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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

БІНПО  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

ДВНЗ  Державний вищий навчальний заклад 

ЗЗСО  заклад загальної середньої освіти 

НАПН України  Національна академія педагогічних наук України 

НДР  науково-дослідна робота  

НМР  Науково-методична рада 

НМЦОДН  Науково-методичний центр організації дистанційного 
навчання 

ННІМП  Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  

ОІППО  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ПНЗ  професійний навчальний заклад 

РМК  районний методичний кабінет 

УВУПО  Український відкритий університет післядипломної освіти 

УМО  Університет менеджменту освіти 

ЦІПО  Центральний інститут післядипломної освіти 

Кафедри:  

ВОС та ІКТ  відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 
технологій 

ЕПМ  економіки, підприємництва та менеджменту 

МПО та СГД  методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін 

ПАМО  публічного адміністрування та менеджменту освіти  

ПВОП  професійної та вищої освіти і права 

ПОР  психології та особистісного розвитку 

ПП та М  педагогіки, психології та менеджменту 

ПУ  психології управління  

ПУА  педагогіки, управління та адміністрування 

ТНОП та Д  технологій навчання, охорони праці та дизайну 

УП та ЗД  управління проектами та загальнофахових дисциплін  

ФОД  філософії і освіти дорослих  
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РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
1.1. Циклограма управління 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

Організаційна 
нарада 

Організаційна 
нарада 

Організаційна 
нарада 

Організаційна 
нарада 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Засідання кафедр 
БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

Організаційні наради 
у директорів ЦІПО, 
ННІМП, БІНПО 

Організаційні наради 
у директорів ЦІПО, 
БІНПО 

Організаційні наради 
у директорів ЦІПО, 
ННІМП, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
БІНПО 

 Засідання вченої 
ради ЦІПО (один раз 
на два місяці) 

 Засідання кафедр 
ЦІПО 

С
е
р
е

д
а

 

Засідання кафедр 
ННІМП 

Засідання ради 
студентської колегії 
ННІМП 

Засідання Вченої 
ради Університету 
(один раз на два 
місяці) 

Засідання вченої 
ради БІНПО (один 
раз на два місяці) 

Науково-практичні 
та науково-
методичні семінари 
БІНПО 

Засідання 
студентської ради 
БІНПО 

Засідання ректорату 
(один раз на два 
місяці) 

Засідання 
старостату ННІМП 

Ч
е
тв

е
р

 

Нарада методистів 
ННІМП 

Засідання науково-
методичної ради 
Університету (один 
раз на два місяці) 

Засідання Президії 
НАПН України 

Наукові 
конференції та інші 
форми наукової 
роботи ЦІПО, 
БІНПО 

 Засідання вченої 
ради ННІМП (один 
раз на два місяці) 

Засідання науково-
методичної ради 
БІНПО (один раз на 
два місяці) 

 

  Нарада методистів 
ННІМП 

 

  Засідання 
спеціалізованої 
вченої ради  

Д 26.455.03 

 

  Методологічні 
семінари та інші 
форми науково-
методичної роботи 
кафедр ЦІПО 

 

П
’я

тн
и

ц
я

 

Засідання творчих 
груп із НДР ЦІПО 

Науково-методична 
робота ННІМП 

 Науково-методична 
робота ННІМП 

С
у
б

о
та

 

День самоосвіти науково-педагогічних працівників  
і проведення науково-методичної роботи 
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1.1.1. Помісячний план-сітка управління УМО 

Січень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

 7 січня 14 січня 21 січня 28 січня 

  Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

  Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

  Засідання 
кафедр БІНПО 

  

В
ів

то
р

о
к 

1 січня 8 січня 15 січня 22 січня 29 січня 

 Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

 

   Засідання 
кафедр ЦІПО 

 

С
е
р
е

д
а

 

2 січня 9 січня 16 січня 23 січня 30 січня 

Засідання 
кафедр ННІМП 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання 
ректорату 
Університету 

Засідання 
старостату 
ННІМП 

Засідання 
вченої ради 
БІНПО 

Науково-
методичні 
семінари 
БІНПО 

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

   

Ч
е
тв

е
р

 

3 січня 10 січня 17 січня 24 січня 31 січня 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

 Нарада 
методистів 
ННІМП 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

Засідання 
вченої ради 
ННІМП 

  Методологічні 
семінари в 
ЦІПО 

  

П
’я

тн
и

ц
я

 4 січня 11 січня 18 січня 25 січня  

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Лютий 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

 4 лютого 11 лютого 18 лютого 25 лютого 

 Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

 Засідання 
кафедр БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

 5 лютого 12 лютого 19 лютого 26 лютого 

 Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

  Засідання вченої 
ради ЦІПО 

 Засідання 
кафедр ЦІПО 

С
е
р
е

д
а

 

 6 лютого 13 лютого 20 лютого 27 лютого 

Засідання 
кафедр ННІМП 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання 
Вченої ради 
Університету 

В
с
е
у
кр

а
їн

с
ь
ка

 н
а
у
ко

в
о

-п
р

а
кт

и
ч
н
а

 

ін
те

р
н
е
т-

ко
н

ф
е
р
е
н

ц
ія

 «
П

р
о
б

л
е
м

и
 і
 

п
е

р
с
п
е

кт
и
в
и

 р
о
зв

и
тк

у
 п

р
о
ф

е
с
ій

н
о

ї 

ко
м

п
е

те
н
тн

о
с
ті

 п
р

а
ц

ів
н

и
кі

в
 с

и
с
те

м
и

 

п
р

о
ф

е
с
ій

н
о

ї 
о
с
в
іт

и
 в

 у
м

о
в
а
х
 

р
е
ф

о
р

м
у
в
а
н

н
я
 о

с
в
іт

н
ь
о
ї 
га

л
у
зі

 (
д

о
 

4
0

-р
іч

ч
я
 в

ід
 д

н
я
 у

тв
о
р

е
н

н
я
 Б

ІН
П

О
)»

 

Науково-
методичні 
семінари БІНПО 

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

 

   

   

   

   

   

   Засідання 
старостату 
ННІМП 

Ч
е
тв

е
р

 

 7 лютого 14 лютого 21 лютого 28 лютого 

 Нарада 
методистів 
ННІМП 

Засідання вченої 
ради ННІМП 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

  Засідання 
науково-
методичної ради 
Університету 

Засідання 
науково-
методичної ради 
БІНПО 

 

   Методологічні 
семінари в ЦІПО 

 

П
’я

тн
и

ц
я

 1 лютого 8 лютого 15 лютого 22 лютого  

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Березень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

 4 березня 11 березня 18 березня 25 березня 

 Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

 Засідання 
кафедр БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

 5 березня 12 березня 19 березня 26 березня 

 Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Освітній 
коворкінг з 
онлайн-
трансляцією 
«ЧЕК-ЛИСТ» 
ключових 
компетентностей 
вчителя Нової 
української 
школи – орієнтир 
його професій-
ного розвитку» 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

  Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

 Засідання 
кафедр ЦІПО 

С
е
р
е

д
а

 

 6 березня 13 березня 20 березня 27 березня 

 Засідання 
кафедр ННІМП 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання 
ректорату 
Університету 

Засідання 
вченої ради 
БІНПО 

 Науково-
методичні 
семінари БІНПО 

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

 Засідання 
старостату 
ННІМП 

Ч
е
тв

е
р

 

 7 березня 14 березня 21 березня 28 березня 

  14–16 березня   

 Нарада 
методистів 
ННІМП 

Участь у Х 
Міжнародній 
виставці «Сучасні 
заклади освіти – 
2019» 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

   Методологічні 
семінари в 
ЦІПО 

 

П
’я

тн
и

ц
я

 1 березня 8 березня 15 березня 22 березня 29 березня 

Засідання 
творчих груп 
із НДР ЦІПО 

  Науково-
методична 
робота ННІМП 

 



 

 

9 

Квітень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

1 квітня 8 квітня 15 квітня 22 квітня 29 квітня 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

 

Засідання 
кафедр БІНПО 

   
 

В
ів

то
р

о
к 

2 квітня 9 квітня 16 квітня 23 квітня 30 квітня 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

 

 Засідання 
вченої ради 
ЦІПО 

 Засідання 
кафедр ЦІПО 

 

С
е
р
е

д
а

 

3 квітня 10 квітня 17 квітня 24 квітня  

Засідання 
кафедр ННІМП 

10–12 квітня    

Форум лідерів 
післядипломної 
освіти – 2019 р. 

Засідання 
Вченої ради 
Університету 

Засідання 
старостату 
ННІМП 

 

Науково-
методичні 
семінари 
БІНПО 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

17–19 квітня 

Засідання 
науково-
методичної 
ради 
Університету 

  

 Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

  

  17 квітня   

  

ІV
 В

с
е
у
кр

а
-ї

н
с
ь
ка

 н
а
у
ко

в
о

-

п
р
а
кт

и
ч
н

а
 і
н
те

р
н

е
т-

ко
н
ф

е
р
е
н
ц

ія
 «

П
р
о

ф
е
с
ій

н
и
й
 

р
о
зв

и
то

к 
ф

а
х
ів

ц
ів

 у
 с

и
с
те

м
і 

о
с
в
іт

и
 д

о
р
о
с
л

и
х
: 

іс
то

р
ія

, 

те
о
р

ія
, 
те

х
н
о
л

о
гі

ї»
 

  

Ч
е
тв

е
р

 4 квітня 11 квітня 18 квітня 25 квітня  

Нарада 
методистів 
ННІМП 

Засідання 
вченої ради 
ННІМП 

див. С. 10 Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 
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   18 квітня   
Ч

е
тв

е
р

 
  

Х
 В

с
е
у
кр

а
їн

с
ь
ка

 

н
а
у
ко

в
о
-п

р
а

кт
и

ч
н
а
 

Ін
те

р
н
е

т-
ко

н
ф

е
р

е
н
ц

ія
 

«
Ін

н
о
в
а
ц

ій
н

а
 

п
р
о
ф

е
с
ій

н
о

-т
е
х
н
іч

н
а
 

о
с
в
іт

а
: 

п
о
ш

у
ки

 ш
л

я
х
ів

 

о
н
о
в
л

е
н
н
я
»

 

  

  Нарада 
методистів 
ННІМП 

  

  Засідання 
науково-
методичної ради 
БІНПО 

  

  Методологічні 
семінари в ЦІПО 

  

П
’я

тн
и

ц
я

 

5 квітня 12 квітня 19 квітня 26 квітня  

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Актуальні 
проблеми 
психології стрес-
менеджменту» 

 

   Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Травень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

 6 травня 13 травня 20 травня 27 травня 

 
Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

 Засідання 
кафедр БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

 7 травня 14 травня 21 травня 28 травня  

 Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

    Засідання 
кафедр ЦІПО 

С
е
р
е

д
а

 

1 травня 8 травня 15 травня 22 травня 29 травня 

 Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання 
ректорату 
Університету 

Засідання 
старостату 
ННІМП 

 

 Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

   

Ч
е
тв

е
р

 

2 травня 9 травня 16 травня 23 травня 30 травня 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

 Нарада 
методистів 
ННІМП 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

 

  Методологічні 
семінари в 
ЦІПО 

  

П
’я

тн
и

ц
я

 

3 травня 10 травня 17 травня 24 травня 31 травня 

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 V
II
I 

М
іж

н
а

р
о

д
н
а
 н

а
у
ко

в
о

-п
р
а
кт

и
ч
н

а
 

ко
н
ф

е
р
е
н
ц

ія
 «

П
с
и
х
о
л

о
го

-

п
е
д

а
го

гі
ч
н
и

й
 с

у
п
р
о
в
ід

 п
р
о

ф
е
с
ій

н
о
ї 

п
ід

го
то

в
ки

 т
а
 п

ід
в
и
щ

е
н
н
я
 к

в
а

л
іф

ік
а
ц

ії
 

ф
а
х
ів

ц
ів

 в
 у

м
о
в
а
х
 т

р
а
н
с
ф

о
р
м

а
ц

ії
 

о
с
в
іт

и
»
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П
’я

тн
и

ц
я

 
   24 травня  

   

В
с
е
у
кр

а
їн

с
ь
ка

 н
а
у
ко

в
о

-п
р

а
кт

и
ч
н
а
 

Ін
те

р
н
е

т-
ко

н
ф

е
р

е
н
ц

ія
 «

П
с
и
х
о
л

о
го

-

п
е
д

а
го

гі
ч
н
і 
за

с
а
д

и
 у

п
р

о
в
а

д
ж

е
н
н
я
 

ко
м

п
е
те

н
тн

іс
н
о
го

 п
ід

х
о

д
у
 в

 з
а
кл

а
д

а
х
 

п
р
о
ф

е
с
ій

н
о
ї 

о
с
в
іт

и
»

 

 

   Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Червень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV 

П
о
н
е
д

іл
о
к 

3 червня 10 червня 17 червня 24 червня 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 
Організаційні 
наради у 
проректорів 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Засідання кафедр 
БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

4 червня 11 червня 18 червня 25 червня 

Організаційні 
наради у директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у директорів 
ЦІПО, БІНПО 

 Засідання вченої 
ради ЦІПО 

 Засідання кафедр 
ЦІПО 

С
е
р
е

д
а

 

5 червня 12 червня 19 червня 26 червня 

Засідання кафедр 
ННІМП 

Засідання ради 
студентської колегії 
ННІМП 

Засідання Вченої 
ради Університету 

Засідання вченої 
ради БІНПО 

Науково-методичні 
семінари БІНПО 

Засідання 
студентської ради 
БІНПО 

 Засідання 
старостату ННІМП 

Ч
е
тв

е
р

 

6 червня 13 червня 20 червня 27 червня 

Нарада методистів 
ННІМП 

Засідання вченої 
ради ННІМП 

Нарада методистів 
ННІМП 

Наукові конференції 
ЦІПО, БІНПО 

 Засідання науково-
методичної ради 
Університету 

Засідання науково-
методичної ради 
БІНПО 

 

  Методологічні 
семінари в ЦІПО 

 

П
’я

тн
и

ц
я

 

7 червня 14 червня 21 червня 28 червня 

Засідання творчих 
груп із НДР ЦІПО 

Науково-методична 
робота ННІМП 
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Вересень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 
П

о
н
е
д

іл
о
к 

2 вересня 9 вересня 16 вересня 23 вересня 30 вересня 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Засідання 
кафедр БІНПО 

    

В
ів

то
р

о
к 

3 вересня 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
ННІМП, БІНПО 

10 вересня 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
БІНПО 

17 вересня 24 вересня 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
БІНПО 

 

17–20 вересня  

К
о

л
о

кв
іу

м
 «

О
с
в
іт

а
 

в
п
р

о
д

о
в
ж

 ж
и

тт
я
 у

 

гл
о
б
а
л
ь
н
о
м

у 
в
и
м

ір
і: 

л
ю

д
и

н
о

ц
е

н
тр

и
зм

, 

ін
н
о

в
а

ц
ій

н
і 

те
х
н
о

л
о

гі
ї,

 ш
л

я
х
 д

о
 

у
с
п
іх

у
»
 

 

 Засідання вченої 
ради ЦІПО 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
ННІМП, БІНПО 

Засідання 
кафедр ЦІПО 

 

С
е
р
е

д
а

 

4 вересня 11 вересня 18 вересня 25 вересня  

Засідання 
кафедр ННІМП 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання Вченої 
ради 
Університету 

Засідання вченої 
ради БІНПО 

 

Науково-
методичні 
семінари БІНПО 

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

 Засідання 
старостату 
ННІМП 

 

Ч
е
тв

е
р

 

5 вересня 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

12 вересня 

Засідання вченої 
ради ННІМП 

19 вересня 26 вересня  

19–20 вересня 26–28 вересня  

Засідання 
науково-
методичної ради 
Університету 

М
іж

н
а

р
о

д
н
а

 н
а
у
ко

в
о

-

п
р

а
кт

и
ч
н
а

 к
о

н
ф

е
р

е
н
ц

ія
 

«
П

р
о

ф
е

с
ій

н
и

й
  

с
а
м

о
р
о

зв
и

то
к 

у
ч
и

те
л

я
 м

и
с
те

ц
ь
ки

х
 

д
и

с
ц

и
п
л

ін
 у

 Ц
е

н
тр

і 

п
е

д
а

го
гі

ч
н
о

ї 
м

а
й
с
те

р
н
о

с
ті

»
 

