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Сучасна система управління
підтримувати належні умови для 

усвідомленої реалізації кожним членом 
колективу місії, візії та стратегії Інституту;

утверджувати в Інституті культуру 
управління на засадах лідерства-
служіння, яка об’єднує нові методи 
освітнього менеджменту з 
академічними свободами, правами і 
колегіальністю у прийнятті важливих 
рішень;



відмовитися від пасивного 
вичікування, невиправданої інерції; 
підтримувати конструктивні 
ініціативи колег;

постійно домагатися перетворення 
специфічних навичок і знань 
кожного працівника на 
максимально продуктивні, що 
сприятиме подальшому розвитку 
Інституту як одного з найпотужніших 
структурних підрозділів 
Університету Грінченка.

Сучасна система управління



Корпоративна культура
сприяти розвитку корпоративної 

культури як стратегічного інструмента, 
що орієнтує кожного члена колективу 
на спільні цілі та забезпечує 
продуктивну взаємодію;

надійно підтримувати сприятливе 
академічне середовище, де 
переважне значення завжди мають 
професіоналізм, знання, вільне 
вираження думок, ідей і творчих 
здібностей;



удосконалювати колективні вміння 
достойно долати внутрішні колізії, 
непорозуміння і протистояння;

пропагувати творчість і діяльність 
Бориса Грінченка; створити належні 
умови для написання інтелектуальної 
біографії ідейного лідера 
Університету.

Корпоративна культура



Освітня діяльність
забезпечити творчу і продуктивну 

участь усіх структурних підрозділів 
Інституту в реалізації Нової освітньої 
стратегії Університету;

адаптувати освітні програми Інституту 
до вимог сучасного ринку праці за 
рахунок розширення практико-
орієнтованої складової, 
прогнозування затребуваності 
філологічних професій у 
найближчому майбутньому;



постійно залучати роботодавців до 
створення, оцінювання освітніх програм і 
результатів навчання студентів;

використовувати ефективні методи 
моніторингу освітнього середовища 
Інституту, дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, що разом з 
іншими чинниками забезпечить високу 
якість підготовки студентів, їхню 
конкурентоспроможність у сучасних 
умовах;

Освітня діяльність



сприяти ефективному використанню 
запровадженого в Університеті електронного 
навчання, що базується на гнучких, 
економічно ефективних методах, 
розроблених з урахуванням індивідуальних 
потреб кожного учасника навчального 
процесу;

продовжити розбудову навчальної діяльності 
створених в Інституті центрів формування 
компетентностей;

творчо змінити профорієнтаційну 
парадигму, використовуючи інноваційні 
методи залучення абітурієнтів до навчання на 
освітніх програмах Інституту.

Освітня діяльність



Наукова й інноваційна діяльність
сприяти високій концентрації в Інституті 

наукових талантів – викладачів, наукових 
співробітників, студентів, аспірантів і 
докторантів;

допомагати швидкій та успішній адаптації 
молодих і нових членів колективу до 
творчого й енергійного життя Інституту;

підтримувати прагнення працівників 
Інституту брати участь у міжнародних 
програмах і грантах; сприяти їхній 
активній участі в Рамковій програмі ЄС з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;



сприяти підвищенню результативності 
наукових досліджень, поліпшенню показників 
публікаційної активності та цитованості 
науково-педагогічних і наукових працівників 
Інституту, ефективному підвищенню 
кваліфікації за кордоном;

поступово долати неприсутність вагомих 
здобутків науковців Інституту у виданнях Web 
of Science і Scopus;

проводити систематичну роботу щодо 
входження наукових видань Інституту до Web 
of Science та інших міжнародних реєстрів.

Наукова й інноваційна діяльність



Міжнародна співпраця
продуктивно розвивати 

міжнародне співробітництво з 
університетами і науковими 
установами європейських країн;

остаточно відмовитися від 
декларативних форм 
міжнародної співпраці і перейти 
до конкретних проектів з 
міжнародними  партнерами;



запрошувати провідних зарубіжних 
фахівців для читання гостьових лекцій 
і проведення наукових досліджень у 
рамках підписаних угод;

сприяти академічній мобільності 
студентів, викладачів і співробітників 
Інституту. 

Міжнародна співпраця



Молодіжна політика
підтримувати ефективну систему 

самореалізації молоді, молодіжні 
ініціативи і волонтерський рух;

надавати студентам-
першокурсникам конструктивну 
допомогу в побудові індивідуальної 
освітньої траєкторії та визначенні 
стратегії її реалізації;

продовжувати налагоджену 
результативну співпрацю з органами 
студентського самоврядуванням.



Соціальна сфера
дбати про безпечні і здорові умови 

праці та навчання співробітників і 
студентів Інституту;

підтримувати систему морального 
і матеріального заохочення 
співробітників, студентів, аспірантів, 
докторантів як форму визнання їхніх 
заслуг перед Інститутом і 
Університетом загалом.



Діалог з громадянським 
суспільством

продовжити конструктивний діалог 
Інституту з громадськістю, культурним 
та освітнім середовищами м. Києва;

через ЗМІ та соціальні мережі 
оперативно інформувати 
громадськість про наукову, навчальну, 
міжнародну, видавничу й іншу діяльність 
Інституту;

підтримувати творчі зв’язки з 
випускниками Інституту через           
Клуб випускників Університету.



Славними керівниками є голови 
творчі, які свідомо дають свободу 

кожному живому імпульсу своїх підлеглих 
і честю для себе вважають бачити, що ці 
підлеглі хочуть зробити щось краще, ніж 

вони самі
Карл ЯСПЕРС


