
 



 

 

 

 

План роботи укладено відповідно до 

Стратегії (Програми) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 рр., Програми розвитку 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту на 2021-2026 рр. 

  

  

СТРУКТУРА ПЛАНУ 

  

Циклограма 

I.       Корпоративна культура 

II.     Освітня стратегія  

III.   Наукова стратегія 

IV.   Міжнародна діяльність  

V.     Розвиток персоналу 

VI.   Взаємодія та підтримка студентів 

VII. З Києвом і для Києвом 

ПРИНЦИПИ 

  

·    актуальність 

·    вимірюваність 

·    відповідність законодавству  

·    слідування стратегії, місії та  цінностям Університету  

·    спрямованість на світові стандарти якості освіти 

·    конкретність 

·    узгодженість з пріоритетами розвитку м. Києва 

·    цілісність 

·    академічна доброчесність 

·    студентоцентризм 

·    інноваційність 

·    відкритість 

  

  

 



  

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

  

  

o      ФЗФВС – Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту 

o      КФВПС – кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 

o      КСФ – кафедра спорту та фітнесу 

o      КФРБ – кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

o      НВ – навчальний відділ 

o      ЗДНМНР – заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи  

o      ЗДНМСГР – заступник декана з науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи  

o      ЗДНРММП – заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проєктів 

o      ПД ІКТ – помічник декана з інформаційно-комунікаційних технологій 

o      ЗК – завідувачі кафедр  

o      НП – науковий працівник  

o      НПП – науково-педагогічні працівники   

o      НТ САДМВФ – Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Факультету  

o      ОНП – освітньо-наукова програма  

o      ОПП – освітньо-професійна програма 

o      РССФ – Рада студентського самоврядування Факультету 

o      ЕНК – електронні навчальні курси 

o      ГОНП – гарант освітньо-наукової програми 

o      ГОПП – гарант освітньо-професійної програми 

o      РР ФЗФВС – рада роботодавців ФЗФВС 

o      РВ ФЗФВС – рада випускників ФЗФВС 

o      ЦПП – центри практичної підготовки 



 

  

Циклограма 

  

  І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

ПН         

ВТ   13:00 – 15:00 

деканат 

15:00-17:00 

Засідання Вченої ради 

Факультету 

13:00 – 15:00 

деканат 

СР  16:00 – 16:30 

засідання старостату 

15:00-17:00 

засідання кафедр ФЗФВС 

 16:00 – 16:30 

засідання старостату 

  

ЧТ       16:00-17:00 

засідання РССФ 

ПТ         

  

 

  
  

  



І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА   

  

№  Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні 

  СПАДКОЄМЦІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

1 Обговорення проблем розвитку корпоративної культури на 

засіданнях Вченої ради Факультету, деканату, робочих нарад, під 

час зустрічей та занять зі здобувачами вищої освіти  

протягом року  Декан ФЗФВС,  

ЗДНМНР,  ЗДНМСГР,     

ЗДНРММП, ЗК  

2 Проведення екскурсій для першокурсників (у т. ч. інтерактивних) у 

Музеї Бориса Грінченка  

вересень  ЗДНМСГР, куратори груп 

3 Участь в інтерактивному проєкті-конкурсі «Словник Грінченка та 

сучасність»  

вересень-грудень  ЗДНМСГР, куратори груп, РССФ 

4 Проведення заходів до Дня Університету (за окремим планом) 

Проведення заходів до Грінченківської декади (за окремим планом)  

грудень   Декан ФЗФВС, КФВПС, КСФ, 

КФРБ, ЗК 

5 Участь у Щорічному конкурсі на здобуття премії імені Бориса 

Грінченка  

протягом року ЗДНРММП,  КФВПС, КСФ, 

КФРБ, ЗК 

6 Участь у онлайн-марафоні “Весна 22-го року” квітень-червень ЗДНМСГР, куратори груп 

7 Участь у Першому Відкритому національному творчому 

патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ-герой – героїв появляє» 

 

травень-червень 

2022 

Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР,    ЗК  

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  

 8 Участь у роботі школи кураторів академічних груп протягом року  ЗДНМСГР, РССФ 



 9 Участь у дослідженні рівня сприйняття корпоративної культури 

співробітниками Університету та її розвитку в умовах карантину та 

дистанційного навчання  

грудень  Декан ФЗФВС,  ЗДНМНР,  

ЗДНМСГР, ЗДНРММП, ЗК  

 10 Тематичні кураторські години з розвитку корпоративної культури 

та лідерства (за окремим планом) 