 

   

  Нарада 
методистів 
ННІМП 

 

  
Методологічні 
семінари в ЦІПО 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

 

П
’я

тн
и

ц
я

 

6 вересня 13 вересня 20 вересня 27 вересня  

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 
Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Жовтень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 
П

о
н
е
д

іл
о
к 

 7 жовтня 14 жовтня 21 жовтня 28 жовтня 

 
Організаційні 
наради у 
проректорів 

 
Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

 Засідання 
кафедр БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

1 жовтня 8 жовтня 15 жовтня 22 жовтня 29 жовтня 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

 

   Засідання 
кафедр ЦІПО 

 

С
е
р
е

д
а

 

2 жовтня 9 жовтня 16 жовтня 23 жовтня 30 жовтня 

Засідання 
кафедр ННІМП 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання 
ректорату 
Університету 

Засідання 
старостату 
ННІМП 

 

Науково-
методичні 
семінари 
БІНПО 

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

16–17 жовтня   

ІІ
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с
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»
 

  

Ч
е
тв

е
р

 

3 жовтня 10 жовтня 17 жовтня 24 жовтня 31 жовтня 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

Засідання 
науково-
методичної 
ради 
Університету 

17–18 жовтня 

М
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д
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а
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о
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а
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Ч
е
тв

е
р

 

 10 жовтня 17 жовтня 24 жовтня  

В
с
е
у
кр

а
їн

с
ь
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й
 н

а
у
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в
о

-

п
р
а
кт

и
ч
н

и
й
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е
м
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а
р
 

«
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х
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л
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р
о
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и
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у
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»

 

17–18 жовтня 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

 

Засідання 
науково-
методичної 
ради БІНПО 

  

Методологічні 
семінари в 
ЦІПО 

  

П
’я

тн
и

ц
я

 4 жовтня 11 жовтня 18 жовтня 25 жовтня  

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Листопад 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 
П

о
н
е
д

іл
о
к 

 4 листопада 11 листопада 18 листопада 25 листопада 

 
Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

Робоча нарада 
з кураторами-
тьюторами 
навчальних 
груп слухачів 
ЦІПО 

 Засідання 
кафедр БІНПО 

   

В
ів

то
р

о
к 

 5 листопада 12 листопада 19 листопада 26 листопада 

 Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, ННІМП, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів 
ЦІПО, БІНПО 

  Засідання 
вченої ради 
ЦІПО 

 Засідання 
кафедр ЦІПО 

С
е
р
е

д
а

 

 6 листопада 13 листопада 20 листопада 27 листопада 

 Засідання 
кафедр ННІМП 

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

Засідання 
Вченої ради 
Університету 

Засідання 
вченої ради 
БІНПО 

 Науково-
методичні 
семінари 
БІНПО 

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

 Засідання 
старостату 
ННІМП 

Ч
е
тв

е
р

 

 7 листопада 14 листопада 21 листопада 28 листопада 

 Нарада 
методистів 
ННІМП 

Засідання 
науково-
методичної 
ради 
Університету 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

V
 М

іж
н
а
р

о
д

н
а
 н

а
у
ко

в
о

-

п
р
а
кт

и
ч
н

а
 і
н
те

р
н

е
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н
ф

е
р
е
н
ц

ія
 «
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п
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а
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ч
н
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а
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о
с
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и
х
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и
с
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м
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н
е
п
е
р

е
р
в
н

о
ї 
о
с
в
іт

и
»

 

  Засідання 
вченої ради 
ННІМП 

Методологічні 
семінари в 
ЦІПО 

    Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

П
’я

тн
и

ц
я

 1 листопада 8 листопада 15 листопада 22 листопада 29 листопада 

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 Науково-
методична 
робота ННІМП 
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Грудень 

Дні 
місяця 

Тижні місяця 

І ІІ ІІІ IV V 
П

о
н
е
д

іл
о
к 

2 грудня 9 грудня 16 грудня 23 грудня 30 грудня 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

Організаційні 
наради у 
проректорів 

 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

Робоча нарада з 
кураторами-
тьюторами 
навчальних груп 
слухачів ЦІПО 

 

Засідання 
кафедр БІНПО 

    

В
ів

то
р

о
к 

3 грудня 10 грудня 17 грудня 24 грудня 31 грудня 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
ННІМП, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
ННІМП, БІНПО 

Організаційні 
наради у 
директорів ЦІПО, 
БІНПО 

 

 Засідання 
вченої ради 
ЦІПО 

 Засідання 
кафедр ЦІПО 

 

С
е
р
е

д
а

 

4 грудня 11 грудня 18 грудня 25 грудня  

В
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у
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о
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»

 

Засідання 
ректорату 
Університету 

Засідання 
Вченої ради 
Університету 

  

Засідання ради 
студентської 
колегії ННІМП 

   

Засідання 
студентської 
ради БІНПО 

   

Засідання 
кафедр ННІМП 

    

Науково-
методичні 
семінари БІНПО 

    

Ч
е
тв

е
р

 

5 грудня 12 грудня 19 грудня 26 грудня  

Нарада 
методистів 
ННІМП 

Засідання 
науково-
методичної 
ради 
Університету 

Нарада 
методистів 
ННІМП 

Засідання 
вченої ради 
БІНПО 

 

 Засідання 
вченої ради 
ННІМП 

Засідання 
науково-
методичної 
ради БІНПО 

Наукові 
конференції 
ЦІПО, БІНПО 

 

  Методологічні 
семінари в ЦІПО 

  

П
’я

тн
и

ц
я

 

6 грудня 13 грудня 20 грудня 27 грудня  

Засідання 
творчих груп із 
НДР ЦІПО 

Науково-
методична 
робота ННІМП 

 Науково-
методична 
робота ННІМП 
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1.2. Засідання Вченої ради Університету 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (20.02.2019) 

1 Звіт про фінансову діяльність ДВНЗ «УМО» Н. І. Бєлік 

2 
Про стан організації профорієнтаційної роботи у ДВНЗ 
«УМО» та заходи з підготовки до вступної кампанії 2019 р. 

Т. О. Букорос, 
заступники 
директорів інститутів 

3 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. Г. Станкевич 

Засідання 2 (17.04.2019) 

1 Про організацію освітньої діяльності у ДВНЗ «УМО» В. А. Гладуш 

2 
Про підготовку пакету документів до МОН України щодо 
внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку 
наукових фахових видань України 

О. М. Отич, 
голови редакційних 
колегій 

3 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. Г. Станкевич 

Засідання 3 (19.06.2019) 

1 Про організацію навчально-методичної роботи у БІНПО О. П. Ситніков 

2 Про стан виховної роботи в ННІМП та БІНПО 

О. В. Алейнікова, 
О. П. Ситніков, 
заступники 
директорів інститутів 
з виховної роботи  

3 
Про підготовку пакету документів до МОН України щодо 
внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку 
наукових фахових видань України 

О. М. Отич, 
голови редакційних 
колегій 

4 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. Г. Станкевич 

Засідання 4 (18.09.2019) 

1 
Про організацію науково-методичної діяльності у ДВНЗ 
«УМО» 

О. М. Отич 

2 
Про результати роботи з підготовки навчально-
матеріальної бази Університету до початку нового 
навчального року 

Д. І. Стецюк 

3 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. Г. Станкевич 

Засідання 5 (20.11.2019) 

1 
Про організацію та результати міжнародної діяльності у 
ДВНЗ «УМО» 

О. М. Отич 

2 
Науково-методичний супровід освітнього процесу 
відповідно до нових освітніх програм 

Т. М. Сорочан 

3 
Про підготовку пакету документів до МОН України щодо 
внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку 
наукових фахових видань України 

О. М. Отич, 
голови редакційних 
колегій 

4 
Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації 
керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти 
на 2020 р. 

Т. М. Сорочан 

Засідання 6 (18.12.2019) 

1 Звіт про роботу Університету у 2019 р. 
В. А. Гладуш, 
директори інститутів 

2 Про затвердження плану роботи ДВНЗ «УМО» на 2020 р. 
В. А. Гладуш, 
О. М. Отич 
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1.3. Засідання ректорату Університету 

№ 
з/п 

Теми Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (16.01.2019) 

1 
Про результати запровадження рейтингової системи 
науково-педагогічних працівників кафедр та інститутів 

директори інститутів 

2 
Про ліцензування перспективних напрямів підготовки 
здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації, 
акредитації освітніх програм 

Т. Є. Рожнова 

Засідання 2 (20.03.2019) 

1 
Про стан та перспективи запровадження дистанційного 
навчання на курсах підвищення кваліфікації в ЦІПО та 
БІНПО 

О. М. Спірін, 
Т. М. Сорочан, 
заступник директора 
ЦІПО з дистанційної 
освіти, 
О. П. Ситніков 

2 
Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти ННІМП 

О. В. Алейнікова, 
Ю. С. Палькевич 

Засідання 3 (15.05.2019) 

1 Про роботу Спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 
О. М. Отич, 
О. С. Снісаренко 

2 
Про підготовку іноземних громадян до вступу у заклади 
вищої освіти 

 

Засідання 4 (16.10.2019) 

1 Про атестацію аспірантів та докторантів у ДВНЗ «УМО» 
О. М. Отич, 
О. Л. Ануфрієва 

2 Про організацію роботи з персоналом у ДВНЗ «УМО» Т. І. Поліщук 

Засідання 5 (11.12.2019) 

1 Про результати вступної кампанії 2019 р. 
директори інститутів, 
Т. О. Букорос 

2 
Про виконання план-графіку підвищення кваліфікації 
педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти 
ЦІПО та БІНПО 

Т. М. Сорочан, 
О. П. Ситніков 

 
1.4. Питання УМО на засіданнях Президії НАПН України 

№ 
з/п 

Основні питання 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

Засідання Президії 

1 
Про діяльність ДВНЗ «УМО» щодо реалізації 
Концепції «Нова українська школа» у системі 
післядипломної педагогічної освіти 

листопад 
2019 р. 

М. О. Кириченко 

Робота Відділень 

1  
Про організацію експериментальної роботи в 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України 

травень 
2019 р. 

О. М. Отич 
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1.5. Засідання науково-методичної ради Університету 

№ 
з/п 

Основні питання, які виносяться на 
обговорення 

Відповідальні Члени комісії 

1 2 3 4 

Засідання 1 (14.02.2019) 

1 
Інноваційні підходи до професійного розвитку 
вчителя у системі неперервної професійної 
освіти 

Л. В. Вознюк 
Л. А. Чернікова, 
В. В. Вітюк 

2 
Етикет та організація електронного ділового 
листування у відкритому освітньому просторі 

В. В. Супрун  

3 
Про вимоги щодо підготовки наукових, 
навчальних і методичних публікацій 

Я. Й. Васильченко  

4 Розгляд матеріалів, поданих до НМР Я. Й. Васильченко  

Засідання 2 (виїзне) 
на базі Полтавського ОІППО (17–19.04.2019) 

1 
Науковий та інноваційний освітній менеджмент 
у закладах ППО 

В. В. Зелюк 
(за згодою), 
С. Ф. Клепко 

О. В. Касьянова, 
Г. А. Назаренко 

Засідання 3 (13.06.2019) 

1 

Зміст і форми підвищення кваліфікації 
керівників і педагогічних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти (в 
рамках діяльності лабораторії методології та 
практики професійного розвитку сучасного 
освітнього менеджера УВУПО) 

Н. І. Клокар, 
В. В. Супрун, 
Л. І. Шевчук (за 
згодою) 

 

2 
Розвиток медіакомпетентності керівника Нової 
української школи 

М. Є. Смирнова 
І. М. Андрощук, 
О. Д. Барабаш 

3 Розгляд матеріалів, поданих до НМР Я. Й. Васильченко  

Засідання 4 (виїзне) 
на базі КЗ «Малобілозерська естетична школа-інтернат «Дивосвіт» Запорізької обл. 

(19–20.09.2019) 

1 

Про результати Всеукраїнського експерименту 
«Професійний саморозвиток учителів 
мистецьких дисциплін у Центрі педагогічної 
майстерності» на базі Малобілозерської 
спеціалізованої естетичної школи-інтернату ІІ–
ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної 
ради на 2014–2019 рр. 

Я. М. Овсієнко 
А. В. Вознюк, 
Ю. О. Бурцева 

2 Розгляд матеріалів, поданих до НМР Я. Й. Васильченко  

Засідання 5 (10.10.2019) 

1 

Взаємодія кафедри ПАМО ЦІПО ДВНЗ «УМО» 
з регіональними закладами та установами 
освіти з питань професійного розвитку 
педагогічних і керівних кадрів загальної 
середньої освіти на основі кластерного підходу 

Н. І. Клокар, 
Н. В. Любченко 

О. В. Пастовенський, 
Н. М. Гончаренко 

2 Розгляд матеріалів, поданих до НМР Я. Й. Васильченко  

Засідання 6 (14.11.2019) 

1 
Про підсумки роботи та аналіз виконання 
рішень НМР УМО за 2019 р. 

В. В. Супрун 
 

2 Про планування роботи НМР у 2020 р. В. В. Супрун  

3 
Про затвердження підсумків Одинадцятого 
всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і 
методичних праць з проблем післядипломної освіти 

Н. В. Зернова 
 

4 Розгляд матеріалів, поданих до НМР Я. Й. Васильченко  

Засідання 7 (12.12.2019) 

1 

Презентація праць переможців і учасників 
Одинадцятого всеукраїнського конкурсу 
наукових, навчальних і методичних праць з 
проблем післядипломної освіти 

Н. В. Зернова 
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1.6. Наукові масові заходи, заплановані Університетом менеджменту освіти 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

І. Заходи, внесені до плану НАПН України 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1 

VIII Міжнародна науково-практична 
конференція «Психолого-педагогічний 
супровід професійної підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців в 
умовах трансформації освіти» 

24 травня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, ННІМП,  
О. М. Отич, Т. М. Сорочан,  
О. В. Алейнікова, П. В. Лушин, 
О. І. Бондарчук,  
кафедра ПОР ННІМП, 
Інститут психології 
імені Г. С. Костюка, 
Л. М. Карамушка 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

1 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Підготовка конкуренто-
здатних фахівців: виклики сучасності» 

м. Кривий Ріг 
(Дніпропетровська 

обл.), 
16–17 жовтня 

2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, 
О. М. Отич, Т. М. Сорочан, 
Л. М. Сергеєва, В. О. Купрієвич, 
О. В. Пащенко 

Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції 

1 

Проблеми і перспективи розвитку 
професійної компетентності працівни-
ків системи професійної освіти в 
умовах реформування освітньої галузі 
(до 40-річчя від дня утворення БІНПО) 

27 лютого 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
І. Є. Сілаєва, В. Є. Харагірло, 
А. С. Даценко 

Науково-практичні семінари 

1 
Позиціонування навчального закладу 
на ринку освітніх послуг засобами 
традиційних та новітніх медіа 

жовтень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ННІМП, кафедра 
ПУА ННІМП, О. М. Отич, 
О. В. Алейнікова, З. В. Рябова 

ІІ. Заходи, внесені до плану МОН України 

Міжнародна науково-практична конференція 

1 
Професійний саморозвиток учителя 
мистецьких дисциплін у Центрі 
педагогічної майстерності 

26–28 вересня 
2019 р. 

Міністерство освіти і науки 
України, НАПН України, ДВНЗ 
«УМО», Державна наукова 
установа «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки 
України,  
Консорціум закладів 
післядипломної освіти,  
О. М. Отич, Т. М. Сорочан, 
Л. Г. Кондратова 

Колоквіум 

1 
Освіта впродовж життя у глобальному 
вимірі: людиноцентризм, інноваційні 
технології, шлях до успіху 

17–20 
вересня 2019 р. 

Міністерство освіти і науки 
України, НАПН України, ДВНЗ 
«УМО», Державна наукова 
установа «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки 
України, Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих, 
Консорціум закладів 
післядипломної освіти, 
Українська Асоціація Освіти 
Дорослих, Представництво 
DVV International в Україні, 
О. М. Отич, Т. М. Сорочан  
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1 2 3 4 

Всеукраїнські конференції 

1 

ІІ Всеукраїнська конференція 
«Теоретико-методичні основи 
підготовки конкурентоздатних фахівців 
у контексті сучасного ринку праці» 

м. Кривий Ріг, 
17–18 жовтня 

2019 р. 

