
 
 

План роботи  
Кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Інституту людини Київського університету імені Борис Грінченка 
на 2022 рік 

 
І. Корпоративна культура 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.   Пропагування принципів академічної доброчесності в освітньому процесі та  науковій діяльності, 
у т. ч. через обов’язкову перевірку на плагіат з використанням автоматизованої системи: всіх 
випускових робіт; наукових робіт працівників та здобувачів вищої освіти, що подаються на 
конкурси;  наукових статей здобувачів вищої освіти;  видань, що рекомендуються до друку 
вченими радами інститутів Університету; дисертацій, що захищаються у спецрадах Університету; 
наукових статей, що подаються у періодичні наукові видання Університету тощо 

протягом року Викладачі кафедри, 
гаранти ОП 

2.   Проведення зустрічей завідувачем кафедри та гарантами освітніх програм зі здобувачами вищої 
освіти різних рівнів 

протягом року Лях Т.Л., гаранти ОП, 
здобувачі 

3.   Тематичні кураторські години із розвитку корпоративної культури протягом року Куратори академічних груп 

4. 
  

Дні відкритих дверей для потенційних абітурієнтів та їхніх батьків протягом року Денисюк О.М., Дуля А.В. 
Лютий В.П. 

5.   Організація та проведення гостьових лекцій, семінарів, майстер-класів протягом року Лях Т.Л., викладачі кафедри 

6.   Шевченківський березень березень Куратори академічних груп 

7.   Просвітницько-благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна: флешмоб 
різнокольорових шкарпеток «Підтримай особливих!» 

березень Куратори академічних груп 

8.   Участь у просвітницькій акції для громади м. Києва «Київ у блакитному» до Дня поширення знань 
про аутизм 

2 квітня Куратори академічних груп 

9.   Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом) травень 
грудень 

Куратори академічних груп 

10.    Проведення інтерактивних екскурсій першокурсників до музею Бориса Грінченка вересень Куратори академічних груп 



 
 

11.    Урочистості з нагоди посвяти у студенти та на честь вручення дипломів випускникам Університету червень 
вересень 
грудень 

Лях Т.Л., викладачі кафедри 

12.    Проведення Грінченківської декади (за окремим планом) грудень Куратори академічних груп 

13.    Тиждень кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (за окремим планом) грудень Денисюк О.М., Дуля А.В. 
  

IІ. Освітня стратегія 
№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  Оновлення каталогу вибіркових дисциплін. Проведення процедури формування індивідуальної 
траєкторії навчання здобувачів вищої освіти у 2022-2023 н. р. 

січень-травень Гаранти ОП 

2.  Вдосконалення та затвердження робочих навчальних планів на 2022-2023 н. р. березень-червень Лях Т.Л., гаранти ОП, 
викладачі кафедри 

3.  Розрахунок планового навчального навантаження викладачів кафедр Інституту людини  на 2022-
2023 н. р. 

червень Лях Т.Л., Лехолетова М.М. 

4.  Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр червень 
серпень 

Лях Т.Л. 

5.  Збільшення частки навчальних дисциплін, які забезпечені ЕНК для здобувачів вищої освіти до 01 вересня Викладачі кафедри 

6.  Розробка/оновлення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін, програм практик на 
2022-2023 н. р. 

до 10 вересня Викладачі кафедри, 
гаранти ОП 

7.  Розробка/оновлення та затвердження програм підсумкової атестації двічі на рік Викладачі кафедри, 
гаранти ОП 

8.  Проведення координаційних нарад гарантів освітніх програм із роботодавцями та 
стейкхолдерами 

двічі на рік Гаранти ОП 

9.  Наповнення е-середовища Університету якісним освітнім контентом, створення ЕНК, відеолекцій 
та відеокурсів 

протягом року Викладачі кафедри 

10.    Організація та проведення виїзних занять з дисциплін протягом року Викладачі кафедри 

11.    Моніторинг та удосконалення діяльності існуючих центрів компетентностей протягом року Денисюк О.М., Лютий В.П. 



 
 

12.    Посилення практичного спрямування освітнього процесу у т.ч. забезпечення якісного супроводу 
практики студентів IV курсу 

протягом року Сапіга С.В. 

