІКТ 

3.  Проведення інтерактивних екскурсій для першокурсників у музеї Бориса 

Грінченка 

вересень заступник директора ІЖ 

з НПСГР, викладачі курсу 

«Університетські студії» 

4.  Проведення Грінченківської декади (за окремим планом ІЖ) грудень заступник директора ІЖ 

з НПСГР, РСС ІЖ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

5.  Повторне опитування студентів 4 курсу «Готовність вступу до магістратури»  вересень та 

квітень 

заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

6.  Школа кураторів академічних груп серпень заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

7.  Адаптаційний тренінг для 1 курсу з корпоративної культури вересень заступник директора ІЖ 

з НПСГ, куратори академічних 

груп 

8.  Проведення циклу семінарів серед співробітників щодо розуміння та присвоєння 

цінностей Університету 

протягом року заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

9.  Обговорення проблем розвитку корпоративної культури на засіданнях Вченої ради 

ІЖ, засідань кафедр. 

протягом року заступник директора ІЖ 

з НПСГ, завідувачі кафедр 



10.  Тематичні кураторські години щодо формування корпоративної культури серед 

студентської молоді 

 

протягом року заступник директора ІЖ 

з НПСГ, РСС ІЖ 

11.  Розвиток україномовного середовища та мовної культури в ІЖ (тематичні заходи) протягом року заступник директора ІЖ 

з НПСГ, завідувачі кафедр 

12.  Організація роботи постійно діючого семінару комунікаційної, інформаційної 

культури та медіаграмотності співробітників Університету 

 

протягом року заступник директора ІЖ 

з НПСГ, завідувачі кафедр 

13.  Профорієнтаційна робота серед учнівської молоді м. Києва протягом року заступник директора ІЖ 

з НПСГ 

14.  Розробка та впровадження алгоритму соціально-гуманітарної взаємодії зі 

здобувачами освіти різних освітніх рівнів 

 

протягом року заступник директора ІЖ 

з НПСГ 

 

ІМІДЖ ТА БРЕНД УНІВЕРСИТЕТУ 

15.  Конкурс журналістської творчості «Нові в медіа» березень ІЖ, кафедра журналістики на 

нових медіа 

16.  Конкурс фото та відеоробіт «Lime. Go to read!» «Library in my eyes. Go to read!» березень ІЖ, кафедра бібліотекознавства 

та інформології 

17.  VII Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Bookfashion»  квітень ІЖ, кафедра видавничої справи 

18.  Фестиваль креативних індустрій  квітень ІЖ, кафедра реклами та зв’язків 

з громадськістю 

19.  День подяки партнерам ІЖ (з нагоди Дня Університету) грудень заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

20.  Урочистості з нагоди Дня журналіста України. Премія «Grinchenko Journalism»  червень заступник директора ІЖ 

з НПСГ  (спільно з 

Національною спілкою 

журналістів України) 

21.  Проєкт «Медіашкола Університету Грінченка» квітень директор ІЖ, заступник 

директора ІЖ з НПСГ 

22.  Київський конкурс із соціальних комунікацій для старшокласників «Перший раз в 

PR-клас: PR quest «Код креативності» 

 

листопад ІЖ, кафедра реклами та зв’язків 

з громадськістю 

23.  Серія гостьових майстер-класів та лекцій від відомих журналістів до Дня 

Інституту журналістики  

16 листопада директор ІЖ, заступник 

директора ІЖ з НПСГ 



 

24.   Всеукраїнський блогер-фест «Smart-blog» 

 

грудень ІЖ, кафедра видавничої справи 

25.  Організація участі студентів ІЖ у Міжнародних та Всеукраїнських творчих, 

мистецьких фестивалях, конкурсах та олімпіадах 

 

протягом року заступник директора з НПСГР, 

завідувачі кафедр  

 

ТРАДИЦІЇ ДОБРОЧИННОСТІ ТА ВОЛОНТЕРСТВА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. КОРПОРАТИВНІ ЗАХОДИ 

 

26.  Залучення студентів, викладачів, співробітників ІЖ Університету Грінченка до 

системного навчання лідерству-служінню 

протягом року проректор з НМСГРЛ,  

НМЦ СГВОДС 

27.  Шевченківський березень (за окремим планом) березень проректор з НМСГРЛ,  

заступник директора ІЖ з 

НПСГ, студентський парламент 

28.  Просвітницько-благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна: 

флешмоб різнокольорових шкарпеток «Підтримай особливих!» 