Міністерство освіти і науки 
України, ДВНЗ «УМО», 
Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, 
Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області, 
Публічне акціонерне 
товариство «Криворізький 
залізорудний комбінат», ДНЗ 
«Криворізький професійний, 
О. М. Отич, Л. М. Сергеєва 

Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції 

1 

ІV Всеукраїнська науково-практична 
інтернет-конференція «Професійний 
розвиток фахівців у системі освіти 
дорослих: історія, теорія, технології» 

17 квітня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ФОД ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан В. В. Сидоренко, 
Міністерство освіти і науки 
України, Державна наукова 
установа «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки 
України, Ю. І. Завалевський 

Всеукраїнські інтернет-конференції 

1 
Розвиток інформаційної компетен-
тності педагогів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

травень 2019 р. 

Міністерство освіти і науки 
України, ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
А. С. Даценко 

ІІІ. Заходи УМО на реалізацію Концепції Нової української школи  
в системі післядипломної педагогічної освіти 

Науково-методичні семінари 

1 

Діяльність психологічної служби 
системи освіти щодо забезпечення 
психологічного благополуччя вчителів 
в умовах реалізації Концепції «Нова 
Українська школа» 

жовтень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПУ ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, О. І. Бондарчук, 
відділ психологічного 
супроводу та соціально-
педагогічної роботи ДНУ 
«Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України, 
О. В. Флярковська 

Регіональні науково-практичні семінари 

1 
Регіональний науково-практичний 
семінар «Освітні інновації в управлінні 
Новою українською школою» 

м. Суми, 
листопад 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПАМО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, Н. І. Клокар, 
Н. А. Зінчук; Сумський 
обласний ІППО, ДВНЗ 
«Інститут модернізації змісту 
освіти» 

2 

Організація дистанційного навчання в 
закладах загальної середньої освіти в 
умовах реформи «Нова українська 
школа» (у межах Одинадцятої 
Міжнародної виставки освітян «Сучасні 
заклади освіти – 2019») 

березень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ВОС та ІКТ ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, С. П. Касьян 
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Освітній коворкінг 

1 

Освітній коворкінг з онлайн-
трансляцією «ЧЕК-ЛИСТ» ключових 
компетентностей вчителя Нової 
української школи – орієнтир його 
професійного розвитку»  

12 березня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ФОД ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко 

Всеукраїнські круглі столи (онлайн) 

1 

Всеукраїнський круглий стіл (онлайн) 
«Компетентнісний потенціал керівника і 
педагога Нової української школи: 
механізми реалізації»  

10 жовтня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПАМО ЦІПО, О. М. Отич, 
Н. В. Любченко  
(організатори: лабораторія 
методології та практики 
професійного розвитку 
сучасного освітнього 
менеджера кафедри публічного 
адміністрування та 
менеджменту освіти ЦІПО 
ДВНЗ «УМО» спільно з 
Полтавським, Рівненським, 
Івано-Франківським обласними 
ІППО, КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти», 
Координаційний центр розвитку 
шкіл новаторства (УВУПО)) 

IV. Міжнародні масові наукові заходи 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні психологічні 
проблеми стрес-менеджменту» 

м. Черкаси, 
26 квітня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПУ ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, О. І. Бондарчук, 
І. В. Євтушенко, кафедра 
прикладної психології 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького, 
С. М. Аврамченко 

Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції 

1 
Інноваційні технології підготовки 
фахівців аграрного сектору 

24 жовтня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
І. Є. Сілаєва, С. В. Соболєва  

2 

V Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція «Психолого-
педагогічні аспекти навчання дорослих 
в системі неперервної освіти» 

28 листопада 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
В. Є. Харагірло, Л. Є. Коваль  

Міжнародні круглі столи 

1 

Освітній кластер «Бюро успішних 
кар’єр» як інноваційна модель 
професійного розвитку і підвищення 
кваліфікації керівників галузі освіти (у 
рамках роботи ХІ Міжнародної 
виставки «Інноватика в сучасній освіті 
– 2019» з онлайн трансляцією) 

жовтень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПАМО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, Н. І. Клокар, 
ДВНЗ «Інститут модернізації 
змісту освіти», Міжнародна 
Фундація CEASC, ДЗО 
«Мінський обласний інститут 
розвитку освіти» (Білорусь), 
Університет соціальних наук, 
м. Лодзь (Польща) 
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V. Всеукраїнські масові наукові заходи 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

1 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Наука і молодь – 
2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

травень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО»; ННІМП, 
О. М. Отич, О. В. Алейнікова, 
Т. І. Бурлаєнко 

Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції 

1 

Х Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конференція «Інноваційна 
професійно-технічна освіта: пошуки 
шляхів оновлення»  

18 квітня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
В. Є. Харагірло, Л. Є. Коваль 

2 
Психолого-педагогічні засади 
упровадження компетентнісного 
підходу в закладах професійної освіти 

24 травня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
А. О. Клочко, А. М. Лукіянчук  

3 

ІV Всеукраїнська електронна науково-
практична конференція «Відкрита 
освіта та дистанційне навчання: від 
теорії до практики» 

листопад 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ВОС та ІКТ, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, С. П. Касьян 

4 

Інноваційні моделі розвитку науково-
методичної компетентності педагогів 
професійної школи у системі 
неперервної освіти 

4 грудня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
І. Є. Сілаєва, В. С. Кулішов  

Всеукраїнські науково-практичні семінари 

1 
Інноваційна діяльність педагогічних 
працівників  ЗП(ПТ)О в умовах сталого 
розвитку суспільства 

10 жовтня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», БІНПО, 
О. М. Отич, О. П. Ситніков, 
В. Є. Харагірло 

Педагогічні читання 

1 
Всеукраїнські Макаренківські 
педагогічні читання 

березень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПАМО ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, Л. М. Сергеєва, 
В. О. Купрієвич, О. В. Пащенко,  
Київський професійно-педаго-
гічний коледж ім. А. Макаренка 

Круглі столи 

1 

Конкурентоздатний фахівець – сучасна 
стратегія закладу професійної освіти (у 
рамках роботи Одинадцятої 
Міжнародної виставки освітян «Сучасні 
заклади освіти – 2019») 

березень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, 
Експериментальний 
педагогічний майданчик 
Криворізький професійний 
гірничо-технологічний ліцей, 
кафедра ПАМО ЦІПО (сектор 
професійної освіти), О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, Л. М. Сергеєва 

VI. Регіональні масові наукові заходи 

Форуми 

1 
Форум лідерів післядипломної освіти – 
2019 р. 

10–12 квітня 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, кафедра 
ПАМО ЦІПО, О. М. Отич, 
Т. М. Сорочан, Н. І. Клокар 

Науково-практичні семінари 

1 

ІІ Науково-практичний семінар 
«Організація електронного 
документообігу в закладах освіти та 
органах державної влади» 

квітень 2019 р. 
ДВНЗ «УМО», відділ науково 
організаційної роботи,  
О. М. Отич, І. Г. Отамась 

2 
Організація експериментальної роботи 
у закладах освіти 

травень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», відділ науково 
організаційної роботи,  
О. М. Отич, І. Г. Отамась 

http://kppk.com.ua/
http://kppk.com.ua/
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby
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1 2 3 4 

Міжкафедральний семінар 

1 
Психолого-педагогічний супровід 
підготовки конкурентоспроможних 
фахівців: виклики сьогодення 

лютий 2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ННІМП, кафедра 
ЕПМ ННІМП, кафедра ПОР 
ННІМП, О. М. Отич, 
О. В. Алейнікова, 
Т І. Бурлаєнко, П. В. Лушин 

Презентації 

1 

Презентація науково-методичних 
праць, підготовлених науково-
педагогічними працівниками 
ДВНЗ «Університету менеджменту 
освіти» в 2019 році 

грудень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», відділ науково 
організаційної роботи,  
О. М. Отич, І. Г. Отамась, 
О. Л. Озерян, О. І. Вергун 

Участь ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у виставках 

1 
Участь у Х Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти – 2019» 

14–16 
березня 2019 р. 

ДВНЗ «УМО», О. М. Отич, 
Н. В. Зернова, О. Л. Озерян 

2 
Участь у ХХХІV Міжнародній 
спеціалізованій виставці «Освіта та 
кар’єра – 2019» 

квітень 2019 р. 
ДВНЗ «УМО», О. М. Отич, 
Н. В. Зернова, О. Л. Озерян 

3 
Участь у Міжнародній виставці 
«Інноватика в сучасній освіті – 2019» 

жовтень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», О. М. Отич, 
Н. В. Зернова, О. Л. Озерян 

4 
Участь у ХХХV Міжнародній виставці 
«Освіта та кар’єра – 2019» 

листопад 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», О. М. Отич, 
Н. В. Зернова, О. Л. Озерян 
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РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ УМО 

2.1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

2.2. Засідання вченої ради 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (12.02.2019) 

1 

Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення 
кваліфікації за різними моделями і формами навчання на основі 
відкритого контенту і освітніх ресурсів кафедри філософії і 
освіти дорослих 

В. В. Сидоренко 

2 Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за 2018 р. 
Л. М. Оліфіра, 
завідувачі кафедр 

3 Виконання рішень вченої ради ЦІПО Л. М. Оліфіра 

Засідання 2 (9.04.2019) 

1 
Забезпечення якості підвищення кваліфікації в умовах виїзних 
курсів науково-педагогічними працівниками кафедри публічного 
адміністрування та менеджменту освіти 

Н. І. Клокар 

2 

Використання єдиного інформаційного простору кафедри 
відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 
технологій для освітньої, організаційної, наукової та методичної 
діяльності 

С. П. Касьян 

3 

Схвалення освітньо-професійної програми для директорів 
закладів загальної середньої освіти, працівників методичних 
служб і професійної для керівників місцевих органів управління 
освітою програми підвищення кваліфікації за темою «Супервізія 
у Новій українській школі: принципи, напрями, методики» 

Н. І. Клокар 

4 

Схвалення програми фахових вступних випробувань для 
аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» 

Н. І. Клокар, 
Н. В. Любченко 

5 Виконання рішень вченої ради ЦІПО  Л. М. Оліфіра 

Засідання 3 (11.06.2019) 

1 

Організація дослідно-експериментальної роботи з теми 
«Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей 
педагогічних працівників в умовах Нової української школи» у 
рамках спільного інноваційно-дослідницького проекту з 
Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та 
Рівненським ОІППО 

О. І. Бондарчук, 
Л. М. Карамушка 

2 
Проміжний звіт виконання плану-графіка підвищення 
кваліфікації слухачів у ЦІПО 

Н. В. Гордієнко 

3 
Підвищення якості освітнього процесу на курсах підвищення 
кваліфікації за результатами науково-дослідної роботи кафедр 

Т. М. Сорочан 
Л. М. Оліфіра 

4 
Схвалення навчального плану магістрів спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» 2019 р. набору 

Н. І. Клокар, 
Н. В. Любченко 

5 
Схвалення програми фахових вступних випробувань для магістрів 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Н. В. Любченко 

6 Виконання рішень вченої ради ЦІПО  Л. М. Оліфіра 

Засідання 4 (10.09.2019) 

1 

Навчально-методичне забезпечення вибіркової складової змісту 
підвищення кваліфікації кафедри відкритих освітніх систем та 
інформаційно-комунікаційних технологій і ефективність його 
використання в освітньому процесі 

С. П. Касьян 

2 

Сучасні підходи, методи та технології організації освітнього 
процесу на семінарах-практикумах в умовах курсів підвищення 
кваліфікації керівників і методичних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 

Л. М. Сергеєва 
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1 2 3 

3 
Схвалення плану-графіка підвищення кваліфікації слухачів 
ЦІПО на 2020 р. 

Н. В. Гордієнко, 
О. В. Годорож 

4 Виконання рішень вченої ради ЦІПО Л. М. Оліфіра 

Засідання 5 (12.11.2019) 

1 

Наукова діяльність кафедри філософії і освіти дорослих за 
темою НДР «Професійний розвиток фахівців у системі освіти 
дорослих: історія, теорія, технології» (РК № 0117 Ư002380, 
2017–2019): основні науково-прикладні результати та освітні 
інновації  

В. В. Сидоренко, 
Я. Л. Швень 

2 
Якість керівництва випускними роботами слухачів курсів 
підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками 
кафедри професійної та вищої освіти і права  

А. Ю. Ковальчук 

3 Виконання рішень вченої ради ЦІПО  Л. М. Оліфіра 

Засідання 6 (10.12.2019) 

1 Схвалення звіту про роботу ЦІПО за 2019 р. Т. М. Сорочан 

2 Схвалення плану роботи ЦІПО на 2020 р. Т. М. Сорочан 

3 
Схвалення навчальних і робочих навчальних планів підвищення 
кваліфікації слухачів ЦІПО 

Завідувачі кафедр 

 

2.3. ЗАСІДАННЯ КАФЕДР: 

2.3.1. Кафедра публічного адміністрування та менеджменту освіти 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Затвердження плану роботи кафедри та індивідуальних планів 
роботи викладачів на 2019 р. 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, викладачі  

2 
Аналіз результатів рейтингу науково-педагогічних працівників 
кафедри у 2018 р. 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар  

3 
Стан навчально-науково-методичного забезпечення освітнього 
процесу підвищення кваліфікації слухачів всіх категорій 

Викладачі  

4 
Стан (2018 р.) та перспективи (2019 р.) публікацій наукових робіт 
науково-педагогічних працівників кафедри 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар 

5 
Звіт кураторів-тьюторів про організацію освітнього процесу за 
категоріями слухачів 2018 р., закріплених за кафедрою 

Куратори-тьютори 

6 
Затвердження плану проведення відкритих занять науково-
педагогічними працівниками кафедри 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар 

Засідання 2 (лютий) 

1 

Схвалення освітньо-професійної для директорів закладів 
загальної середньої освіти, працівників методичних служб і 
професійної для керівників місцевих органів управління освітою 
програми підвищення кваліфікації за темою «Супервізія у Новій 
українській школі: принципи, напрями, методики» 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар  

2 
Аналіз контингенту слухачів на 2019 р. 
Пропозиції щодо формування контингенту на 2020 р. 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, викладачі 

3 
Про участь у підготовці та проведенні всеукраїнської науково-
практичної конференції кафедри 

Н. В. Любченко, 
викладачі  

4 
Результати діяльності кафедри з науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу за дистанційною формою навчання 

Викладачі кафедри 

5 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри  

Засідання 3 (березень) 

1 Схвалення програми фахових вступних випробувань для магістрів 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Н. В. Любченко  
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1 2 3 

2 Інновації у формуванні тематики, змісту та форм проведення 
інтерактивних занять на курсах підвищення кваліфікації 
категорій керівних кадрів дошкільної та загальної середньої 
освіти 

Н. А. Зінчук, викладачі 
сектору ЗСО 

3 Науково-методичне забезпечення освітнього процесу курсів 
підвищення кваліфікації слухачів категорій керівників ЗП(ПТ)О 

О. В. Пащенко  

4 Про результати експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня в ДПНЗ «Одеський центр професійної освіти» 

Л. М. Сергеєва  

5 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Викладачі 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Теоретико-методологічні підходи до підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних працівників галузі освіти 

В. В. Супрун  

2 
Стан висвітлення діяльності кафедри в інформаційно-
освітньому просторі ЦІПО, УМО, НАПН України, соціальних 
мережах 

О. В. Пащенко  

3 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Викладачі 

4 
Про хід змістового наповнення сайту освітнього кластеру «бюро 
успішних кар’єр» для керівників закладів освіти 

Н. І. Клокар 

Засідання 5 (травень) 

1 

Стан виконання завдань НДР «Науково-методичні засади 
підвищення ефективності державно-громадського управління 
неперервною освітою в умовах суспільних трансформацій в 
Україні» та підготовки колективної монографії 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, викладачі  

2 

Підготовка Всеукраїнського круглого столу (онлайн) 
«Компетентнісний потенціал Нової української школи: механізми 
реалізації» (лабораторія методології та практики 
професійного розвитку сучасного освітнього менеджера 
кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти 
ЦІПО спільно з Полтавським, Рівненським, Івано-Франківським 
обласними ІППО, КВНЗ «Харківська академія неперервної 
освіти», Координаційним центром розвитку шкіл 
новаторства УВУПО) 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, 
Н. В. Любченко  

3 
Схвалення навчального плану магістрів спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» 2019 р. набору 

Н. В. Любченко  

4 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Викладачі  

5 
Стан ведення документації кафедри та науково-педагогічних 
працівників кафедри 

Методист кафедри 
Т. М. Пікож 

Засідання 6 (червень) 

1 
Підсумки роботи кафедри, звіт науково-педагогічних працівників 
про виконання індивідуальних планів роботи за І півріччя 
2019 р., завдання на ІІ півріччя 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, викладачі 

2 
Аналіз контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації та 
організаційні заходи щодо набору слухачів на 2020 р. 