13.    Розвиток і вдосконалення системи рівності, прозорості, об’єктивності (процедур, критеріїв) 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

протягом року Викладачі кафедри 

14.    Продовження співпраці з роботодавцями у т. ч.: 
• залучення до навчальних занять; 
• керівництво проектами; 
• участь у роботі екзаменаційних комісій; 
• участь у обговоренні та експертизі освітніх програм; 
• рецензування робочих програм навчальних дисциплін/практик 

протягом року Викладачі кафедри 

15.    Розвиток/посилення співпраці з професійними асоціаціями роботодавців протягом року Гаранти ОП 

16.    Розвиток і забезпечення процедури систематичного опитування роботодавців з метою оцінки 
компетенцій випускників 

протягом року Гаранти ОП 

17.    Збільшення кількості студентів які приймають участь у програмах міжнародної (зовнішньої) 
академічної мобільності 

протягом року Гаранти ОП 

  

ІІІ. Наукова стратегія 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  Підвищення міждисциплінарності у наукових дослідженнях протягом року Лютий В.П., викладачі 
кафедри 

2.  Встановлення та розвиток співробітництва з провідними науково-дослідними установами для 
розробки та реалізації спільних наукових проєктів 

протягом року Гаранти ОП 

3.   Популяризація результатів досліджень через е-ресурси (офіційний веб-сайт 
Університету/Інституту людини, е-журнали, е-репозиторій, Research Gate, соціальні мережі тощо)  

протягом року Лехолетова М.М., Лях Т.Л. 

4.  Засідання наукової студії “Соціальний експериментаніум” протягом року Лютий В.П., Швед О.В., 
Спіріна Т.П., Лях Т.Л. 

5.  Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи січень-лютий Лях Т.Л., 
Петрочко Ж.В., 
Лехолетова М.М., 
наукові керівники 



 
 

6.  Оновлення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії лютий-травень Петрочко Ж.В., Лях Т.Л., 
Лютий В.П., Спіріна Т.П. 

7.  Представлення успішного досвіду наставництва «Наставництво над дитиною, яка проживає у 
закладі для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» за участі спеціалістів 
Центру соціальних служб м. Києва (Любов ЛАРІАШВІЛІ, Анни ШАБАТІНОЇ). Популяризація 
наставництва серед студентів спеціальності «Соціальна робота» освітніх програм: «Соціальна 
адвокація», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» 

лютий Сапіга С.В. 

8.   Гостьова лекція «Особливості роботи команди супроводу в інклюзивному освітньому середовищі» 
від Яни ЗАГУТІНОЇ-ВІЗЕР, асистента вчителя Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 106 з 
поглибленим вивченням англійської мови, випускниці кафедри 

березень Лехолетова М.М. 

9.   Гостьова лекція «Все, що вам буде цікаво знати про жестову мову» від Тетяни Радченко, 
сурдоперекладачки новин на сайті ТСН.UA медіахолдингу «1+1» в рамках дисципліни «Соціальна 
робота з людьми з інвалідністю» для здобувачів освітніх програм «Соціальна робота» та 
«Соціальна адвокація» 

березень Сапіга С.В. 

10.    Гостьова лекція «Особливості та труднощі соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають 
у складних життєвих обставинах» від працівника місцевого ЦСС 

березень Петрочко Ж.В. 

12.    Майстер-клас «Тайм-менеджмент у підготовці магістерського та дисертаційного дослідження: 
лайфхаки від науковців», приурочений до Міжнародного дня прокрастинації 

25 березня Петрочко Ж.В., 
Вайнола Р.Х., 
Веретенко Т.Г., Лютий В.П. 

13. Гостьова лекція «Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із 
законом та перебувають на обліку в органах пробації» від О. ЯНЧУКА, директора Державної 
установи «Центр пробації»  

квітень Суліцький В.В. 

14.    Семінар «На сторожі прав дітей», приурочений Всесвітньому дню боротьби з дитячим 
рабством 

16 квітня Швед О.В. 

15. Тренінг «Організація соціально-виховного простору в дитячому літньому наметовому таборі» травень Сапіга С.В. 

16.    Наукова цукерня 12 травня Денисюк О.М., викладачі 
кафедри 

17.    ІІІ соціально-педагогічні читання імені Ірини Звєрєвої 
  

31 травня Веретенко Т.Г., Лях Т.Л., 
Денисюк О.М.,  
Петрочко Ж.В., 
Спіріна Т.П., Лютий В.П. 



 
 

17.    Наснажуюча кава з гарантами ОП «Наукове дослідження: шлях від дослідницького питання до 
презентації результатів у поважному науковому виданні», приурочений Міжнародному дню кави 

вересень Гаранти ОП 

18.    Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (I-ІІ тури) вересень Лютий В. П., Сапіга С. В., 
Дуля А. В. 