протягом року  ЗДНМСГР, куратори груп 

 11 Заходи з пропагування корпоративної культури та академічної 

доброчесності серед здобувачів освіти та науково-педагогічних 

працівників (за окремим планом) 

протягом року ЗДНРММП, КФВПС, КСФ, 

КФРБ, ЗК, ЗДНМСГР 

 

ІМІДЖ ТА БРЕНД УНІВЕРСИТЕТУ  

 12 Проведення профорієнтаційних зустрічей та Днів відкритих дверей 

Факультету  

протягом року Декан ФЗФВС, КФВПС, КСФ, 

КФРБ, ЗК, ЗДНМСГР 

 13 Організація участі здобувачів освіти в міжнародних та 

всеукраїнських спортивних змаганнях   

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР, ЗК 

 14 Залучення здобувачів освіти до відзначення знаменних дат, 

реалізації іміджевих заходів Університету  

протягом року ЗДНМСГР, ЗК, РССФ 

ТРАДИЦІЇ ДОБРОЧИННОСТІ ТА ВОЛОНТЕРСТВА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. КОРПОРАТИВНІ 

ЗАХОДИ  

 15 Заходи до Дня Європи (за окремим планом у рамках столичної 

програми)  

травень    ЗДНМСГР, ЗК, РССФ 

 16 Заходи до Дня Києва (за окремим планом у рамках столичної 

програми)  

травень   ЗДНМСГР, ЗК, РССФ 

 17 Заходи з нагоди Дня працівників освіти   жовтень   Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР, ЗК 



 18 Волонтерська підтримка притулків для тварин  протягом року  ЗДНМСГР, РССФ 

 19 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  ЗДНМСГР, РССФ 

  

ІІ. ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ    

№  Заходи  Термін виконання  Відповідальні  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ   

 1 Аналіз результатів вступної кампанії 2022 р. вересень Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, 

ЗК 

 2 Подання заявок на проходження акредитації освітньо-професійних 

та освітньо-наукової програми  

липень  Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, 

ГОПП, ГОНП 

 3 Оновлення освітніх програм першого (бакалаврського), другого 

(магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої 

освіти за результатами обговорення зі стейкхолдерами та з 

урахуванням стандартів вищої освіти   

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, 

ГОПП, ГОНП, ЗК 

 4 Розробка та затвердження графіку освітнього процесу Факультету 

на 2022-2023 н. р. та деталізованих графіків освітнього процесу  

травень   ЗДНМНР 

 5 Розробка та затвердження робочих навчальних планів підготовки 

фахівців за освітньо-професійними/освітньо-науковою програмами 

на 2022-2023 н. р.  

березень-травень   ЗДНМНР 



 6 Розробка/оновлення та затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін та програм практик для підготовки фахівців за освітньо-

професійними/освітньо-науковими програмами на 2022-2023 н. р.  

двічі на рік,  

(до 10 вересня, до 

10 лютого)  

 ЗДНМНР, ЗК 

7 Оновлення переліку баз практик серпень-січень  ЗДНМНР, ЗК 

8 Підготовка і рекомендація переліку дисциплін за вільним вибором 

студента 

Жовтень-грудень  ЗДНМНР, ЗК 

9 Підготовка звіту 2-ФК uрудень, січень Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, КСФ 

10 Підготовка та проведення ЄДКІ для здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія 

грудень, червень Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, КФРБ 

 11 Розробка/оновлення та затвердження тем кваліфікаційних робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти, третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти 

жовтень- листопад Декан ФЗФВС, КФВПС, КСФ, 

КФРБ, ЗК 

 12 Розробка/оновлення та затвердження програм атестації здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти   

двічі на рік  

(жовтень,  квітень)  

Декан ФЗФВС, КФВПС, КСФ, 

КФРБ, ЗК 

 13 Підготовка, затвердження та оприлюднення розкладів занять/сесій 

академічних груп здобувачів всіх рівнів освіти та форм навчання 

на І та ІІ півріччя  

двічі на рік,  

 (вересень, лютий) 