Методист кафедри 
Т. М. Пікож  

3 Атестація аспірантів, докторантів кафедри за 2019 р. 
Наукові керівники, 
наукові консультанти 

4 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Викладачі 

Засідання 7 (вересень) 

1 

Навчально-науково-методичне забезпечення освітнього процесу 
курсів підвищення кваліфікації слухачів категорій керівних, 
педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти галузі знань 01, 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 
підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, керівники 
секторів 

2 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Викладачі 



 

 

30 

 
1 2 3 

Засідання 8 (жовтень) 

1 

Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації 
слухачів категорій керівників закладів професійної освіти та 
науково-методичних установ професійної (професійно-технічної) 
освіти 

Л. М. Сергеєва, 
В. О. Купрієвич  

2 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Викладачі 

Засідання 9 (листопад) 

1 
Звіт науково-педагогічних працівників кафедри про виконання 
індивідуальних планів роботи (навчальна, методична, наукова 
та організаційна робота) за ІІ півріччя 2019 р. 

Викладачі 

2 Атестація аспірантів, докторантів кафедри за 2019 р. 
Наукові керівники, 
наукові консультанти 

3 
Розподіл кураторів-тьюторів навчальних груп слухачів підвищення 
кваліфікації категорій, закріплених за кафедрою, на 2020 р. 

Керівники секторів 

4 
Оновлення тематики навчальних занять на 2020 р. Обговорення 
та затвердження робочих навчальних програм авторських і 
тематичних курсів, модулів, спецкурсів та тем на 2020 р. 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, викладачі 

5 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри. Викладач 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Підсумки роботи кафедри за ІI півріччя 2019 р. та завдання на 
2020 р. 

Зав. кафедри 
Н. І. Клокар, викладачі  

2 
Підсумки проведення виїзних занять слухачів підвищення 
кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти м. Києва 

В. О. Купрієвич 

3 
Стан ведення документації кафедри з підготовки магістрів 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Методист Т. М. Пікож 

 
2.3.2. Кафедра психології управління 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 Про план роботи кафедри на 2019 р. О. І. Бондарчук 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Про підготовку до надання додаткових освітніх послуг за 
профілем діяльності кафедри та їх маркетинг на базі Центру 
психологічного консультування «Діалог» 

А. С. Москальова, 
О. А. Прокопенко, усі 
викладачі кафедри 

Засідання 3 (березень) 

1 
Про контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації, 
закріплених за кафедрою, та його забезпечення у 2020 р. 

О. І. Бондарчук, усі 
викладачі кафедри 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Про результати дослідження психологічної складової якості 
підвищення кваліфікації в ЦІПО 

О. І. Бондарчук, 
Н. І. Пінчук 

Засідання 5 (травень) 

1 
Про атестацію аспірантів, докторантів кафедри за І півріччя 
2019 р. 

О. І. Бондарчук, 
викладачі кафедри – 
наукові керівники 

Засідання 6 (червень) 

1 
Про навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу 
кафедри у І півріччі 2019 р. 

О. І. Бондарчук 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Про діяльність кафедри з навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу за дистанційною формою навчання 
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1 2 3 

Засідання 8 (жовтень) 

1 

Про результати завершального етапу регіонального 
експерименту на базі спільної з Рівненським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти лабораторії 
психології професіоналізму та їх упровадження в умовах 
післядипломної освіти 

О. І. Бондарчук 

Засідання 9 (листопад) 

1 
Про атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів кафедри за 
2019 р. 

О. І. Бондарчук 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Про результати роботи кафедри у 2019 р. та основні пріоритети 
у 2020 р. 

О. І. Бондарчук 

 
2.3.3. Кафедра професійної та вищої освіти і права 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Затвердження плану роботи кафедри та індивідуальних планів 
роботи викладачів у 2019 р. 

А. Ю. Ковальчук, 
викладачі кафедри 

2 
Проведення профорієнтаційної роботи, онлайн консультування 
з правових питань забезпечення якості освіти 

А. Ю. Ковальчук 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Підсумки науково-дослідної роботи кафедри за 2018 р. та 
завдання на 2019 р. 

А. Ю. Ковальчук, 
І. Г. Отамась, 
А. В. Василюк 

Засідання 3 (березень) 

1 
Управління електронними ресурсами кафедри в Електронній 
бібліотеці НАПН України 

В. Ю. Наумова 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Про організацію та методичний супровід дистанційного етапу 
навчання слухачів, закріплених за кафедрою 

Викладачі 

Засідання 5 (травень) 

1 
Звіти аспірантів і стажистів-дослідників кафедри про виконання 
наукових досліджень 

В. Г. Базелюк 

Засідання 6 (червень) 

1 
Про навчальну, наукову, методичну, організаційну роботу 
кафедри у І півріччі 2019 р. 

А. Ю. Ковальчук 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Про вдосконалення змісту підвищення кваліфікації керівників 
ВНЗ у контексті європейського досвіду 

А. Ю. Ковальчук 

Засідання 8 (жовтень) 

1 
Звіт кураторів-тьюторів про організацію освітнього процесу за 
категоріями слухачів, закріплених за кафедрою 

Куратори-тьютори 

Засідання 9 (листопад) 

1 
Звіт аспірантів і стажистів-дослідників кафедри про виконання 
індивідуальних планів науково-дослідної роботи за 2019 р. 

І. Г. Отамась 

2 Проміжний звіт щодо виконання НДР І. Г. Отамась 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Про результати роботи кафедри у 2019 р. та завдання на 
2020 р. 

А. Ю. Ковальчук 



 

 

32 

2.3.4. Кафедра філософії і освіти дорослих 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 
Освіта дорослих для сучасного життя:  

професійно, атракційно, креативно 

1 
Затвердження плану роботи кафедри, індивідуальних планів 
науково-педагогічних працівників, робочих навчальних програм 
тем, спецкурсів 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко 

2 Технологія розроблення термінологічного словника за НДР 

Виконавці НДР, 
Я. Л. Швень, 
М. В. Ілляхова, 
В. В. Левченко 

3 
Про ресурс кафедри ФОД в Електронній бібліотеці НАПН 
України: база даних та індекси цитування 

В. В. Левченко 

4 
Про підготовку до освітнього коворкінгу «Чек-лист» ключових 
компетентностей педагога НУШ в умовах формальної і 
неформальної освіти» 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
модератори напрямів 

5 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 2 (лютий) 
Наші слухачі – найкращі споживачі. 

Аналізуємо і вивчаємо – до навчання залучаємо! 

1 
Маркетинг освітніх послуг: сегментування споживчого попиту, 
таргетинг, позиціонування, брендинг і ребрендинг кафедри 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
Я. Л. Швень 

2 

Розширення зв’язків із замовниками освітніх послуг та 
ключовими стейкхолдерами. Оптимізація шляхів набору 
слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями кафедри 
на 2020 рік 

М. Ш. Фарухшина 

3 
Навчальний тренінг «Електронна освіта дорослих у 
контексті цивілізаційних викликів» 

А. Б. Єрмоленко, 
С. А. Жуковська 

4 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 3 (березень) 
Для краси Батьківщини, для освіти громадян 

1 
Про підготовку до ІV Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі 
освіти дорослих: історія, теорія, технології» 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
О. О. Самойленко 

2 
Науково-методичний семінар «Компетентнісний потенціал 
НУШ: ступені свободи і механізми вивільнення. Напрям «ІКТ та 
підприємництво» 

С. А. Жуковська, 
модератори секцій,  
О. О. Самойленко 

3 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 4 (квітень) 
Завжди в русі: інтелект, когнітивна гнучкість, 

соціальна активність 

1 
Про результати проведення ІV Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток 
фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
модератори секцій 

2 
Методологічний семінар: «Доповнена реальність та її 
використання в освіті дорослих» 

Л. Ф. Панченко 

3 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 5 (травень) 
Уміння вчитися і вчити по-новому 

1 
Методологічний семінар «Управління змінами в умовах 
невизначеності» 

О. В. Просіна 

2 
Звіти аспірантів, докторантів і стажистів-дослідників кафедри 
про виконання індивідуальних планів науково-дослідної роботи 
за І півріччя 2019 р. 

О. В. Просіна 

3 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  
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1 2 3 

Засідання 6 (червень) 
Відкритий контент і освітні ресурси: 

від задумів до результатів 

1 

Науковий дискусійний клуб. 
Питання для обговорення: 
«Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 
курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами 
навчання в умовах відкритої післядипломної освіти» 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
М. І. Скрипник, 
В. В. Левченко, 
М.Ш. Фарухшина 

2 
Підсумки навчальної, методичної, наукової  роботи кафедри за І 
півріччя 2019 р. 

зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
модератори секторів 
кафедри 

3 Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри М.Ш. Фарухшина 

4 
Науково-методичний семінар «Застосування сучасних 
інструментів маркетингу в професійній діяльності педагога» 

 

5 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 7 (вересень) 
Практична андрагогіка: 

досвід для життя, успіху, професійної реалізації 

1 
Науково-методичний семінар «Навчально-методичне 
забезпечення тематичних (авторських) курсів підвищення 
кваліфікації» 

М.І. Скрипник, 
В. В. Левченко, 
куратори-тьютори 
тематичних 
(авторських) курсів 

2 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 8 (жовтень) 
Учитись разом: від інших і для інших 

1 
Науково-методичний семінар «Метафоричні асоціативні 
карти (МАК) як ресурс професійно-особистісного розвитку 
педагога» 

Я. Л. Швень 

2 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 9 (листопад) 
Наукою і людинолюбством, працею і знанням 

1 

Науковий дискусійний клуб.  
Питання для обговорення: 
1.1. Наукова діяльність кафедри філософії і освіти 
дорослих за темою НДР «Професійний розвиток фахівців у 
системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (РК № 
0117 Ư002380, 2017–2019): основні науково-прикладні 
результати та освітні інновації 
1.2. Вибір теми НДР, обґрунтування мети і завдань наукових 
пошуків 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко, 
Я. Л. Швень, учасники 
НДР, 
О. В. Просіна 

2 
Звіти аспірантів, докторантів і стажистів-дослідників кафедри 
про виконання індивідуальних планів науково-дослідної роботи 
за 2019 р. 

зав. кафедри 
В. В. Сидоренко 

3 
Аналіз проведення науково-педагогічними працівниками 
кафедри відкритих занять, їх взаємовідвідування на різних 
етапах курсів підвищення кваліфікації 

 

4 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

Засідання 10 (грудень) 
Високі мрії, командні дії – ЦІПО надії 

1 
Підсумки навчальної, методичної, наукової роботи кафедри за 
2019 р. 

Зав. кафедри 
В. В. Сидоренко 
М. Ш. Фарухшина 

2 Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри 
зав. кафедри 
В. В. Сидоренко 

3 Планування навчальної, наукової і методичної роботи на 2020 р.  
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1 2 3 

4 

Науково-методичний семінар «Науково-методичні розробки в 
системі ППО та їх потенціал для освітнього процесу курсів 
підвищення кваліфікації (результати Конкурсу на кращу науково-
методичну розробку в системі ППО)» 

М. І. Скрипник, 
Т. С. Кравчинська 

5 Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів  

 
2.3.5. Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Затвердження індивідуальних планів роботи науково-
педагогічних працівників на 2019 р. 

С. П. Касьян 

2 
Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 
2019 рік. 

С. П. Касьян 

3 
Про стан підготовки кафедри та науково-педагогічних 
працівників до нового навчального року 

С. П. Касьян 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Про методичні і наукові видання науково-педагогічних 
працівників кафедри у 2018 р. та завдання на 2019 р. 

Л. Л. Ляхоцька 

2 
Про планування та проведення відкритих занять науково-
педагогічними працівниками кафедри у 2019 р. 

С. П. Касьян, 
С. В. Антощук 

3 Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом кафедри 
М. Є. Андрос, 
О. В. Соснін 

Засідання 3 (березень) 

1 
Про використання сучасних цифрових технологій в освітньому 
процесі за темами кафедри, обговорення можливості 
розроблення нових тем 

С. В. Антощук 

2 
Про друк підручника «Технології змішаного навчання в системі 
відкритої післядипломної освіти» (6,0) 

Л. Л. Ляхоцька 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Аналіз контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації та 
організаційні заходи щодо набору на 2020 р. 

Л. Г. Кондратова 

2 
Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
кафедри у 2020 р. 

С. П. Касьян 

3 Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом кафедри С. В. Антощук 

Засідання 5 (травень) 

1 
Про хід виконання НДР «Теоретичні та методичні основи 
впровадження технологій змішаного навчання в систему 
відкритої післядипломної освіти» РК № 0117U002382 

Л. Л. Ляхоцька 

2 Звіт аспірантів кафедри 

С. П. Касьян, наукові 
керівники 
дисертаційних 
досліджень 

3 Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом кафедри С. П. Касьян 

Засідання 6 (червень) 

1 
Звіт науково-педагогічних працівників кафедри про виконання 
індивідуальних планів роботи (навчальна, методична, наукова 
та організаційна робота) за І півріччя 2019 р. 

С. П. Касьян, викладачі 

2 Аналіз показників рейтингу викладачів кафедри 
С .П. Касьян, 
С. В. Антощук 

3 Підсумки роботи кафедри за І півріччя та завдання на ІІ півріччя С .П. Касьян 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Про результати проведення відкритих занять викладачами 
кафедри 

С. П. Касьн, 
С. В. Антощук 
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1 2 3 

2 
Про результати набору контингенту слухачів курсів підвищення 
кваліфікації на 2020 р. 

Л. Г. Кондратова 

3 Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом кафедри В. В. Дивак 

Засідання 8 (жовтень) 

1 

Про підготовку та проведення ІV Всеукраїнської електронної 
науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна 
освіта: від теорії до практики». Затвердження документації 
конференції 

С. П. Касьян, 
Л. Л. Ляхоцька 

2 Звіт аспірантів кафедри 

С. П. Касьян, наукові 
керівники 
дисертаційних 
досліджень 

3 Про оновлення тематики навчальних занять НПП на 2020 р. С. В. Антощук 

4 Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом кафедри Л. Г. Кондратова 

Засідання 9 (листопад) 

1 
Про хід виконання НДР кафедри «Теоретичні та методичні 
основи впровадження технологій змішаного навчання в системі 
відкритої післядипломної освіти» 

С. П. Касьян, 
Л. Л. Ляхоцька 

2 
Звіт науково-методичних працівників кафедри про навчальну, 
наукову, методичну та організаційну роботу за 2019 р. 

С. П. Касьян, викладачі 

3 
Про розподіл кураторів-тьюторів навчальних груп підвищення 
кваліфікації на 2020 р. 

С. П. Касьян 

4 

Рекомендації до розгляду вченої ради ЦІПО  щодо друку 
збірника матеріалів ІV Всеукраїнської електронної науково-
практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від 
теорії до практики» 

Л. Л. Ляхоцька 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Обговорення результатів роботи та аналіз показників рейтингу 
НПП кафедри у 2019 р. та планування навчальної, наукової, 
методичної та організаційної роботи на 2020 р. 

С. П. Касьян 

2 
Обговорення та затвердження робочих навчальних програм 
авторських і тематичних курсів, модулів, спецкурсів та тем на 
2020 р. 

С. П. Касьян, 
С. В. Антощук 

3 
Обговорення та затвердження навчальних і навчально-
тематичних планів ПК слухачів за категоріями кафедри на 
2020 р. 