19. Семінар «Конвенція Ради Європи про захист прав дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства» 

жовтень Швед О.В. 

20.    Щорічна студентська наукова конференція «Перші кроки в науку» листопад Денисюк О.М., наукові 
керівники магістерських 
робіт 

21.    Семінар «Профілактика булінгу (цькуванню) в закладах освіти» листопад Дуля А.В., Лехолетова 
М.М. 

22.    Семінар «Представництво інтересів різних груп отримувачів соціальних послуг: досвід проєкту 
БФ «Карітас Київ»» 

грудень Дуля А.В., Лехолетова 
М.М. 

23.    Майстер-клас «Волонтерство – шлях у професію соціального працівника», приурочений 
Міжнародному дню волонтерів (від Анастасії КОТЕЛЕВЕЦЬ та Яни МАРТИНЧУК, здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти) 

грудень Спіріна Т.П. 

24. Гостьова лекція «16 днів проти насильства» за участю представників ГО «Ла Страда – Україна» грудень Швед О.В. 

  

IV. Міжнародна діяльність 
 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.   Створення проєктних груп для написання грантових заявок протягом року Швед О.В. 

2.          
   

Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та науковими 
установами 

протягом року Гаранти ОП 

3.          
   

Організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, організацій та професорів 
закордонних університетів для здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу 
Університету 

протягом року Гаранти ОП 

4. Участь у міжнародних науково-практичних заходах (конференції, круглі столи, стажування тощо) протягом року Викладачі кафедри 

  



 
 

V. Розвиток персоналу 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  Реалізація програми адаптації нових науково-педагогічних працівників протягом року Спіріна Т.П. 

2.    Участь науково-педагогічних працівників у програмах підвищення кваліфікації (стажування) (за 
окремим планом) 

протягом року Викладачі кафедри 

  

VI. Взаємодія та підтримка студентів 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1. 
   

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) 

січень Куратори академічних груп 

2. 
   

Вшанування пам’яті: Небесної Сотні та загиблих у зоні проведення антитерористичної операції; 
жертв Чорнобильської трагедії, жертв Голодомору в Україні 

лютий Куратори академічних груп 

3. Вікторина до Дня народження Т.Г. Шевченка березень Суліцький В.В. 

4.  Майстер-клас для кураторів  академічних груп «Профілактика самогубств серед студентів» березень Суліцький В.В. 

5.  Інструкторсько-методичний семінар «Обережно, вибухівка» квітень Суліцький В.В. 

6.   Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові травень 
грудень 

Куратори академічних груп 

7.  Вибори студентського активу академічних груп І курсу вересень Куратори академічних груп 

8.  Проведення вступного інструктажу з охорони безпеки для студентів І курсу вересень Куратори академічних груп 

9. Моніторинг процесу адаптації студентів соціальних категорій першого курсу до навчання жовтень Куратори академічних груп 

10.    Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників жовтень- Куратори академічних груп 



 
 

листопад 

11.    Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим) листопад Куратори академічних груп 

12.    Підбиття підсумків соціально-гуманітарної діяльності Інституту за 2022 р. грудень Денисюк О.М. 

13.    Планування соціально-гуманітарної діяльності Інституту на 2022 н.  р. грудень Денисюк О.М. 

14.  Екскурсії до музеїв міста Києва протягом року Куратори академічних груп 
  

VII. З Києвом і для Києва 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1. 
  

Семінар «Актуальні проблеми запобігання самогубствам» до Всесвітнього дня 
запобігання самогубствам 

10 вересня Суліцький В.В. 

2. Екскурсія Києвом «Сучасні архітектурні пам’ятки Києва - пам’ятки соціальної структури міста» вересень Швед О.В. 

3.   Майстер-клас до Дня захисника Вітчизни з питань національно-патріотичного виховання в 
сучасних умовах 

жовтень Петрочко Ж.В. 

 

VIII. Профорієнтація 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.   Проведення профорієнтаційної роботи викладачами у загальноосвітніх навчальних закладах (за 
окремим планом) 

Протягом року Денисюк О.М., Дуля А.В., 
гаранти ОП 

2.   Дні відкритих дверей (за окремими графіком) Протягом року Денисюк О.М., Дуля А.В., 
гаранти ОП 

  
Схвалено на  засіданні кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 
Протокол № 20 від 14 грудня 2021 р. 

Завідувач кафедрою  (Тетяна ЛЯХ)  

 