ЗДНМНР 

 14 Розробка та сертифікація ЕНК з навчальних дисциплін   протягом року ЗДНМНР, ПД ІКТ, ЗК, НПП 



 15 Проведення гостьових лекцій та навчальних занять, у т. ч. із 

використанням цифрових технологій  

протягом року ЗДНМНР, ЗК 

 16 Моніторинг якості надання освітніх послуг на Факультеті:  

-      проведення анкетування «Портрет першокурсників» 

-      проведення анкетування «Викладач очима студентів/аспірантів»  

-      проведення опитування здобувачів щодо якості надання 

освітніх послуг  (освітніх програм, форм та методів навчання, 

об’єктивності та прозорості оцінювання, дотримання норм 

академічної доброчесності  тощо)  

-      побудова рейтингу успішності здобувачів усіх форм навчання  

-      аналіз показників якості/успішності здобувачів усіх форм 

навчання  

протягом року Декан ФЗФВС,  ЗДНМНР,  

ЗДНМСГР, ЗДНРММП, ЗК 

 17 Співпраця з роботодавцями на партнерських засадах:  

-     залучення до проєктування/обговорення/експертизи освітніх 

програм;  

-     залучення до освітнього процесу шляхом проведення різних 

видів навчальних занять (гостьові лекції, бінарні лекції, майстер-

класи тощо);  участі у роботі екзаменаційних комісій для атестації 

здобувачів освіти; участі у експертизі/рецензуванні 

курсових/випускних робіт/проєктів здобувачів; обговорення 

переліку дисциплін за вільним вибором студента. 

-     участь у заходах щодо сприяння працевлаштуванню 

випускників Університету. 

Проведення засідань Рад роботодавців (за окремим планом)  

протягом року Декан ФЗФВС,  ЗДНМНР, ЗК, 

ГОПП, ГОНП 

 18 Збір та узагальнення інформації щодо працевлаштування 

випускників першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти  

січень-лютий  

серпень-вересень  

ЗДНМНР, ЗК 



 19 Налагодження систематичної співпраці з випускниками 

Факультету: - збирання, аналіз та врахування інформації 

щодо кар’єрного шляху  

випускників ОП;  

-      залучення до проєктування/обговорення/експертизи освітніх 

програм;  

-      створення Асоціації випускників Факультету  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, ЗК 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

20  Оновлення та розміщення рекламних матеріалів для вступників 

2022 р.         (у т. ч. для іноземців та осіб без громадянства) на сайті 

Факультету та у соціальних мережах  

протягом року ЗДНМСГР, ЗК, ПД ІКТ 

 21 Проведення консультативних зустрічей зі студентами випускних 

груп Фахового коледжу “Універсум” Університету Грінченка 

щодо можливостей продовження навчання на освітніх програмах 

підготовки відповідно бакалаврів/магістрів  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗК  

 22 Проведення профорієнтаційних заходів:  

-     Дні відкритих дверей;  

-     екскурсії (у т. ч. онлайн-екскурсії) для старшокласників м. 

Києва до Університету;  

-     розповсюдження пакету рекламних матеріалів про Факультет;  

-     залучення школярів м. Києва до позанавчальних заходів тощо  

протягом року ЗДНМСГР, ЗК, ПД ІКТ 

 23 Підготовка та організація творчого конкурсу для абітурієнтів 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт для прийому на 

навчання до Університету в 2022 р.  

березень-серпень  Декан ФЗФВС, ЗДНМНР, ЗК  

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ 



 24 Розгляд заяв та надання індивідуальних графіків навчання для 

здобувачів освіти які є членами збірних команд з видів спорту або 

працюють за фахом 

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНМНР 

 25 Оновлення каталогу вибіркових дисциплін для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів Факультету всіх 

рівнів вищої у 2022 році. Проведення процедури вибору.  

січень-вересень  ЗК, ЗДНМНР 

 26 Забезпечення участі здобувачів освіти у програмах міжнародної 

академічної мобільності 

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

ЗК 

  



ІІІ. НАУКОВА СТРАТЕГІЯ  

№  Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні  

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 1 Реалізація колективних та індивідуальних досліджень, у т. ч. в 

рамках наукових тем Факультету: 

Тема: Теоретико-практичні засади використання фітнес-

технологій у фізичному вихованні та спорті.  