С. П. Касьян, 
С. В. Антощук 

 

2.4. Конференції, наукові, науково-методичні,  
науково-методологічні семінари, які проводять кафедри 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні, 

організатори, співорганізатори 

1 2 3 4 

1 
Колоквіум «Освіта впродовж життя у 
глобальному вимірі: людиноцентризм, 
інноваційні технології, шлях до успіху 

вересень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО», ЦІПО, 
Т. М. Сорочан; 
Міністерство освіти і науки 
України; 
Інститут модернізації змісту освіти; 
Національна академія 
педагогічних наук України; 
Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих; 
Консорціум закладів 
післядипломної освіти; 
Українська асоціація освіти 
дорослих; 
Представництво DVV 
International в Україні 
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1 2 3 4 

Кафедра психології управління 

2 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні психологічні 
проблеми стрес-менеджменту»  

м. Черкаси, 
26 квітня 
2019 р. 

І. В. Євтушенко; 
кафедра прикладної психології 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького, 
С. М. Аврамченко 

3 

VІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Психолого-педагогічний 
супровід професійної підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців в 
умовах трансформації освіти» 

24 травня 
2019 р. 

О. І. Бондарчук; 
кафедра психології та 
особистісного розвитку НН ІМП 
ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти», П. В. Лушин; 
Інститут психології імені 
Г. С. Костюка, Л. М. Карамушка 

4 

Науково-методичний семінар 
«Діяльність психологічної служби 
системи освіти щодо забезпечення 
психологічного благополуччя вчителів в 
умовах реалізації Концепції «Нова 
Українська школа» 

жовтень 
2019 р. 

О. І. Бондарчук; 
відділ психологічного 
супроводу та соціально-
педагогічної роботи ДНУ 
«Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України,  
О. В. Флярковська 

Кафедра публічного адміністрування та менеджменту освіти 

5 
Всеукраїнські Макаренківські педагогічні 
читання 

березень 
2019 р. 

Л. М. Сергеєва, В. О. Купрієвич, 
О. В. Пащенко 

6 

Круглий стіл «Конкурентоздатний 
фахівець – сучасна стратегія закладу 
професійної освіти» (у рамках роботи 
ХІ Міжнародної виставки освітян 
«Сучасні заклади освіти – 2019») 

березень 
2019 р. 

Експериментальний 
педагогічний майданчик 
Криворізький професійний 
гірничо-технологічний ліцей, 
кафедра публічного 
адміністрування та 
менеджменту освіти (сектор 
професійної освіти) ЦІПО ДВНЗ 
«Університет менеджменту 
освіти», Л. М. Сергеєва 

7 

Всеукраїнський круглий стіл (онлайн) 
«Компетентнісний потенціал керівника і 
педагога Нової української школи: 
механізми реалізації» (організатори: 
лабораторія методології та практики 
професійного розвитку сучасного 
освітнього менеджера кафедри 
публічного адміністрування та 
менеджменту освіти ЦІПО ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» 
спільно з Полтавським, Рівненським, 
Івано-Франківським обласними ІППО, 
КВНЗ «Харківська академія неперервної 
освіти», Координаційний центр розвитку 
шкіл новаторства (УВУПО) 

10 жовтня 
2019 р. 

Н. І. Клокар, Н. В. Любченко 

8 

ІІ Всеукраїнська конференція 
«Теоретико-методичні основи підготовки 
конкурентоздатних фахівців у контексті 
сучасного ринку праці» 

16–17 
жовтня 
2019 р.  

У рамках експериментального 
педагогічного майданчика 
Криворізький професійний 
гірничо-технологічний ліцей, 
ЦІПО ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»,  
Л. М. Сергеєва 
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1 2 3 4 

9 

Міжнародний круглий стіл «Освітній 
кластер «Бюро успішних кар’єр» як 
інноваційна модель професійного 
розвитку і підвищення кваліфікації 
керівників галузі освіти» (у рамках 
роботи ХІ Міжнародної виставки 
«Інноватика в сучасній освіті – 2019» з 
онлайн трансляцією) 

жовтень 
2019 р. 

Н. І. Клокар, 
ДВНЗ «Інститут модернізації 
змісту освіти»; 
Міжнародна Фундація CEASC; 
ДЗО «Мінський обласний 
інститут розвитку освіти» 
(Білорусь); 
Університет соціальних наук, 
м. Лодзь (Польща) 

10 
Регіональний науково-практичний 
семінар «Освітні інновації в управлінні 
Новою українською школою» 

м. Суми, 
листопад 

2019 р 

Н. І. Клокар, Н. А. Зінчук; 
Сумський обласний ІППО; 
ДВНЗ «Інститут модернізації 
змісту освіти» 

Кафедра професійної та вищої освіти і права 

11 

Всеукраїнська конференція 
«Організаційні та правові аспекти 
забезпечення якості вищої освіти в 
Україні» 

жовтень 
2019 р. 

А. Ю. Ковальчук 

Кафедра філософії і освіти дорослих 

12 

Освітній коворкінг з онлайн-
трансляцією «ЧЕК-ЛИСТ» ключових 
компетентностей вчителя Нової 
української школи – орієнтир його 
професійного розвитку» 

12 березня 
2019 р. 

Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко 

13 

ІV Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конференція «Професійний 
розвиток фахівців у системі освіти 
дорослих: історія, теорія, технології» 

17 квітня 
2019 р. 

В. В. Сидоренко; 
ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН України, 
Ю. І. Завалевський 

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

14 

Регіональний навчально-методичний 
семінар «Організація дистанційного 
навчання в закладах загальної 
середньої освіти в умовах реформи 
«Нова українська школа» у межах ХІ 
Міжнародної виставки освітян 
«Сучасні заклади освіти – 2019» 

березень 
2019 р. 

С. П. Касьян 

15 

ІV Всеукраїнська електронна науково-
практична конференція «Відкрита 
освіта та дистанційне навчання: від 
теорії до практики» 

листопад 
2019 р. 

С. П. Касьян 
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2.5. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

2.6. Засідання вченої ради 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (31.01.2019) 

1 
Про проведення акредитаційної експертизи освітніх програм 
другого (магістерського) рівня ННІМП  

Т. Є. Рожнова,  
В. В. Олійник, 
завідувачі кафедр 

2 Масові заходи як засіб позиціонування закладу освіти З. В. Рябова 

3 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. В. Олійник 

Засідання 2 (14.02.2019) 

1 
Про організацію, підготовку та забезпечення якості написання 
дипломних, курсових робіт здобувачами вищої освіти 
кафедрами ННІМП УМО у 2018/2019 н. р. 

Завідувачі кафедр 

2 

Про підготовку до проведення ІІ Міжнародного науково-
практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні 
аспекти європейських інтеграційних процесів» (м. Подгайська, 
Словацька республіка) 

О. В. Алейнікова, 
Є. Г. Карташов, 
Т. І. Бурлаєнко 

3 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. В. Олійник 

Засідання 3 (11.04.2019) 

1 Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ННІМП УМО Ю. С. Палькевич  

2 
Про проведення профорієнтаційної роботи із залучення 
абітурієнтів ННІМП УМО у 2019 р. 

заступник директора з 
НВР, 
завідувачі кафедр 

3 

Про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-
практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих 
учених «Наука і молодь 2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

Т. І. Бурлаєнко, 
завідувачі кафедр  

4 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. В. Олійник 

Засідання 4 (13.06.2019) 

1 Про готовність ННІМП УМО до Вступної кампанії 2019 р. 
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії 

2 
Створення та адміністрування персональних цифрових 
формулярів співробітників 

Т. І. Бурлаєнко 

3 
Про виконання навчального навантаження науково-
педагогічними працівниками ННІМП УМО за 2018/2019 н. р. та 
планування навчального навантаження на 2019/2020 н. р. 

О. А. Іванилова 

4 
Про затвердження навчального навантаження науково-
педагогічних працівників ННІМП УМО на 2019/2020 н. р. 

О. А. Іванилова 

5 
Про затвердження та оновлення Програм навчальних дисциплін 
кафедр ННІМП УМО 

Завідувачі кафедр 

6 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. В. Олійник 

Засідання 5 (12.09.2019) 

1 
Про затвердження Планів роботи кафедр ННІМП УМО на 
2019/2020 н. р. 

Завідувачі кафедр 

2 

Про підготовку ННІМП УМО, кафедри управління проектами та 
загальнофахових дисциплін до проведення Науково-практичної 
студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності 
педагога в умовах трансформаційних змін суспільства» 

О. В. Алейнікова, 
Є. Г. Карташов, 
О. В. Дубініна 

3 
Про формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців  

З. В. Рябова 

4 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. В. Олійник 

Засідання 6 (14.11.2019) 

1 
Про стан та перспективи розвитку відділення підготовки 
іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади  

Г. П. Вишневська 



 

 

39 

 
1 2 3 

2 
Про роботу кафедр ННІМП УМО з підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів (аспірантів, докторантів, здобувачів) 

О. Л. Ануфрієва, 
завідувачі кафедр 

3 Про план роботи ННІМП УМО на 2020 р. О. В. Алейнікова 

4 Контроль за виконанням рішень Вченої ради В. В. Олійник 

Засідання 7 (12.12.2019) 

1 Річний звіт про виконання Плану роботи ННІМП УМО за 2019 р. 
Керівники структурних 
підрозділів 

2 
Формування та реалізація персональних траєкторій професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти ННІМП 

П. В. Лушин 

3 Звіт про виконання рішень Вченої ради ННІМП УМО за 2019 р. Секретар вченої ради 

 

2.7. Засідання кафедр 

2.7.1. Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Звіти викладачів про виконання індивідуального навчального 
навантаження за І семестр 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Затвердження звітів про виконання індивідуальних планів за 
І семестр 2018/2019 н. р. 

3 
Результати успішності навчання за підсумками зимової 
екзаменаційної сесії 2018/2019 н. р. та стан ліквідації 
академзаборгованості 

4 
Стан готовності кафедри до навчального процесу у ІІ семестрі 
2018/2019 н. р. 

5 Участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі кафедри 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Організація профорієнтаційної роботи серед випускників ЗЗСО 
та ЗВО щодо вступу до ДВНЗ «УМО» на навчання  

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Підготовка до проведення міжкафедрального наукового 
семінару «Психолого-педагогічний супровід підготовки 
конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 

3 
Аналіз роботи кураторів та планування виховної роботи зі 
здобувачами вищої освіти денної форми навчання 

Засідання 3 (березень) 

1 

Про підготовку здобувачів вищої освіти до Всеукраїнської 
науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Наука і молодь 2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 2 Стан підготовки навчально-методичних видань кафедри 

3 
Стан підготовки та передзахист дипломних робіт здобувачів 
вищої освіти груп МОБМ-17-Г1 та УПБМ-17-Г1 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Результати профорієнтаційної роботи та перспективи набору у 
2019 р. 

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 

Стан підготовки здобувачів вищої освіти до Всеукраїнської 
науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Наука і молодь 2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

3 
Результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої освіти з 
навчальних дисциплін кафедри у ІІ семестрі 2018/2019 н. р. та 
заходи з підвищення успішності навчання  

4 
Стан підготовки електронного науково-термінологічного 
словника кафедри 
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1 2 3 

Засідання 5 (травень) 

1 
Про стан успішності навчання здобувачів вищої освіти та 
готовність кафедри до літньої екзаменаційної сесії 
2018/2019 н. р. Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Стан готовності здобувачів вищої освіти груп МОБ-15-Д2 та 
УПБ-15-Д2/Д3 до державної атестації  

3 
Стан готовності здобувачів вищої освіти до літньої заліково-
екзаменаційної сесії 2018/2019 р. н. 

Засідання 6 (червень) 

1 

Якість підготовки магістерських робіт зі спеціальностей 
«Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 
економічної діяльності)», «Управління персоналом та економіка 
праці» 

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів 
роботи за 2018/2019 н. р. 

3 Затвердження звіту кафедри за 2018/2019 н. р. 

4 
Обговорення попереднього розподілу педагогічного 
навантаження та індивідуальних планів роботи викладачів на 
2019/2020 н. р. 

5 
Результати проведення наукових масових заходів НПП кафедри 
у 2018/2019 н. р. 

Засідання 7 (серпень) 

1 
Обговорення розподілу навчального навантаження по кафедрі 
за посадами на 2019–2020 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. 
Затвердження та перезатвердження ПНД (РПНД) 

3 
Розподіл громадських доручень між викладачами кафедри на 
2019/2020 н. р. 

Засідання 8 (вересень) 

1 
Результати вступної кампанії І хвилі 2019 р. та план 
профорієнтаційної роботи на 2019/2020 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри 
на 2019/2020 н. р. 

3 
Затвердження індивідуальних планів викладачів на 
2019/2020 н. р. 

4 Затвердження плану роботи кафедри на 2019/2020 н. р. 

5 
Затвердження графіку проведення відкритих занять науково-
педагогічних працівників кафедри 

Засідання 9 (жовтень) 

1 
Стан виконання науково-дослідної роботи за науковою 
кафедральною темою «Конкурентоспроможність персоналу, 
робіт та послуг: теорія, методологія, практика» 

 

2 
Перспективний розвиток співпраці з наукової та науково-
педагогічної роботи на регіональному та міжнародному рівнях 

 

Засідання 10 (листопад) 

1 Звіт роботи кураторів за І семестр 2019/2020 н. р. 
Т. І. Бурлаєнко, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої освіти з 
навчальних дисциплін кафедри у І семестрі 2019/2020 н. р. та 
заходи з підвищення успішності навчання 

Засідання 11 (грудень) 

1 
Результати набору студентів у ІІ хвилі вступної кампанії у 
2019 р. Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 Звіт викладачів про виконання наукової роботи за 2019 р. 

3 Стан підготовки до акредитації освітньо-професійних програм 

4 Підсумки роботи кафедри у І півріччі 2019/2020 н. р. 
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2.7.2. Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Затвердження рейтингових звітів НПП та рейтингу кафедри за 
2018/2019 н. р. 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про готовність кафедри до реалізації освітнього процесу у 
ІІ семестрі навчального року  

3 
Про готовність кафедри до акредитаційної експертизи освітньої 
програми «Управління проектами» 

4 
Про хід використання інноваційних технологій в навчальному 
процесі по дисциплінах кафедри 

5 

Про підготовку пакету документів щодо реєстрації комплексної 
кафедральної теми науково-дослідної роботи «Економічні, 
соціальні та інформаційні механізми формування та 
удосконалення системи управління проектами» 

Засідання 2 (лютий) 

1 

Про підготовку та проведення ІІ Міжнародного науково-
практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні 
аспекти європейських інтеграційних процесів» (березень 
2019 р., м. Подгайська (Словацька Республіка) 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про стан роботи з поновлення інформації на WEB сторінці 
кафедри, Інституту 

3 
Про організацію профорієнтаційної роботи та агітацію на 
навчання до Університету 

4 
Про участь НПП кафедри у масових наукових заходах в ДВНЗ 
УМО 

5 
Про організацію практики здобувачів вищої освіти освітньої 
програми «Управління проектами» 

Засідання 3 (березень) 

1 Про стан підготовки навчально-методичних видань кафедри 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про стан підготовки дипломних робіт здобувачів вищої освіти 
освітньої програми «Управління проектами» 

3 
Про результати виховної роботи та стан дисципліни здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання 

4 
Про результати профорієнтаційної роботи та перспективи 
формування контингенту здобувачів вищої освіти у 2018 р. 

Засідання 4 (квітень) 

1 

Про результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої 
освіти з навчальних дисциплін кафедри у ІІ семестрі 
2019/2020 н. р. та заходи з підвищення успішності та якості 
навчання 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про стан виконання індивідуальних планів, видання навчальних 
посібників, підручників, монографій 

3 
Про підготовку та проведення Всеукраїнської науково-
практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих 
учених «Наука і молодь–2019» 

4 Про підвищення якості освітнього процесу 

Засідання 5 (травень) 

1 
Про стан успішності навчання здобувачів вищої освіти та 
готовність кафедри до літньої екзаменаційної сесії 
2019/2020 н. р. Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про стан з виконання індивідуальних завдань науково-дослідної 
роботи 

3 
Про якість підготовки дипломних робіт здобувачів вищої освіти 
освітньої програми «Управління проектами» 



 

 

42 

 
1 2 3 

Засідання 6 (червень) 

1 
Про результати успішності навчання студентів за підсумками 
літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 н. р. 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Затвердження звітів викладачів кафедри про виконання 
індивідуальних планів роботи та звіту кафедри про виконання 
навчального навантаження за 2019/2020 н. р. 