березень студентський парламент, 

РСС  ІЖ 

29.  Участь у просвітницькій акції для громади м. Києва «Київ у блакитному» до Дня 

поширення знань про аутизм 

2 квітня проректор з НМСГРЛ,  

заступник директора ІЖ з 

НПСГ, студентський 

парламент, РСС ІЖ 

30.  Заходи до Дня Європи (за окремим планом у рамках столичної програми) травень 

 

проректор з НМСГРЛ, 

НМЦ СГВОДС, 

заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

31.  Заходи до Дня Києва (за окремим планом у рамках столичної програми) травень 

 

проректор з НМСГРЛ, 

НМЦ СГВОДС, 

заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

32.  Заходи до Дня захисту дітей (за окремим планом у рамках столичної програми) травень 

 

проректор з НМСГРЛ, 

НМЦ СГВОДС, 

заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

33.  Урочистості з нагоди посвяти у студенти та на честь вручення дипломів 

випускникам Університету 

серпень 

грудень 

червень 

проректор з НМСГРЛ 

директори/декани 

заступники директорів/деканів з 



НПСГР 

34.  Благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» до Всеукраїнського дня бібліотек. 

Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек за окремим планом кафедри БІ 

30 вересня заступник директора ІЖ з 

НПСГ, завідувач кафедри БІ 

35.  Заходи з нагоди Дня працівників освіти  жовтень проректор з НМСГРЛ, 

заступник директора ІЖ з 

НПСГ 

36.  День Університету 9 грудня проректор з НМСГРЛ, 

НМЦ СГВОДС, заступник 

директора ІЖ з НПСГ, РСС ІЖ 

37.  День ІЖ (за окремими планами) 16 листопада заступник директора ІЖ з 

НПСГ, РСС ІЖ 

38.  Волонтерська підтримка онкохворих дітей та дітей-інвалідів протягом року заступник директора ІЖ з 

НПСГ, РСС ІЖ 

39.  Волонтерська підтримка притулків для тварин протягом року заступник директора ІЖ з 

НПСГ, РСС ІЖ 

40.  Волонтерська підтримка проєктів: Олімпійського уроку з нагоди святкування Дня 

фізичної культури і спорту; щорічного «Пробігу під каштанами»; міжнародного 

марафону «Wizz Air Kyiv City Marathon» тощо 

 

протягом року заступник директора ІЖ з 

НПСГ, РСС ІЖ 

41.  Волонтерські акції: «16 днів проти гендерного насильства»; «Крила янгола»; «Час 

допомогти»; «Миколай про тебе не забув»; «Еко-фест челендж»; «Let’s do it 

Ukraine», «З любов’ю в серці» тощо 

 

протягом року заступник директора ІЖ з 

НПСГ, РСС ІЖ 

42.  Участь у міських заходах, присвячених Міжнародному дню волонтера, 

благодійних акціях до Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

протягом року заступник директора ІЖ з 

НПСГ, РСС ІЖ 

 

 

 

 

 



ІІ. ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ 

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні 

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ 

1 Підготовка до вступної кампанії 2022 р.: розроблення стратегії організації 

вступної кампанії, підготовка відповідної документації, організація процесу 

прийому документів вступників. 

лютий-червень 2022 

р. 

Г.В. Горбенко, О.А.Росінська, 

завідувачі кафедр 

2 Аналіз результатів вступної кампанії 2022 р.: моніторинг динаміки кількісних 

показників вступної кампанії, з’ясування стратегічних передумов відповідних 

показників динаміки, визначення оптимальних / неоптимальних стратегій 

вступної кампанії. Представлення результатів аналізу якості / успішності вченій 

раді Інституту журналістики 

серпень-вересень 

2022 р. 

Г.В. Горбенко, О.А.Росінська, 

завідувачі кафедр 

3 Організація завершення навчального року, аналіз показників динаміки якості та 

успішності здобувачів освіти в умовах дистанційного / очного / змішаного 

навчання, аналіз результатів захисту випускових бакалаврських проєктів, 

відповідної динаміки показників здобувачів освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

червень 2022 р. 

грудень 2022 р. 