Реєстраційний номер: 0118U001229 

  

Тема: Критерії оцінки функціонального стану та ефективності 

фізичної терапії осіб з хворобами і травмами опорно-рухової та 

нервової систем (на основі Міжнародної класифікації 

функціонування).  

(Державний реєстраційний номер: 0118U001228) 

  

Тема: Комплексна оцінка стану, особливості взаємовідносин між 

різними складовими здоров’я та динаміка їх змін під час навчання 

студентів за різними спеціальностями у вищому навчальному 

закладі (кафедральне наукове дослідження з залученням 

студентів) 

  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, ЗК 

 



Тема: Експрес-методи дослідження соматичного здоров'я юних 

спортсменів етапу початкової спортивної підготовки 

(індивідуальне наукове дослідження) 

 2 Пропагування академічної доброчесності в освітньому процесі 

та  науковій діяльності, у т. ч. через перевірку академічних 

текстів та наукових робіт щодо наявності/відсутності плагіату з 

використанням спеціалізованих програмних засобів  

протягом року   

 3 Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних та 

наукових працівників Факультету, зокрема у виданнях, що 

індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, ЗК 

 

 4 Оформлення патентів, свідоцтв на об’єкти інтелектуальної 

власності  

протягом року  ЗДНРММП 

 5 Популяризація результатів досліджень через е-ресурси 

(офіційний веб-сайт  

Університету, сайти періодичних наукових видань 

Університету,  

Інституційний репозиторій, Research Gate, соціальні мережі 

тощо)  

протягом року  ЗДНРММП, ПД ІКТ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ 

 6 Розгляд та затвердження нових редакцій освітніх програм, 

проміжних звітів з наукових тем, тем дисертацій аспірантів, 

звітів заступників декана, результатів моніторингу якості освіти 

на Факультеті тощо   

протягом року  Декан ФЗФВС,  ЗДНМНР,  

ЗДНМСГР,     ЗДНРММП, ЗК  



ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. АСПІРАНТУРА. 

 7 Проміжні та підсумкові звіти аспірантів про виконання 

індивідуальних планів роботи  

січень червень   ЗДНМНР,     ЗДНРММП, ЗК, ГОНП 

 8 Формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів та 

вибору освітніх компонентів  

вересень- 

грудень  

 ЗДНМНР, ГОНП 

 9 Наповнення е-портфоліо аспірантів на Вікі-порталі Університету  протягом року  аспіранти, ПД ІКТ 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 10 Розвиток навчання, заснованого на дослідженнях, та підвищення 

дослідницької культури здобувачів вищої освіти   

протягом року   ЗДНРММП, ЗК 

 11 Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  

   I тур  

   ІІ тур  

  

листопад-січень 

лютий-квітень  

  ЗДНРММП, ЗК, НПП 

 12 Студентська наукова онлайн-конференція «Актуальні проблеми 

в спорті та фітнесі: наукові дослідження студентів»  

лютий   ЗДНРММП, НТ САДМВФ 

 13 Засідання наукового гуртка «Гармонія здоровʼя» протягом року  КФРБ, НТ САДМВФ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ФАКУЛЬТЕТУ 

 14 Забезпечення діяльності фахового електронного видання 

«Спортивна наука та здоров’я людини» (2 випуски на рік) 

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

головний редактор 



 15 Просування  наукового електронного видання «Спортивна наука 

та здоров’я людини» до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus / Web of Science 

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

головний редактор 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ІНШІ ЗАХОДИ  

 16 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Health, Physical 

Education and Sport: Perspectives and Best Practices» («Здоров’я, 

фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики»)  

травень 

  

  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ, НТ 

САДМВФ 

 17 ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне 

виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, 

перспективи» (у циклі Анохінських читань) (в онлайн-режимі за 

умови карантинних обмежень)  

грудень   Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ, НТ 

САДМВФ 

 18 ІІІ Вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці» листопад  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ, НТ 

САДМВФ 

 19 Студентські наукові заходи протягом року ЗДНРММП, КФРБ, КФВСП, 

КСФ, НТ САДМВФ 

  

IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

№  Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні  

МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ, АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 