3 
Обговорення попереднього розподілу педагогічного 
навантаження та індивідуальних планів роботи викладачів на 
2019/2020 н. р. 

4 Обговорення проекту плану роботи кафедри на 2019/2020 н. р. 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Затвердження індивідуальних планів викладачів та плану 
роботи кафедри на 2019/2020 н. р. 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 

Про результати вступної кампанії 2019 р. та план 
профорієнтаційної роботи на 2019/2020 н. р. Про планування 
короткострокових заходів з поповнення контингенту здобувачів 
вищої освіти магістерської освітньої програми «Управління 
проектами» 

3 
Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін 
кафедри з урахуванням методів дистанційної форми навчання. 
Про формування електронних НМК дисциплін кафедри 

4 
Затвердження графіку відкритих занять науково-педагогічних 
працівників кафедри 

Засідання 8 (жовтень) 

1 Про результати науково-дослідної роботи кафедри 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про забезпечення розробки НМК дисциплін із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій 

3 
Про стан виховної роботи та дисципліну здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання 

4 
Про підготовку та проведення Науково-практичної студії 
«Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в 
умовах трансформаційних змін суспільства» 

Засідання 9 (листопад) 

1 
Про стан поточної успішності навчання здобувачів вищої освіти 
та готовність до екзаменаційної сесії І семестру 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про науково-педагогічний склад кафедри: стан, перспективи 
зростання наукового потенціалу 

3 

Обговорення та затвердження річного звіту комплексної 
кафедральної теми науково-дослідної роботи «Економічні, 
соціальні та інформаційні механізми формування та 
удосконалення системи управління проектами» 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Про результати другого етапу вступної кампанії з набору 
вступників на освітню програму «Управління проектами» 

Є. Г. Карташов, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про результати навчання здобувачів вищої освіти за підсумками 
зимової екзаменаційної сесії 2019/2020 н. р. та стан ліквідації 
академзаборгованості 

3 
Затвердження звітів викладачів про виконання індивідуальних 
планів роботи та звіту кафедри про виконання навчального 
навантаження за І семестр 2019/2020 н. р. 
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2.7.3. Кафедра педагогіки, управління та адміністрування 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
1. Обговорення підсумків роботи кафедри за І семестр 
2018/2019 н. р. 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
2. Аналіз результатів ІІ етапу реалізації науково-дослідної 
роботи кафедри на тему «Підготовка конкурентоспроможних 
фахівців в умовах освітніх змін» 

3 
3. Обговорення та рекомендація до розгляду на Вченій раді 
ННІМП посібника з підготовки магістрів спеціальності 073 
«Менеджмент» спеціалізації «Управління закладом освіти» 

Засідання 2 (лютий) 

1 

Про готовність кафедри до акредитації освітньо-професійних 
програм підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» 
спеціалізації «Управління навчальним закладом» та 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізацій 
«Педагогіка вищої школи», «Інклюзивна освіта» та 
«Християнська педагогіка» 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 Про стан профорієнтаційної роботи кафедри 

Засідання 3 (березень) 

1 

Про стан взаємовідвідування лекцій та практичних занять 
викладачами кафедри. Обговорення відкритих занять (лекцій та 
практичних занять), проведених науково-педагогічними 
працівниками кафедри 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про якість дипломних робіт та способи поліпшення керівництва 
дипломними роботами студентів 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Про презентаційну діяльність кафедри: позиціонування в мережі 
Інтернету 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 

Про результати попереднього захисту дипломних робіт 
студентів спеціалізацій «Управління навчальним закладом», 
«Педагогіка вищої школи», «Інклюзивна освіта» та 
«Християнська педагогіка» 

3 Про стан профорієнтаційної роботи кафедри 

Засідання 5 (травень) 

1 Звіт аспірантів та здобувачів кафедри 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 Про стан профорієнтаційної роботи кафедри 

3 

Про затвердження та рекомендацію до розгляду на Вченій раді 
ННІМП програм вступних випробувань за спеціалізаціями 
«Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи», 
«Християнська педагогіка», «Інклюзивна освіта» та «Спеціальна 
освіта» 

Засідання 6 (червень) 

1 
Про виконання планового навчального навантаження 
викладачами кафедри за 2018/2019 н. р. 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про підсумки навчальної, методичної, організаційної, наукової 
роботи за ІІ півріччя 2018/2019 н. р. 

3 Про підсумки роботи кафедри в 2018/2019 н. р. 

4 
Попередній розподіл навчального навантаження на 2019/2020 
н. р. 

5 Про поліпшення стану кадрового забезпечення 

Засідання 7 (вересень) 

1 Затвердження плану роботи кафедри на 2019/2020 н. р. 
З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Затвердження індивідуальних планів Науково-педагогічних 
працівників кафедри на 2019/2020 н. р. 

3 Затвердження навчального навантаження на 2019/2020 н. р. 
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1 2 3 

4 Про стан профорієнтаційної роботи кафедри 
 

5 Затвердження робочих навчальних програм 

Засідання 8 (жовтень) 

1 Затвердження графіка проведення відкритих занять 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Про стан навчально-методичного забезпечення викладання 
навчальних дисциплін 

3 
Підготовка до науково-методологічного семінару 
«Позиціонування закладу освіти на ринку освітніх послуг 
засобами традиційних та новітніх медіа» 

4 
Проведення науково-методологічного семінару «Позиціонування 
закладу освіти на ринку освітніх послуг засобами традиційних та 
новітніх медіа» 

(31 жовтня поточного 
року) 
З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

Засідання 9 (листопад) 

1 

Про результати набору студентів на спеціальність 073 
«Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним 
закладом» та спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 
спеціалізацій «Педагогіка вищої школи», «Інклюзивна освіта», 
«Християнська педагогіка» та «Спеціальна освіта» 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 Про підвищення якості освітнього процесу 

3 Звіт аспірантів та здобувачів кафедри 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Обговорення підсумків роботи та затвердження звіту кафедри за 
І семестр 2019/2020 н. р. 

З. В. Рябова, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 2 Про перспективи розвитку кафедри 

 
2.7.4. Кафедра психології та особистісного розвитку 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Результати успішності навчання здобувачів вищої освіти за 
підсумками зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н. р. та стан 
ліквідації академзаборгованості 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Звіти викладачів про виконання індивідуального навчального 
навантаження за І семестр 2018/2019 н. р. 

3 
Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за 
І семестр 2018/2019 н. р. 

4 
Стан підготовки до проведення міжкафедрального наукового 
семінару «Психолого-педагогічний супровід підготовки 
конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 

5 
Стан готовності кафедри до навчального процесу у ІІ семестрі 
2018/2019 н. р. 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Організація профорієнтаційної роботи серед випускників ЗЗСО 
та ЗВО щодо вступу до ДВНЗ «УМО» 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 

Обговорення підготовки до участі у Всеукраїнській науково-
практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих 
учених «Наука і молодь 2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

3 

Обговорення підготовки до проведення VІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 
супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 
трансформації освіти» 
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1 2 3 

4 
Аналіз роботи кураторів у І семестрі 2018–2019 н. р. та 
перспективи виховної роботи зі студентами денної форми 
навчання 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

Засідання 3 (березень) 

1 
Якість виконання дипломних робіт та способи поліпшення 
керівництва дипломними роботами здобувачів вищої освіти 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 

Стан підготовки програми до VІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід 
фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 
трансформації освіти» 

3 
Стан підготовки та передзахист дипломних робіт здобувачів 
вищої освіти груп КПМ-17-Г1, КПМ-17-Х1 та ПБМ-17-Г1 

4 
Підсумки проведення міжкафедрального наукового семінару 
«Психолого-педагогічний супровід підготовки 
конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Результати профорієнтаційної роботи та перспективи набору у 
2019 р. 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Результати рубіжного контролю знань студентів з навчальних 
дисциплін кафедри у ІІ семестрі 2017/2018 н. р. та заходи з 
підвищення успішності навчання 

3 

Стан підготовки до проведення VІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід 
фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 
трансформації освіти» 

4 

Стан підготовки здобувачів вищої освіти до Всеукраїнської 
науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

Засідання 5 (травень) 

1 
Стан успішності навчання здобувачів вищої освіти та готовність 
кафедри до літньої екзаменаційної сесії 2017/2018 н. р. 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 2 

Якість підготовки магістерських робіт зі спеціальності 053 
«Психологія» 

Засідання 6 (червень) 

1 
Про результати успішності навчання здобувачів вищої освіти за 
підсумками літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 р. н. 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів 
роботи за 2018/2019 н. р. 

3 Затвердження звіту кафедри за 2018/2019 н. р. 

4 
Обговорення попереднього розподілу педагогічного 
навантаження та індивідуальних планів роботи викладачів на 
2019/2020 н. р. 

5 
Обговорення відкритих занять (лекцій та практичних занять), 
проведених викладачами кафедри у 2018/2019 н. р. 

6 

Підсумки проведення VІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової 
підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації 
освіти» 

7 
Підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної 
конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Наука і 
молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 

Засідання 7 (серпень) 

1 
Обговорення розподілу навчального навантаження науково-
педагогічних працівників кафедри за посадами на 2019/2020 н. р. 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 2 

Оновлення та розроблення навчально-методичного 
забезпечення відповідно до вимог МОН України 
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1 2 3 

3 
Розподіл громадських доручень між викладачами кафедри на 
2019/2020 н. р. 

 

Засідання 8 (вересень) 

1 
Результати вступної кампанії І хвилі 2019 р. та план 
профорієнтаційної роботи на 2019/2020 н. р. 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри 
на 2019/2020 н. р. 

3 
Обговорення та затвердження індивідуальних робочих планів 
викладачів кафедри на 2019/2020 н. р. 

4 
Обговорення й ухвалення плану роботи кафедри на 
2019/2020 н. р. 

5 
Затвердження графіка проведення відкритих занять науково-
педагогічних працівників кафедри 

Засідання 9 (жовтень) 

1 
Перспективний розвиток співпраці з наукової й науково-
педагогічної роботи на регіональному та міжнародному рівнях 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 Затвердження тем та керівників курсових і дипломних робіт 

3 Стан реалізації наукової теми кафедри 

Засідання 10 (листопад) 

1 
Керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами 
викладачами кафедри 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 
Стан дотримання норм та правил з трудової дисципліни 
працівниками кафедри 

3 
Звіт про виконану роботу аспірантів, докторантів та здобувачів 
кафедри за 2019 р. 

Засідання 11 (грудень) 

1 
Результати набору здобувачів вищої освіти у ІІ хвилі вступної 
кампанії у 2019 р. 

П. В. Лушин, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри 

2 Звіт викладачів про виконання наукової роботи за 2019 р. 

3 
Питання щодо коригування плану роботи кафедри та 
індивідуальних планів викладачів кафедри на ІІ півріччя 
2019/2020 н. р. 

4 Підсумки роботи кафедри у І півріччі 2019/2020 н. р 

 

2.8. Відділення підготовки іноземних громадян  
до вступу у вищі навчальні заклади  

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 

Планування роботи відділення з 
підготовки іноземних громадян до 
вступу у вищі навчальні заклади (далі 
– ПВ) на 2019 р. 

вересень –
січень 

завідувач відділення  

2 
Аналіз результатів навчальної роботи 
за перший семестр 2018/2019 н. р. 

листопад –
грудень 

завідувач відділення 

3 
Проведення профорієнтаційної 
роботи з іноземними слухачами 
відділення 

постійно 

завідувач відділення, 
методисти відділення, 
заступник директора з НВР, 
науково-педагогічні працівники 

4 

Організація медичного страхування, 
страхування від нещасних випадків та 
консультування з питань медичного 
обслуговування іноземних слухачів  

постійно методисти відділення 

5 
Підготовка та подання до медичного 
центру «ПРО 100» звітів про наявність 
іноземних слухачів 

щоквартально методисти відділення 
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1 2 3 4 

6 

Проведення бесід з іноземними 
слухачами щодо правил перебування 
в Україні та адміністративних заходів 
у разі їх порушення 

упродовж 
року 

завідувач відділення 

7 

Підготовка та подання до Державної 
міграційної служби документів для 
отримання та подовження посвідки на 
тимчасове проживання іноземного 
громадянина та особи без 
громадянства 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

8 

Підготовка та подання до Державної 
міграційної служби щомісячних звітів 
про навчання іноземних студентів 
УМО та їхній статус в Україні 

щомісяця методисти відділення 

9 
Оформлення реєстрації/зняття з 
реєстрації іноземних студентів за 
місцем проживання/перебування 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

10 

Надання інформації щодо навчання 
іноземних студентів до Департаменту 
міжнародного співробітництва МОН 
України за встановленою формою 

грудень 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

11 

Проведення спільних заходів з 
Українським державним центром 
міжнародної освіти щодо надання 
візової підтримки іноземним 
громадянам 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

12 

Пошук агентів-контрактерів та 
підготовка до укладання договорів із 
суб’єктами підприємницької діяльності 
з набору іноземних громадян та осіб 
без громадянства на навчання в УМО 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

13 
Надання інформації УДЦМО щодо 
обліку виданих бланків запрошень. 
Підготовка та подання звітів 

раз на півріччя завідувач відділення 

14 
Зустріч іноземних громадян, які 
прибули за запрошенням на навчання 
до УМО, на ОКПП «Київ» 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

15 

Участі у службових нарадах 
Державної міграційної служби 
України, Служби безпеки (щодо 
послуг з набору іноземців на 
навчання), семінарах УДЦМО 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

16 

Запровадження системи 
інформаційно-рекламної 
профорієнтаційної роботи стосовно 
залучення на навчання на 
підготовчому відділенні через 
соцмережі 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

17 

Розроблення та виготовлення 
електронних інформаційних і 
рекламних матеріалів іноземними 
мовами (англійською) 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

18 

Закупівля у необхідній кількості 
комплектів навчально-методичних 
посібників та підручників (підручників, 
навчальних посібників, робочих 
зошитів, словників) для навчання  

серпень –
вересень 

завідувач відділення, 
методисти відділення 
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1 2 3 4 

 

іноземних громадян на підготовчому 
відділенні відповідно до напрямів 
підготовки: економічного, 
гуманітарного, медико-біологічного, 
інженерно-технічного 

серпень –
вересень 

завідувач відділення, 
методисти відділення 

19 

Розширення співробітництва з 
фірмами, що організовують відбір 
іноземних громадян для навчання в 
Університеті 

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

20 

Вивчення та впровадження 
передового досвіду навчально-
методичної роботи провідних ЗВО 
України з довузівської підготовки 
іноземців до освітнього процесу 
ННІМП УМО 

упродовж року 
завідувач відділення, 
методисти відділення 

21 Проведення тематичних екскурсій упродовж року  
завідувач відділення, 
методисти відділення, куратори 
груп 

22 

Підготовка та надання інформації ДП 
«Інфоресурс» щодо використаних 
бланків Свідоцтв про закінчення 
підготовчого відділення для іноземних 
громадян та осіб без громадянства 

вересень завідувач відділення 

23 

Залучення іноземних слухачів 
відділення до участі в культурно-
масових, спортивних та інших заходах 
ННІМП  

постійно 
завідувач відділення, 
методисти відділення, 
заступник директора з НВР 

24 

Підготовка та надання оперативної 
інформації щодо іноземних громадян, 
які навчаються в УМО, за запитами 
посольств відповідних держав, СБУ, 
ДМС 

за запитом  завідувач відділення 

 

2.9. Конференції, наукові, науково-методичні,  
науково-методологічні семінари, які проводять кафедри 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

І. Заходи, внесені до плану НАПН України 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1 

VIII Міжнародна науково-практична 
конференція «Психолого-педагогічний 
супровід професійної підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців в 
умовах трансформації освіти» 

ДВНЗ «УМО», 
травень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО»; ННІМП; кафедра 
ПОР ННІМП 

Семінари 

Науково-практичні семінари 

1 

Науково-практичний семінар 
«Позиціонування навчального закладу 
на ринку освітніх послуг засобами 
традиційних та новітніх медіа» 

ДВНЗ «УМО», 
жовтень 
2019 р. 