Г.В. Горбенко, О.А.Росінська, 

завідувачі кафедр, фахівці 

навчального відділу 

4 Організаційна підготовка до початку 2022-2023 н.р.: оптимізація розкладу з 

урахуванням умов навчання, аудиторного фонду, добору кадрового складу 

випускових кафедр відповідно до ліцензійних вимог  

серпень 2022 р. Г.В. Горбенко, О.А.Росінська, 

завідувачі кафедр, фахівці 

навчального відділу 

5 Оновлення програм практик 4 курсу здобувачів освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням відповідних опитувань 

керівників від баз практики, керівників від Університету та студентів 

серпень-вересень 

2022 р. 

Г.В. Горбенко, О.А.Росінська, 

завідувачі кафедр 

6 Оновлення змісту ЕНК та підготовка ЕНК до сертифікації, повторна 

сертифікація з подальшим аналізом рівня активності викладачів та студентів в 

ЕНК, рівня оптимальності запропонованих здобувачам освіти завдань, 

відповідності завдань напрямам нової освітньої стратегії та ОПП. 

упродовж року НПП, завідувачі кафедр, помічник 

з ІКТ 

7 Розроблення, оновлення РПНД для поточного семестру навчального року, 

аналіз відповідності методичних матеріалів вимогам нової освітньої стратегії 

січень-лютий, 

серпень-вересень 

2022 р. 

НПП, завідувачі кафедр, 

О.А.Росінська 

8 Розвиток інституту наставництва (робота з новими викладачами: 
 Організація тренінгів та інструктажів для нових викладачів за окремими 

упродовж року завідувачі кафедр 

О.А.Росінська 



напрямами роботи 

 Удосконалення фахових навичок е-навчання та змішаного навчання 

 Взаємовідвідування занять з метою обміну методичними здобутками 

 

9 Запровадження нової редакції освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

березень-вересень 

2022 р. 

О.В.Воскобойнікова, 

В.Є. Сошинська, 

О.А.Росінська 

 Запровадження нової освітньо-наукової програми (третього) освітньо-наукового 

рівня вищої освіти,  академічна кваліфікація: доктор філософії, спеціальність 06 

Журналістика. 

упродовж року Г.В. Горбенко,  

І.В. Погребняк, 

 О.А. Мітчук 

10 Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

березень-вересень 

2022 р. 

О.В.Воскобойнікова, 

В.Є. Сошинська, 

О.А.Росінська 

11 Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Міжнародна журналістика» 

вересень-грудень 

2022 р. 

І.В. Погребняк, О.М. Бикова 

12 Сприяння академічній мобільності, участі у фахових олімпіадах та конкурсах 

наукових робіт 

упродовж року завідувачі кафедр, В.Л.Іващенко, 

О.А.Росінська, 

13 Створення освітнього контенту для забезпечення англомовної версії освітньої 

програми магістерського рівня вищої освіти «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» 

упродовж року Л.М. Новохатько, 

М.М. Нетреба, 

О.А. Росінська 

14 Аналіз результатів упровадження, ефективності та необхідне вдосконалення 

нової моделі організації практики студентів 4 курсу з урахуванням результатів 

проведеного опитування. 

березень-травень 

2022 р. 

завідувачі кафедр, рада 

роботодавців 

15 Робота над оптимальною організацією навчального процесу 
1)                 Забезпечення якісного використання системи е-навчання в 

освітньому процесі на основі сучасних інноваційних методик викладання та ІК-

інструментів при організації навчання дистанційно та в аудиторіях. 

2)                 Подальша робота з удосконалення інформатизації навчальної 

діяльності, упровадження оптимальних моделей організації дистанційного та 

змішаного навчання. 

3)                 Аналіз результатів упровадження проєктної діяльності як елементу 

практикоорієнтованого навчання, аналіз та вдосконалення завдань в ЕНК для 

бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. 

Зокрема: 

 Робота англомовної редакції у газеті Грінченко-інформ для 

журналістських публікацій студентів кафедри видавничої справи 

упродовж року завідувачі кафедр, НПП, 

О.А.Росінська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Літературно-публіцистична колонка англійською мовою ‘Fiction / 

Opinion Column’  

 Реалізація студентського проєкту «Київ – Всесвітня Книжкова Столиця» 

 Всеукраїнського культурно-просвітницького проєкту «Інклюзивна 

література» 

 Проєктна діяльність студентів для створення контентного наповнення 

для Радіо BG 

 Проєкти навчально-виробничої мастерні «А-студія» 

16 Розширення переліку курсів, викладання яких здійснюється двома мовами 

(українська, англійська) для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