 1 Міжнародний проєкт «Biochemical processes related to professional 

sports and athletes» (Університет фізичного виховання, Угорщина)  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ 

 2 Моніторинг та аналіз актуальних грантових програм з міжнародного 

співробітництва (міжнародні гранти для стажування, реалізації 

досліджень, академічної мобільності тощо)  

протягом року ЗДНРММП, НТ САДМВФ 

 3 Активне міжнародне співробітництво з метою створення спільних 

науководослідницьких груп і реалізації спільних науко-дослідних 

проєктів  

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ, НТ 

САДМВФ 

 4 Пошук партнерів для участі у Програмах ЄС «Еразмус+» (КА107; 

КА2; напрям Жан Моне) та «Horizon-2020»  

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ,  

 5 Створення проєктних груп для написання грантових заявок  протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ 

 6 Подання проєктних заявок для участі у Програмах ЄС «Еразмус+» 

(КА107; КА2; напрям Жан Моне) та «Horizon-2020»  

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП, 

КФРБ, КФВСП, КСФ, НТ 

САДМВФ 

 7 Забезпечення мобільності (викладачів і здобувачів вищої освіти) у 

рамках підтриманих заявок програми «Еразмус+» (КA107)  

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНРММП  

 8 Сприяння вхідній мобільності Університету в рамках підписаних 

договорів про співпрацю  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНРММП 

 9 Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами 

вищої освіти та науковими установами  

протягом року Декан ФЗФВС, ЗДНРММП 

  

 



V. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ  

  

№   Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні  

 1 Проведення методичних семінарів для науково-педагогічних 

працівників Факультету 

протягом року  ЗДНМНР, ПД ІКТ, ЗК 

 2 Аналіз якісного та кількісного складу працівників, виявлення 

потреби у персоналі   

серпень  

  

 Декан ФЗФВС, ЗК 

 3 Формування структури та штату, організація конкурсів на заміщення 

вакантних посад, призначення, створення кадрового резерву, 

переміщення тощо   

серпень-вересень  

  

  

 Декан ФЗФВС, ЗК 

 4 Реалізація системи адаптації новопризначених співробітників  вересень-листопад  ЗК 

 5 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

фаховим модулем (стажування) (за окремим планом) 

протягом року  ЗДНРММП, ЗК 

 6 Участь співробітників у програмах підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету за дослідницьким, 

дидактичним, лідерським, цифровим модулями   

протягом року  ЗДНРММП, ЗК, НПП 

7 Реалізація Корпоративного стандарту цифрової компетентності 

викладача Університету (проходження міні-курсів на платформі 

системи е-навчання) 

травень-вересень ЗК, НПП 

 8 Проведення інструктажів, консультацій для викладачів з питань 

техніки безпеки та організації освітнього процесу  

протягом року  Декан ФЗФВС, ЗДНМНР 

   



VI. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ  

  

№  Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ  

 1 Визначення потреб студентів щодо забезпечення гуртожитком 

на 2022-2023 н. р.  

травень-серпень  ЗДНМСГР 

 2 Організація поселення студентів у гуртожитки  серпень-вересень   ЗДНМСГР 

 3 Впровадження системи заходів щодо підвищення рівня загальної 

та побутової культури студентів  

протягом року  ЗДНМСГР 

 4 Ведення бази руху студентів в гуртожитках університету та 

партнерів, опрацювання подань щодо вселення/виселення 

студентів в гуртожитки університету, підготовка проєктів 

відповідних наказів   

протягом року  ЗДНМСГР 

 5 Консультування студентів соціальних категорій   протягом року  ЗДНМСГР 

 6 Взаємодія зі студентськими радами гуртожитків, координація 

їхньої співпраці із завідувачами та вихователями гуртожитків  

протягом року  ЗДНМСГР 

 7 Здійснення контролю оплати студентами за проживання та 

додаткові послуги в гуртожитках  

протягом року  ЗДНМСГР 

 8 Соціально-педагогічний супровід студентів, що мешкають у 

гуртожитку  

протягом року  ЗДНМСГР 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ, ПРАЦІ, 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ 