ДВНЗ «УМО»; ННІМП; кафедра 
ПУА ННІМП 

ІІ. Наукові масові заходи, заплановані УМО 

1 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Наука і молодь – 
2019: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» 

ДВНЗ «УМО», 
травень 2019 р. 

ДВНЗ «УМО»; ННІМП; 
О. М. Отич, О. В. Алейнікова, 
Т. І. Бурлаєнко 
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1 2 3 4 

ІІІ. Заходи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

Семінари 

Наукові, науково-практичні семінари 

2 

Міжкафедральний науковий семінар 
«Психолого-педагогічний супровід 
підготовки конкурентоспроможних 
фахівців: виклики сьогодення» 

ДВНЗ «УМО» 
березень 
2019 р. 

ННІМП; кафедра ЕПМ ННІМП; 
кафедра ПОР ННІМП; 
О. В. Алейнікова, 
Т. І. Бурлаєнко, П. В. Лушин 

2.10. План навчально-виховної роботи 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

1 
Підготовка наказу «Про склад 
екзаменаційної комісії на 2019 р.» 

січень 
В. В. Олійник, 
О. А. Іванилова 

2 
Підготовка і затвердження розкладів 
навчальних занять здобувачів вищої 
освіти денної та заочної форм навчання 

за два тижні 
до початку 

сесії 

В. В. Олійник, 
О. А. Іванилова 

3 
Контроль за виконанням навантажень 
науково-педагогічних працівників за 
І семестр 2018/2019 н. р. 

січень 
О. А. Іванилова, 
Т. В. Мельник 

4 
Контроль за дотриманням графіка 
навчального процесу в ННІМП 

упродовж 
року 

О. В. Алейнікова, 
В. В. Олійник, 
О. А. Іванилова 

5 
Підготовка поточних наказів про рух 
студентів 

упродовж 
року 

О. А. Іванилова, 
Є. С. Зубенок 

6 
Систематичний контроль за 
виконанням здобувачами вищої освіти 
індивідуальних графіків навчання 

упродовж 
року 

В. В. Олійник, 
О. В. Дубініна, 
О. А. Іванилова 

7 
Організація заходів щодо визначення 
якості знань здобувачами вищої 
освіти 

упродовж 
року 

В. В. Олійник, 
О. В. Дубініна, 
О. А. Іванилова 

8 
Ведення бази студентського обліку та 
результатів екзаменаційних сесій 

упродовж 
року 

О. А. Іванилова, 
Є. С. Чепенко 

9 
Організація проведення практики 
здобувачів вищої освіти 

січень 
В. В. Олійник, 
О. А. Іванилова, 
Ю. С. Палькевич 

10 Робота з ЄДБО 
упродовж 

року 
В. Ю. Савченко, 
Ю. С. Палькевич 

11 

Систематичний контроль за 
відвідуванням занять, вивчення та 
аналіз причин пропусків занять та 
академічної успішності здобувачами 
вищої освіти 

упродовж 
року 

В. В. Олійник, 
О. В. Дубініна, 
О. А. Іванилова 

12 
Контроль за дотриманням графіка 
відкритих занять науково-педагогічних 
працівників ННІМП 

упродовж 
року 

О. В. Алейнікова, 
В. В. Олійник, 
О. А. Іванилова 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1 
Організація поселення студентів до 
гуртожитку 

29 серпня –  
3 вересня 

2019 р. 

Л. М. Комарова,  
О. В. Дубініна, голова 
студентської колегії УМО, 
староста гуртожитку 

2 
Складання графіків відвідування 
гуртожитку кураторами груп 

до 1 жовтня  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
куратори академічних груп 

3 
Складання графіків чергування 
студентів у гуртожитку  

щомісяця 
О. В. Дубініна,  
староста гуртожитку, старости 
поверхів 
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4 

Ознайомлення з нормативно-правовою 
документацією членів Студентської 
колегії УМО щодо організації роботи 
студентського самоврядування у закладі 
вищої освіти 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна, провідний 
юрисконсульт Університету, 
голова студентської колегії УМО, 
члени Студентської колегії УМО 

5 

Супровід та вдосконалення сторінки 
Студентського самоврядування на 
сайті Університету та сторінок у 
соціальних мережах 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова студентської колегії УМО, 
керівник інформаційно-
профорієнтаційного відділу, 
члени Студентської колегії УМО 

6 

Проведення соціологічного опитування 
студентів щодо ефективності виховної 
роботи та роботи адміністрації 
гуртожитку Університету 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
куратори академічних груп 

7 
Участь у проведенні загальних зборів 
студентів денної форми навчання 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна 

8 
Проведення інструктажів з техніки 
безпеки для студентів денної форми 
навчання  

упродовж 
року 

Інженер з техніки безпеки, 
О. В. Дубініна 

9 
Організація та проведення 
організаційних зборів для студентів-
першокурсників 

до 15 вересня 
2019 р. 

О. В. Дубініна, начальник 
навчального відділу ННІМП, 
голова Студентської колегії УМО 

10 
Організація зустрічей студентів з 
адміністрацією Університету 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна, куратори 
академічних груп 

11 

Участь у засіданнях Вчених рад 
Університету менеджменту освіти та 
Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова та представники 
Студентської колегії УМО 

12 

Проведення індивідуальних зустрічей 
зі студентами, батьками студентів, 
бесіди та консультації з питань 
навчання та виховання 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
куратори академічних груп 

13 
Організація проведення 
профорієнтаційних заходів «День 
відкритих дверей» 

двічі на 
місяць 

О. В. Дубініна, відповідальний 
секретар приймальної комісії, 
голова студентської колегії УМО, 
керівник студентського клубу, 
завідувачі кафедр ННІМП 

14 
Організація випускних заходів для 
студентів денної та заочної форм 
навчання 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова студентської колегії УМО, 
керівник студентського клубу, 
куратори академічних груп, 
науково-педагогічні працівники 
кафедр ННІМП 

 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

Формування планів роботи: 

1 

а) кураторів до 20 вересня 
2019 р. 

О. В. Дубініна, 
куратори академічних груп, 
староста гуртожитку 

б) Студентської колегії УМО до 10 грудня 
2019 р. 

Проведення нарад: 

2 

а) Студентської колегії УМО  2-га середа 
щомісяця 

О. В. Дубініна, 
голова Студентської колегії УМО 

б) старостату 4-та середа 
щомісяця 

в) кураторів після 
засідання 
кафедр, 

щомісяця 
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Організація навчання активу: 

1 

а) старост академічних груп упродовж 
року 

О. В. Дубініна 
б) членів Студентської колегії УМО упродовж 

року 

2 

Підготовка інформаційних матеріалів 
щодо організації та результатів 
проведення заходів зі здобувачами 
вищої освіти для розміщення на 
сторінці сайту Університету в розділі 
«Студентам» та в соціальних мережах 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна 

Основні напрями виховної роботи зі здобувачами вищої освіти 

Патріотичне виховання 

1 
Організація та проведення виховної 
години присвяченої Дню соборності 
України 

22 січня  
2019 р. 

О. В. Дубініна, кафедра УП та ЗД 
ННІМП, члени Студентської 
колегії УМО 

2 

Організація екскурсії до 
Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні – 
Музею Революції Гідності, 
присвяченій вшануванню Дня Героїв 
Небесної Сотні 

лютий  
2019 р. 

О. В. Дубініна 

3 

Організація та проведення конкурсу 
декламування поетичних творів 
Т. Г. Шевченка до річниці від дня його 
народження  

березень 
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
кафедра УП та ЗД ННІМП, члени 
Студентської колегії УМО 

4 
Організація та проведення виставки 
творчих робіт здобувачів вищої освіти, 
присвяченої Дню вишиванки 

травень 
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
члени Студентської колегії УМО 

5 

Організація та проведення декади до 
Дня захисника України, Дня 
українського козацтва та Дня 
української армії 

жовтень – 
грудень 
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
члени Студентської колегії УМО 

6 

Організація та проведення поетичного 
конкурсу, присвяченого Дню гідності 
та свободи – «Моя країна – єдина та 
незалежна»» 

21 листопада  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
члени Студентської колегії УМО 

7 
Організація та проведення виховної 
години, присвяченої пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 рр.  

листопад  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
кафедра УП та ЗД ННІМП, члени 
Студентської колегії УМО 

8 

Організація тематичних екскурсій до 
музеїв міста, району, області упродовж 

року 

О. В. Дубініна, 
куратори груп, науково-
педагогічні працівники кафедр 
ННІМП 

Мовне виховання 

1 
Проведення квесту до Міжнародного 
дня рідної мови  «День рідної мови у 
соціальній мережі» 

лютий  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
члени Студентської колегії УМО 

2 
Організація та проведення виховної 
години, присвяченої Всесвітньому 
дню поезії 

21 березня  
2019 р. 

О. В. Дубініна, 
кафедра УП та ЗД ННІМП, члени 
Студентської колегії УМО 

Правове виховання 

1 

Ознайомлення студентів з їхніми 
правами та обов’язками відповідно до 
Закону України «Про освіту» та 
Закону України «Про вищу освіту», із 
правилами проживання та 
внутрішнього розпорядку у гуртожитку 
Університету 

вересень 
2019 р.  

О. В. Дубініна,  
комендант гуртожитку, староста 
гуртожитку, провідний 
юрисконсульт Університету 
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2 
Проведення індивідуальної виховної 
роботи зі студентами, схильними до 
правопорушень 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
члени Студентської колегії УМО 

3 
Розміщення нормативно-правових 
документів стосовно виховної роботи 
на сайті Університету 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна 

Моральне виховання 

1 
Організація та проведення святкового 
концерту до Міжнародного жіночого дня 

березень  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії УМО, 
члени Студентської колегії УМО 

2 
Організація та проведення святкового 
концерту до «Дня працівника освіти» 

жовтень  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

3 
Організація психологічного супроводу 
та консультування студентів 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
психологічна служба 

4 
Організація та проведення благодійної 
акції «Зігрій дитяче серце»  

грудень  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Естетичне виховання 

1 
Залучення студентів до участі в 
роботі гуртків за інтересами та 
творчих колективів Університету 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, керівники гуртків та 
творчих колективів Університету 

Організація і проведення заходів: 

1 
Організація та проведення урочистого 
заходу «Посвята у студенти» 

вересень  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
Фестиваль художньої самодіяльності 
«Таланти УМО» 

листопад  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

3 
Організація та проведення 
новорічного концерту 

грудень  
2019 р. 

4 
Організація та проведення Дня 
студентського гумору (змагання на 
Кубок ректора) 

квітень  
2019 р. 

5 
Організація та проведення виставки 
творчих робіт здобувачів вищої освіти 
«Пасхальний вернісаж» 

квітень  
2019 р. 

О. В. Дубініна, 
куратори академічних груп, 
члени Студентської колегії УМО 

6 
Проведення щорічного конкурсу на 
кращу кімнату та поверх у гуртожитку  

упродовж 
року 

Л. М. Комарова, О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, староста гуртожитку 

7 Випуск студентської газети «StudLife» щоквартально 

О. В. Дубініна,  
старости академічних груп, голова 
Студентської колегії УМО, члени 
Студентської колегії УМО 

Екологічне виховання 

1 
Організація та проведення пам’ятних 
заходів до річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС 

квітень 
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
кафедра УП та ЗД ННІМП 

Економічне виховання 

1 Організація роботи «Бізнес-клубу» щоквартально  

О. В. Дубініна,  
кафедра ЕПМ ННІМП, голова 
Студентської колегії УМО, члени 
Студентської колегії УМО 
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1 2 3 4 

Трудове виховання 

1 

Участь студентів Університету у 
всеукраїнських, місцевих та 
університетських масових трудових 
акціях 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
Здійснення систематичного контролю 
за прибиранням аудиторій, 
закріплених за академічними групами 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, куратори академічних груп 

3 
Організація проведення прибирання 
території Університету 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

1 

Організація та проведення 
інформаційного міксу, присвяченого 
Всесвітньому дню здоров'я – 
«Здоров’я – мудрих гонора»  

квітень  
2019 р. 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, куратори академічних груп 

2 

Організація та проведення 
оздоровчих походів для здобувачів 
вищої освіти 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Професійне виховання 

1 
Організація та проведення практичних 
семінарів щодо професійного 
спрямування студентів 

упродовж 
року 

О. В. Дубініна,  
О. А. Іванилова,  
науково-педагогічні працівники 
кафедр ННІМП, куратори 
академічних груп 

 

2.11. План роботи студентського самоврядування 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Участь в організації поселення 
студентів до гуртожитку 

29 серпня – 
3 вересня 

2019 р. 

голова студентської колегії УМО, 
староста гуртожитку 

2 
Складання графіків чергування 
студентів у гуртожитку 

щомісяця 
Староста гуртожитку, старости 
поверхів 

3 

Ознайомлення з нормативно-
правовою документацією членів 
Студентської колегії УМО щодо 
організації роботи студентського 
самоврядування у закладі вищої освіти 

упродовж 
року 

Голова студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

4 

Супровід та вдосконалення сторінки 
Студентського самоврядування на 
сайті Університету та сторінок у 
соціальних мережах 

упродовж 
року 

Голова студентської колегії 
УМО, керівник інформаційно-
профорієнтаційного відділу, 
члени Студентської колегії УМО 

5 
Організація та проведення загальних 
зборів студентів денної форми 
навчання 

упродовж 
року 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

6 
Організація та проведення 
організаційних зборів для студентів-
першокурсників 

до 15 вересня 
2019 р. 

Голова Студентської колегії УМО 

7 

Участь у засіданнях Вчених рад 
Університету менеджменту освіти та 
Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології 

упродовж 
року 

Голова та представники 
Студентської колегії УМО 
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1 2 3 4 

8 
Участь в організації та проведенні 
заходів з профорієнтаційної роботи 
«День відкритих дверей» 

упродовж 
року 

Голова студентської колегії 
УМО, керівник студентського 
клубу 

9 
Участь в організації та проведенні 
випускних заходів для здобувачів 
вищої освіти 

упродовж 
року 

Голова студентської колегії 
УМО, керівник студентського 
клубу 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

Формування планів роботи: 

1 Студентської колегії УМО 
до 15 грудня 

2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Проведення нарад: 

2 

а) Студентської колегії УМО  
друга середа 

кожного місяця 

О. В. Дубініна,  
голова Студентської колегії УМО 

б) старостату  
четверта 

середа кожного 
місяця 

Надання інформаційних матеріалів 
про студентське життя для 
розміщення на сторінці «Студентам» 
сайту Університету та в соціальних 
мережах 

упродовж 
року 

Основні напрями виховної роботи зі студентами 

Патріотичне виховання 

1 
Участь в організації та проведення 
заходів, присвячених Дню соборності 
України 

січень  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
Участь в організації та проведення 
пам’ятних заходів до Дня Героїв 
Небесної Сотні 

лютий  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

3 
Участь в організації та проведення 
заходів до річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка 

березень 
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

4 
Участь в організації та проведення 
благодійного ярмарку 

березень – 
квітень  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

5 
Участь в організації та проведення 
заходів, присвячених Дню вишиванки 

травень 
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

6 

Участь в організації та проведення 
декади, присвяченої Дню захисника 
України, Дню українського козацтва та 
Дню української армії 

жовтень – 
грудень  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Мовне виховання 

1 
Участь у підготовці та проведенні 
заходів у межах Міжнародного дня 
рідної мови 

лютий  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
Участь у конкурсних програмах, 
присвячених Міжнародному дню 
поезії  

березень  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Моральне виховання 

1 
Участь в організації та проведенні 
святкового концерту до Міжнародного 
жіночого дня 

березень  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
Участь в організації та проведенні 
концерту до «Дня працівника освіти» 

жовтень  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 
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1 2 3 4 

3 

Залучення студентів до 
волонтерського руху, встановлення 
контактів з громадськими 
організаціями міста, зі службою 
соціального захисту міського 
виконавчого комітету 

упродовж 
року 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Естетичне виховання 

1 

Залучення студентів до участі в 
роботі гуртків за інтересами, гуртків 
художньої самодіяльності, творчих 
колективів Університету 

упродовж 
року 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, керівник студентського 
клубу 

Організація і проведення заходів: 

1 
Участь в організації та проведенні 
заходів: 
– «Посвята у студенти»; 

вересень 
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
 Фестиваль художньої 
самодіяльності «Таланти УМО»; 

листопад  
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

3  Новорічний карнавал; 
грудень 
2019 р. 