упродовж року завідувачі кафедр, О.А.Росінська, 

В.Л.Іващенко 

17 Підвищення фахової компетентності викладачів 
 Підвищення фахової та ІКТ-грамотності: відвідування тренінгів в 

майстер-класів у рамках Університету Підвищення фахової грамотності: 

відвідування зовнішніх тренінгів із важливих питань розвитку галузі 

 Взаємонавчання викладачів Інституту, створення спільних фахових 

проєктів разом зі студентами 

 Вивчення передового світового досвіду з фаху та викладання фахових 

дисциплін 

упродовж року завідувачі кафедр, О.А.Росінська 

 

18 Аналіз рівня залученості Центрів компетентностей в освітній процес, 

розроблення стратегії оптимального використання Центрів з метою формування 

компетентностей здобувачів освіти, відповідного до нових редакцій ОПП 

квітень-червень 

2022 р. 

завідувачі кафедр, О.А.Росінська, 

керівники Центрів 

 

19 Сприяння у працевлаштуванні (розробка дієвих алгоритмів 

працевлаштування): консультування з працевлаштування, написання резюме 

та просування себе як професіонала; постійна пропозиція вакансій завдяки 

моніторингу інформації; аналіз кількісних показників працевлаштування 

випускників Інституту журналістики за фахом. 

упродовж року 

 

 

 

 

завідувачі кафедр, О.А.Росінська 

 

 

 

20 Створення та розвиток Об’єднання випускників Інституту журналістики з 

метою посилення постійної взаємодії з цією групою стейкхолдерів 

упродовж року Г.В. Горбенко,                         О.А. 

Росінська, завідувачі кафедр 

21 Посилення співпраці з Радою роботодавців у питаннях організації практики 

студентів та їхнього працевлаштування після завершення навчання 

 

упродовж року Г.В. Горбенко 

завідувачі кафедр, О.А.Росінська 

22 Організація опитувань серед здобувачів освіти, випускників та інших груп 

стейкхолдерів з метою моніторингу рівня взаємодії всіх структурних підрозділів 

Інституту, взаємодії кафедр зі стейкхолдерами, аналізу якості проходження 

упродовж року Г.В. Горбенко, О.А.Росінська 



практики здобувачами освіти, моніторингу рівня задоволеності здобувачів 

освіти рівнем організації освітнього процесу. 

23 Аналіз результатів опитування «Викладач очима студентів» з метою 

удосконалення фахових компетентностей викладачів за відповідними 

напрямами 

лютий-травень 2022 

р. 

Г.В. Горбенко 

завідувачі кафедр, О.А.Росінська 

 

 

ІІІ. НАУКОВА СТРАТЕГІЯ 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти 

1.  Підвищення дослідницької культури здобувачів вищої освіти: 

1) написання й підготовка робіт до Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за галузями знань та спеціальностями «Журналістика», 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Гендерні дослідження» 

2) регулярні засідання наукових гуртків та НТ ІЖ . 

протягом року ІЖ, НТ ІЖ 

кафедра видавничої справи, 

кафедра бібліотекознавства та 

інформології, 

кафедра журналістики та нових 

медіа 

2.  Студентський науково-практичний онлайн-форум «Креативні комунікації: 

теорія та практика» 

вересень ІЖ, кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю, 

Нетреба М.М.  

 

Наукові конференції та інші заходи  

 

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Медіакомунікації в діалозі 

культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки» 

02 червня 

2022 

ІЖ, 

кафедра журналістики та нових 

медіа, 

Мітчук О.А. 

 

4.  VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і 

книга у цифровому медіа-світі: європейський вектор» 

30 вересня 

2022 

ІЖ, кафедра бібліотекознавства та 

інформології, 

Сошинська В.Є 



5.  Науково-практичні семінари «Сучасне медіазнавство: теорія і практика» лютий, квітень 

2022 

ІЖ, 

заступник директора з наукової 

роботи 

Іващенко В.Л. 

6.  Міжнародна студентська науково-практична конференція «Креативні 

індустрії: сучасні тренди» 

травень 2022 ІЖ,  

кафедра видавничої справи -  

Масімова Л. Г., кафедра реклами 

та зв’язків з громадськістю - 

Афанасьєв І.Ю 

7.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні 

кейси в інклюзивному освітньому середовищі» 

листопад 2022 ІЖ,  

кафедра видавничої справи, 

Масімова Л. Г., Осмоловська О. А. 