 9 Участь у формуванні рейтингу успішності студентів за участь у 

творчій, спортивній діяльності, громадському житті Факультету та 

в нарахуванні соціальної стипендії  

січень червень   ЗДНМСГР 

 10 Участь у проєкті-презентації «Моя історія кохання»  лютий   ЗДНМСГР, РССФ 

 11 Конкурс талантів і краси «Miss and Mister ФЗФВС – 2022» квітень ЗДНМСГР, РССФ 

 12 Конкурс талантів і краси «Miss and Mister Grinchenko University – 

2022»  

травень  ЗДНМСГР, РССФ 

 13 Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників   вересень-жовтень  ЗДНМСГР, РССФ 

 14 Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим планом)  листопад  ЗДНМСГР, РССФ 

 15 Проведення 9-го Відкритого шахового турніру Університету  грудень  ЗДНМСГР, РССФ 

 16 Відзначення Дня Соборності та Свободи України, Міжнародного 

дня рідної мови, Всесвітнього дня вишиванки, Дня Державного 

Прапора України, Дня Захисника України, Дня української 

писемності та мови, Дня Гідності та  

Свободи, Міжнародного дня демократії «International Day 

Democracy» та інших подій (за окремим планом) 

протягом року ЗДНМСГР, РССФ 

 17 Вшанування пам’яті: Небесної Сотні та загиблих у зоні 

проведення антитерористичної операції; жертв Чорнобильської 

трагедії, жертв Голодомору в Україні  

протягом року ЗДНМСГР, РССФ 

 18 Організація роботи творчих об’єднань та спортивних гуртків  протягом року  ЗДНМСГР, РССФ, ЗК 



СПРИЯННЯ РОБОТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 19 Звітна конференція РСС Факультету  квітень   РССФ 

 20 Організація виборів органів студентського самоврядування  квітень-травень  РССФ 

 21 Тренінги для студентських координаторів  травень-червень  РССФ 

 22 Участь у роботі школи студентських координаторів  травень-червень  РССФ 

 23 Зустрічі керівництва з представниками РССФ  протягом року Декан ФЗФВС,  ЗДНМСГР, 

РССФ 

 24 Заходи РССФ (за окремим планом) протягом року РССФ 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 25 Проведення ІV загальноуніверситетського турніру з плавання на 

Кубок “Золотий карась” 

   КФВПС, КСФ 

 26 Участь в проведенні Олімпійського уроку (спільно з НОК 

України) 

   ЗДНМСГР 

 27 Участь в щорічній спартакіаді міста Києва 2022-2023 серед команд 

ЗВО 

   ЗДНМСГР, КФВПС, КСФ 

 28 Забезпечення участі спортивних команд Університету в 

студентських турнірах м. Києва 

  ЗДНМСГР, КФВПС, КСФ 



 29 Формування культури здоров’я, фізичного виховання: долучення 

здобувачів освіти до відзначення Всесвітнього дня здоров’я, Дня 

фізичної культури та спорту, Всесвітнього дня без тютюну, 

залучення студентів до участі в загальноуніверситетських 

спортивних секціях, змаганнях  

протягом року ЗДНМСГР, КФВПС, КСФ 

 30 Забезпечення участі студентів Університету у змаганнях ХVІІ 

Літньої універсіади України  

відповідно до 

графіка змагань  

 Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР, 

КФВПС, КСФ 

 31 Забезпечення участі студентів Університету в чемпіонаті та кубку 

ФАСК серед команд ЗВО  

відповідно до 

графіка змагань  

Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР, 

КФВПС, КСФ 

тренер команди  

 32 Участь в чемпіонаті України з футболу серед команд ЗВО  відповідно до 

графіка змагань  

Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР, 

КФВПС, КСФ 

тренер команди  

 33 Участь спортивних команд Університету в студентських турнірах 

м. Києва  

відповідно до 

графіка змагань  

Декан ФЗФВС, ЗДНМСГР, 

КФВПС, КСФ 

  

 VII. З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА  

  

№  Заходи  Термін 

виконання  

Відповідальні  

ЗАХОДИ ДЛЯ ГРОМАДИ М КИЄВА  



 1 Участь у соціальному проєкті «З Києвом і для Києва»  (за окремим 

планом) 

січень-березень   ЗДНМСГР, КФВПС, КСФ, КФРБ 

 

 2 Організаційна підтримка заходів спортивного спрямування від 

Оболонської РДА м. Києва 

Протягом року  ЗДНМСГР, КФВПС, КСФ 

  