8.  Майстер-клас для студентів спеціальностей «Журналістика», «Міжнародна 

журналістика», «Професійні трансформації журналіста у добу пандемії».  

квітень 2022 ІЖ, 

кафедра журналістики та нових 

медіа, 

ст. викл. Одаренко О.В.  

9.  Міжнародний форум фахівців з інформаційної безпеки «Інформаційна 

безпека: актуальні тренди 2021–2022» 

грудень 2022 ІЖ, кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю, 

Курбан О.В. 

 

10.  Круглий стіл з фахівцями інформаційно-бібліотечної справи 

«Медіапросьюмеризм  як явище інформаційного суспільства»  

12 травня 2022 ІЖ, кафедра бібліотекознавства та 

інформології,  

Поліщук Т.І. 

Університетська наука – Києву 

11.  Круглий стіл з видавцями-практиками березень ІЖ, 

кафедра видавничої справи,  

Шпак В.І. 

12.  Реалізація проєкту «Київ – наукова Мекка» протягом року НТ ІЖ 

13.  Серія науково-практичних семінарів щодо викликів сучасної української 

журналістики  

березень, травень, 

жовтень 2022 

ІЖ, 

кафедра видавничої справи,  

Хомінський С. Й. 



 

 

 

IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні 

1 Реалізація науково-дослідницького проєкту «Лексичний мінімум 

медіазнавця» в межах міжнародного проєкту «Європейська лексикографічна 

інфраструктура (ELEXIS)» (Horizon 2020) 

Протягом року ІЖ 

Іващенко В.Л. 

2 Членство в асоціації EUROPEAN JOURNALISM TRAINING ASSOCIATION 

та співпраця з мережею уповноважених європейських навчальних центрів 

журналістики 

Протягом року ІЖ 

Горбенко Г.В. 

Мітчук О.А. 

3 Реалізація грантового проєкту «Mobility Project for Higher Education of 

Students and Staff» (Erasmus+;  Programme KA107). Тривалість проєкту:  2019–

2021 (пролонговано на 2022 рр.) 

Протягом року ІЖ, 

Нетреба М.М. 

4. Налагодження діалогу щодо співпраці з MILID University Network у межах 

«The UNITWIN Cooperation Programme on Media and Information Programme 

Literacy», яка об’єднує вісім університетів-членів та понад десяток 

асоційованих університетів.  

Січень – лютий 2022 ІЖ, 

Іващенко В.Л.,  

Фруткова Я.С. 

14.  Науково-практичний семінар для представників педагогічної спільноти 

Києва «Дистанційна освіта: втомлюваність від зуму та інші медіавиклики й 

загрози». 

травень 2022 ІЖ, 

кафедра журналістики та нових 

медіа,  

Одаренко О.В. 

15.  Науково-практичний семінар «Мультимедійна презентація в освіті та науці» травень 2022 ІЖ, кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю, 

Нетреба М.М. 



5  Повторне подання на грант магістерської програми Erasmus+ з професійної 

підготовки прессекретарів (Erasmus Mundus Master in Professional Training for 

Spokesperson) у межах спільного гранту Університету Жирони (Іспанія), 

Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) та IHECS (Бельгія). 

 

Протягом 2022 ІЖ, 

Горбенко Г.В., Сошинська В.Є. 

Нетреба М.М. 

6 Видання 2-х міжнародних колективних монографій «Медіазнавчі студії в 

європейському діалозі» за сприяння Міжнародної федерації журналістів та 

монографії за результатами Міжнародного форуму «Інформаційна безпека: 

актуальні тренди 2020–2021». 

Січень – лютий 2022 ІЖ 

Горбенко Г.В., Іващенко В.Л.; 

Курбан О.В. 

7 Гостьові тренінги та лекції:  

 від доктора наук у галузі аудіовізуальної комунікації та реклами, 

професора Факультету туризму Університету Жирони Сільвії Еспінозі 

Мірабет;  

 від професора Еворського університету (Португалія), доктора 

філософії Хосе Мануеля Ботельо на тему «Міжнародні відносини ЄС з 

погляду пандемії: виклики через зміни» («International relations of the 

EU in terms of pandemics: challenges via changes»);  

 доктора наук, професора Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі 

Павла Глуховського «Система реєстрації видавничої діяльності в 

США», тощо. 

Протягом 2022 ІЖ 

Горбенко Г.В. 

Нетреба М.М. 

Досенко А.К. 

Шпак В.І. 

 

8 Реалізація міжнародного проєкту «Термінографічна база даних TERM_IN. 

Слов’янська термінографія (1990–2017)». Тривалість проєкту: 2019–2023 

Протягом року ІЖ, Іващенко В.Л. 

9 Написання й подання грантових заявок на Erasmus+ та Рамкову програму з 

досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (2021–2027) 

Протягом 2022  ІЖ 

10 Участь студентів у міжнародних програмах академічної мобільності в 

Латвійському університеті, в Університеті ім. Адама Міцкевича (Познань) та 

Вільнюському університеті (Литва), тощо 

Протягом 2022 ІЖ 

11 Участь викладачів у міжнародних стажуваннях та міжнародних проєктах. Протягом 2022 ІЖ 



 

V. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ  

№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАСТАВНИЦТВА 

1.  Взаємовідвідування занять нових викладачів та досвідчених колег 

 

протягом року 

 

завідувач кафедри, наставники 

2.  Робота зі створення кадрового резерву з метою зменшення ризиків, 

пов’язаних із плинністю кадрів в умовах пандемії 

 

протягом року завідувачі кафедр 

3.  Інструктажі, бесіди, консультації: 

 Про правила внутрішнього розпорядку структури 

Університету, Інституту. 

 Тренінг для молодих викладачів.  

 Інструктаж: з техніки безпеки. 

 Консультація: щодо розробки робочих програм з дисциплін. 

 Консультація: Е-портфоліо викладача.  

 Тренінг: робота зі створення електронних навчальних курсів. 

 Консультація: з наповнення індивідуальних планів. 

 Інструктаж: щодо організації практики студентів. 

 Порядок проведення атестації студентів. 

 Тренінг щодо запису відеолекцій. 

 Тренінг щодо роботи викладачів у сервісах для проведення 

відеоконференцій в умовах пандемії  

 

 

 

 

 

 

 

серпень-вересень 

адміністрація ІЖ, 

завідувачі кафедр, помічник директора з 

ІКТ 

4.  Серія онлайн-тренінгів для викладачів Університету Грінченка: 

 «Як підвищіти ефективність онлайн-викладання: специфіка 

інтерактивної відеокомунікації «викладач-студент»; 

 

  «Гра у PowerPoint або мистецтво презентації в діяльності 

травень 2022 

 

 

 

 

Я.С. Фруктова,  

А.Л. Лісневська 

 

М.М. Нетреба 



викладача». 

5.  Сертифікатна програма з медіаграмотності для викладачів/вчителів  квітень 2022 Г.В. Горбенко,  

Я.С. Фруктова 

6.  Відвідування викладачами модулів з лідерства, адаптації, підвищення 

кваліфікації. 

протягом року завідувач кафедри 

7.  Відвідування викладачами професійних тренінгів, воркшопів, майстер-

класів 

протягом року завідувач кафедри 

 
 
 

VI. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 
 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 
 

1.  Благодійна акція «Великодній кошик» для студентів соціальних категорій 

Університету, зокрема ІЖ 

квітень первинна профспілкова організація 

студентів, 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

2.  Визначення потреб студентів щодо забезпечення гуртожитком на 2020-

2021 н.р. та формування бази поселення 

травень-червень проректор з НМСГРЛ, 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

3.  Співпраця з партнерами Університету щодо поселення студентів ІЖ у 

гуртожитки 

червень-

вересень 

проректор з НМСГРЛ, 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

4.  Організація поселення студентів ІЖ у гуртожитки серпень-

вересень 

проректор з НМСГРЛ, 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

5.  Впровадження системи заходів щодо підвищення рівня загальної та 

побутової культури студентів ІЖ 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

куратори груп 

6.  Система заходів щодо нарахування соціальних виплат студентам ІЖ протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

7.  Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту 

студентської молоді 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

8.  Підтримка студентів-сиріт під час святкових днів, канікул протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

куратори, вихователі гуртожитків 

9.  Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних категорій 

та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах та ситуаціях 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

РСС ІЖ 



10.  Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими 

організаціями 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

РСС ІЖ 

11.  Проведення акцій з метою залучення студентів до соціальних практик, 

забезпечення підтримки їхньої творчої, громадської, наукової, 

підприємницької активності (за окремим планом) 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

РСС ІЖ 

12.  Консультування студентів соціальних категорій  протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

13.  Взаємодія зі студентськими радами гуртожитків, координація їхньої 

співпраці із завідувачами та вихователями гуртожитків 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

студрада ІЖ 

14.  Проведення організаційних, пізнавальних, культурно-розважальних заходів 

та заходів із самообслуговування, розвитку побутової культури в 

гуртожитках  

протягом року вихователі гуртожитків, 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

РСС гуртожитків 

15.  Здійснення контролю оплати студентами за проживання та додаткові послуги 

в гуртожитках 

протягом року НМЦ СГВОДС, 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

16.  Соціально-педагогічний супровід студентів, що мешкають у гуртожитку протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР , 

вихователі гуртожитків, куратори 

груп 

17.  Серія онлайн-лекторіїв для здобувачів освіти «Збереження соціального та 

психічного здоров’я в умовах пандемії» (за окремим планом) 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, 

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ, ПРАЦІ, ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ 
 

18.  Участь у формуванні Рейтингу успішності студентів за участь у творчій, 

спортивній діяльності, громадському житті Інституту журналістики та в 

нарахуванні соціальної стипендії 

січень, червень заступник директора ІЖ з НПСГР 

 

19.  Конкурс талантів і краси «Miss and Mister Grinchenko University – 2021» травень студентський парламент, 

РСС ІЖ 

20.  Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників  жовтень-

листопад 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

РСС ІЖ 

21.  Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим планом) листопад заступник директора ІЖ з НПСГР 

РСС ІЖ 

22.  Створення ефективної системи соціально-гуманітарної взаємодії зі 

студентами старших курсів 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

 

23.  Відзначення Дня Соборності та Свободи України, Міжнародного дня рідної 

мови, Всесвітнього дня вишиванки, Дня Державного Прапора України, Дня 

протягом року заступник директора з НПСГР, 

заступники кафедр ІЖ 



Захисника України, Дня української писемності та мови, Дня Гідності та 

Свободи, Міжнародного дня демократії «International Day of Democracy» та 

інших подій (за окремими планами) 

 

24.  Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих у зоні проведення 

антитерористичної операції; жертв Чорнобильської трагедії, жертв 

Голодомору в Україні 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР, 

заступники кафедр ІЖ 

 

25.  Екскурсії до історичних пам’яток України, національних парків. Екскурсійні 

маршрути столицею та іншими регіонами України. Відвідування музеїв, 

театрів, концертів, виставок, експозицій, галерей 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

 

СПРИЯННЯ РОБОТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

26.  Тренінги для студентських координаторів травень-червень заступник директора ІЖ з НПСГР 

РСС ІЖ 

27.  Школа студентських координаторів травень-червень заступник директора ІЖ з НПСГР 

РСС ІЖ 

28.  Адаптаційні тренінги для першокурсників «Університетські кроки» вересень куратори академічних груп 

29.  Тренінги з організації волонтерських проєктів для студентів жовтень-

листопад 

заступник директора ІЖ з НПСГР 

РСС ІЖ 

30.  Звітні конференції РСС Інституту журналістики жовтень-

листопад 

студентський парламент, 

РСС ІЖ 

31.  Заходи студентського парламенту (за окремим планом) протягом року РСС ІЖ 

 
 
 

VII. З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА 
 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ 

1.  Київський конкурс із соціальних комунікацій для старшокласників «Перший 

раз в PR-клас: PR quest «Код креативності» 

листопад заступник директора ІЖ з НПСГР, 

кафедра РЗГ 

 

2.  Форум «Київ – всесвітня книжкова столиця» грудень заступник директора ІЖ з НПСГР, 

кафедра ВС 

 



3.  Форум з медіаграмотності для педагогів та психологів м. Києва за 

сертифікатною програмою «Медіакомпетентність» 

квітень заступник директора ІЖ з НПСГР 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА» 

4.  Проєкт «Медіашкола Університету Грінченка» протягом року Директор ІЖ, заступник директора 

ІЖ з НПСГР 

ВІДКРИТІ ПРОЄКТИ І ЗАХОДИ ДЛЯ КИЯН ІЖ 

5.  Відкриті конкурси та фестивалі для киян: «Нові в медіа», Lime. Go to read!» 

«Library in my eyes. Go to read, «Перший раз в PR-клас», «Bookfashion», 

«Smart-blog». 

протягом року заступник директора ІЖ з НПСГР 

 

 

 

 