 

4 
 День студентського гумору 
(змагання на Кубок ректора) 

квітень 
2019 р. 

 

5 Звітний концерт студентського клубу 
травень, 
червень 
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

6 
Проведення щорічного конкурсу на 
кращу кімнату та поверх у гуртожитку  

упродовж 
року 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, староста гуртожитку 

7 
Випуск електронної студентської 
газети «Унікальність Майстерність 
Оригінальність» та газети «StudLife» 

упродовж 
року, 

щоквартально 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, старости академічних груп 

Трудове виховання 

1 

Участь студентів Університету у 
проведенні всеукраїнських, місцевих 
та університетських масових трудових 
акціях 

упродовж 
року 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

2 
Участь студентів у прибиранні 
території Університету 

упродовж 
року 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

1 
Участь в організації та проведенні 
заходів, присвячених Дню здоров’я та 
Всесвітньому дню без тютюну 

травень 
2019 р. 

Голова Студентської колегії 
УМО, члени Студентської колегії 
УМО, куратори академічних груп 

2 
Участь в організації та проведенні 
оздоровчих походів вихідного зі 
студентами 

упродовж 
року 

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи 
ННІМП, голова Студентської 
колегії УМО, члени Студентської 
колегії УМО 

 



 

 

56 

2.12. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

2.13. Засідання вченої ради 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (30.01.2019) 

1 Про організацію освітнього процесу у 2019 р. С. І. Заславська 

2 Про виконання науково-дослідницької роботи кафедрами  Завідувачі кафедр 

3 

Про підготовку до Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної 
компетентності працівників системи професійної освіти в умовах 
реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення 
БІНПО)» 

Н. В. Верченко 

Засідання 2 (27.03.2019) 

1 
Про роботу відділів Інституту щодо забезпечення високої 
ефективності освітнього процесу 

Завідувачі відділів 

2 
Про стан науково-методичного забезпечення підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в БІПНО УМО 

Завідувачі кафедр 

3 
Про проведення профорієнтаційної роботи із залучення абітурієнтів 
БІНПО УМО у 2019 р. 

А. О. Клочко 

Засідання 3 (26.06.2019) 

1 Про роботу Інституту за перше півріччя 2019 р. О. П. Ситніков 

2 
Про результати перевірки роботи Інституту в першому півріччі 
2019 р. 

С. І. Заславська 

3 Про виконання рішень вченої ради Н. В. Верченко 

Засідання 4 (25.09.2019) 

1 
Про навчально-методичну підготовленість до освітнього процесу та 
його кадрове забезпечення 

А. О. Клочко, 
завідувачі кафедр 

2 Про результати вступної кампанії А. О. Клочко 

Засідання 5 (27.11.2019) 

1 
Звіт про роботу кафедр та відділів Інституту, які забезпечують 
освітній процес, за 2019 р. 

Завідувачі кафедр, 
відділів 

2 Затвердження плану роботи Інституту на 2020 р. Н. В. Верченко 

Засідання 6 (26.12.2019) 

1 Звіт про роботу Інституту у 2019 р. О. П. Ситніков 

2 
Про результати перевірки роботи Інституту в другому півріччі 2019 р. 

С. І. Заславська 

3 Про виконання рішень вченої ради Н. В. Верченко 

 

2.14. Засідання кафедр 
 

2.14.1. Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 
науково-педагогічних працівників кафедри на 2019 р. 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

2 Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2019 р. 
Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Про навчальне навантаження та план-графік відряджень викладачів 
кафедри у 2019 р. 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

4 
Про стан готовності викладачів кафедри до освітнього процесу 
підвищення кваліфікації у 2019 р. 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

5 
Про підготовку до Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції, що присвячена до 40-річчя від дня утворення БІНПО 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 
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1 2 3 

Засідання 2 (лютий) 

1 Затвердження плану роботи методичної секції кафедри С. В. Соболєва  

2 
Про вдосконалення структури сайту кафедри та створення 
постійного консультативного форуму для слухачів ЗП(ПТ)О 

Викладачі кафедри 

3 

Обговорення плану проведення формувального експерименту НДР 
кафедри «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів 
професійної школи за інноваційними моделями у системі 
неперервної освіти» 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

4 
Про напрями удосконалення організаційно-методичної роботи 
тьюторів навчальних груп 

Викладачі кафедри 

Засідання 3 (березень) 

1 Про стан виконавчої дисципліни на кафедрі Викладачі кафедри 

2 
Про науково-методичний рівень занять за результатами 
взаємовідвідування та проведення відкритих занять викладачами 
кафедри 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Про стан підготовки до проведення регіональних науково-практичних 
семінарів викладачами кафедри 

Викладачі кафедри 

Засідання 4 (квітень) 

1 

Спільне засідання кафедр МПО та СГД і ТНОП та Д з питання 
узгодження змісту навчального матеріалу щодо розроблення та 
методики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
професійній підготовці кваліфікованих робітників 

І. Є. Сілаєва, 
А. С. Даценко 

2 
Обговорення даних моніторингу якості проведення занять 
викладачами кафедри у 2018 р. та пропозицій ОНМЦ ПТО 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Про стан підготовки наукових публікацій викладачів кафедри, згідно з 
індивідуальними планами 

Викладачі кафедри 

4 
Обговорення результатів виконання формувального етапу НДР на 
базі закладів ЗП(ПТ)О 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

Засідання 5 (травень) 

1 
Про стан виконання рішень Вченої ради та науково-методичної ради 
БІНПО 

Зав. кафедри 

2 
Обговорення напрямів співпраці кафедри та закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти України 

Викладачі кафедри 

3 
Про стан виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за І 
півріччя 2019 р. 

Викладачі кафедри 

4 
Про стан підготовки до перевірки діяльності кафедри за І півріччя 
2019 р. 

Зав. кафедри 

Засідання 6 (червень) 

1 
Обговорення та затвердження проміжного звіту про роботу кафедри 
у І півріччі 2019 р. 

Зав. кафедри 

2 Про роботу методичної секції кафедри у I півріччі 2019 р. Зав. кафедри 

3 
Обговорення результатів проведення регіональних науково-
практичних семінарів на базі обласних НМЦ ПТО та закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 

С. В. Соболєва 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Про стан підготовки викладачів до проведення практичних занять на 
етапі залікової сесії 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

2 
Про підготовку до проведення Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців 
аграрного сектора» 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Про участь викладачів кафедри у наукових заходах України та 
зарубіжжя 

Зав. кафедри 

Засідання 8 (жовтень) 

1 
Про стан виконання науково-дослідної роботи кафедри та підготовки 
матеріалів для проміжного звіту 

І. Є. Сілаєва, 
В. С. Кулішов 
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2 
Про стан виконання науково-дослідної роботи кафедри та підготовки 
матеріалів для проміжного звіту 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Обговорення напрямів удосконалення змістового та процесуального 
компонентів освітнього процесу підвищення кваліфікації слухачів 

Викладачі кафедри 

Засідання 9 (листопад) 

1 Обговорення та ухвалення методичних видань викладачів кафедри 
Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

2 

Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів 
професійної школи за інноваційними моделями у системі 
неперервної освіти» 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Обговорення результатів зворотного зв’язку зі слухачами курсів 
підвищення кваліфікації щодо якості проведення занять 

Зав. кафедри 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри за 
2019 р. 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

2 
Обговорення і затвердження звітів про роботу кафедри та 
методичної секції за 2019 р. 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Обговорення і затвердження проміжного звіту з науково-дослідної 
роботи кафедри за 2019 р. 

Зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

 
2.14.2. Кафедра педагогіки, психології та менеджменту 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Про розподіл навчального навантаження викладачів кафедри на 
2019 р. 

В. Є. Харагірло 

2 Розподіл обов’язків серед викладачів В. Є. Харагірло 

3 
Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 
науково-педагогічних працівників кафедри на 2019 р. 

Викладачі кафедри 

4 
Удосконалення комплексно-методичного забезпечення робочих 
навчальних програм 

В. Є. Харагірло 

Засідання 2 (лютий) 

1 

Про організацію та проведення Х Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: 
пошуки шляхів оновлення» (присвячена до 40-річчя від дня 
утворення БІНПО) 

В. Є. Харагірло, 
Л. Є. Коваль 

2 
Про антиплагіатний контроль науково-методичних розробок 
викладачів кафедри 

В. Є. Харагірло 

3 
Про взаємодію кафедри ПП та М з НМЦ ПТО щодо розвитку 
психолого-педагогічної компетентності педагогічними працівниками 
ЗП(ПТ)О 

Усі викладачі 

4 
Обговорення та затвердження фондових лекцій до навчальних 
модулів 

Н. Г. Торба 

Засідання 3 (березень) 

1 
Про стан підготовки до Х Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: 
пошуки шляхів оновлення» 

В. Є. Харагірло, 
Л. Є. Коваль 

2 
Удосконалення науково-методологічного супроводу самостійної 
роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації 

Усі викладачі 

3 
Про організацію співпраці з НМЦ ПТО України, закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти з метою удосконалення 
психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

Усі викладачі 

4 Про роботу методичної секції кафедри Н. Г. Торба 
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Засідання 4 (квітень) 

1 
Реалізація практико-орієнтовної складової змісту курсів підвищення 
кваліфікації для категорій слухачів: викладачі, майстри виробничого 
навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О 

В. Є. Харагірло 

2 
Про науково-методичний рівень проведення  занять викладачами 
кафедри (за результатами взаємовідвідування занять викладачами 
кафедри) 

В. Є. Харагірло 

3 Про стан підготовки наукових публікацій за результатами НДР В. Є. Харагірло 

4 Про ефективність роботи постійно діючого веб-семінару кафедри Л. Є. Коваль 

5 
Про підготовку та проведення Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти 
компетентнісного підходу в системі неперервної освіти» 

А. М. Лукіянчук 

Засідання 5 (травень) 

1 
Аналіз виконання НДР кафедри «Умови розвитку психолого-
педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 
системі неперервної професійної освіти» 

В. Є. Харагірло 

2 
Обговорення збірника Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів 
оновлення» 

Л. Є. Коваль 

3 
Обговорення даних зворотного зв’язку із педагогічними працівниками 
ЗП(ПТ)О щодо якості проведення занять викладачами кафедри 

В. Є. Харагірло 

4 
Про організацію та проведення регіональних науково-практичних 
семінарів кафедри 

Усі викладачі 

Засідання 6 (червень) 

1 
Розгляд стану виконання індивідуальних планів викладачами 
кафедри за I півріччя 2019 р. 

В. Є. Харагірло 

2 
Обговорення та затвердження проміжного звіту про роботу кафедри 
у І півріччі 2019 р. 

В. Є. Харагірло 

3 
Обговорення та затвердження проміжного звіту з виконання НДР 
кафедри 

В. Є. Харагірло 

4 Про стан виконання рішень Вченої ради БІНПО Н. В. Верченко 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Спільне засідання кафедри ПП та М та кафедри ТНОП та Д «Про 
забезпечення якості освітнього процесу за дистанційною формою 
навчання» 

В. Є. Харагірло, 
А. С. Даценко 

2 
Про організацію та проведення V Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих в системі неперервної освіти» 

В. Є. Харагірло, 
Л. Є. Коваль 

3 
Обговорення навчально-методичного посібника Н. В. Верченко 
«Психологічні засади трудової діяльності» 

Н. В. Верченко 

4 
Обговорення електронного навчально-методичного посібника 
Л. Є. Коваль «Організація роботи на платформі PRUFFME за 
дистанційною формою навчання» 

Л. Є. Коваль 

5 Про роботу віртуальної школи педагогічного коучінгу В. Є. Харагірло 

Засідання 8 (жовтень) 

1 Аналіз успішності навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації А. М. Лукіянчук 

2 
Обговорення навчально-методичного посібника Н. Г. Торби 
«Психологічні аспекти творчого підходу в роботі педагога сучасної 
професійної школи» 

Н. Г. Торба 

3 
Обговорення навчально-методичного посібника В. Є. Харагірло 
«Система національного виховання здобувачів освіти на сучасному 
етапі» 

В. Є. Харагірло 

4 Про ефективність роботи постійно діючого веб-семінару кафедри Л. Є. Коваль 

5 Про виконання рішень науково-методичної ради БІНПО Н. Г. Торба 

Засідання 9 (листопад) 

1 
Про стан виконання НДР кафедри та підготовки проміжного звіту за 
2019 р. 

В. Є. Харагірло 
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2 
Обговорення методичних рекомендацій А. М. Лукіянчук «Мотивація 
професійної діяльності педагогічних працівників» 

А. М. Лукіянчук 

3 Про виконання рішень, ухвалених на засіданнях кафедри у 2019 р. В. Є. Харагірло 

4 Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2020 р. В. Є. Харагірло 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри за 
2019 р. 

В. Є. Харагірло 

2 
Обговорення збірника «Матеріалів V Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти 
навчання дорослих в системі неперервної освіти» 

Л. Є. Коваль 

3 Обговорення і затвердження звіту про роботу кафедри за 2019 р. В. Є. Харагірло 

4 
Розгляд обсягів навчального навантаження викладачів кафедри на 
2020 р. 

В. Є. Харагірло 

 
2.14.3. Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну 

№ 
з/п 

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Про розподіл навчального навантаження викладачів кафедри на 
2019 р. 

В. о. зав. кафедри 
А. С. Даценко 

2 
Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 
науково-педагогічних працівників кафедри на 2019 р. 

В. о. зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

3 
Про затвердження робочих навчальних програм В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

4 
Обговорення та затвердження плану роботи методичної секції 
кафедри на 2019 р. 

В. о. зав. кафедри, 
О. В. Сахно 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Про змістове наповнення сайту кафедри  В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

2 
Про якість занять зі слухачами курсів  підвищення кваліфікації В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

3 
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників кафедри В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

Засідання 3 (березень) 

1 
Про профорієнтаційну роботу працівників кафедри  В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

2 
Про стан науково-методичної співпраці з ЗП(ПТ)О та обласними 
навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти 

В. о. зав. кафедри, 
викладачі кафедри 

Засідання 4 (квітень) 

1 

Спільне засідання кафедр МПО та СГД і ТНОП та Д з питання 
узгодження змісту навчального матеріалу щодо розроблення та 
методики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
професійній підготовці кваліфікованих робітників 

А. С. Даценко, 
І. Є. Сілаєва 

Засідання 5 (травень) 

1 
Про взаємовідвідування занять викладачами кафедри В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

2 
Про зміни в індивідуальних планах роботи викладачів кафедри В. о. зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

3 
Про відвідування занять викладачів кафедри в. о. завідувача 
кафедри 

Викладачі кафедри 

4 
Про підготовку до проведення конференції «Розвиток інформаційної 
компетентності педагогів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти» 

Викладачі кафедри 

5 Про зворотний зв’язок зі слухачами курсів підвищення кваліфікації Викладачі кафедри 
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Засідання 6 (червень) 

1 
Про стан виконання індивідуальних планів роботи викладачами 
кафедри за І півріччя 2019 р. 

Викладачі кафедри 

2 
Обговорення та затвердження проміжного звіту про роботу кафедри 
в І півріччі 2019 р.  

В. о. зав. кафедри 
А. С. Даценко 

3 
Про друк матеріалів конференції «Розвиток інформаційної компетентності 
педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 

В. о. зав. кафедри 
А. С. Даценко 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Спільне засідання з кафедрою ПП та М. Про забезпечення якості 
освітнього процесу за дистанційною формою навчання 

В. о. зав. кафедр 
А. С. Даценко,  
В. Є.Харагірло  

2 Про роботу постійно діючих інтернет-семінарів Викладачі кафедри 

Засідання 8 (жовтень) 

1 
Про вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального 
процесу 

Викладачі кафедри 

2 Обговорення методичних видань викладачів кафедри В. о. зав. кафедри 

3 Про виконання рішень  науково-методичної ради БІНПО Викладачі кафедри 

Засідання 9 (листопад) 

1 Про стан виконання НДР кафедри та підготовки звіту за 2019 р. Викладачі кафедри 

2 Про стан підготовки наукових публікацій викладачів кафедри у 2019 р. Викладачі кафедри 

Засідання 10 (грудень) 

1 
Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри за 
2019 р. 

Викладачі кафедри 

2 
Обговорення і затвердження звіту про роботу кафедри за 2019 р. В. о. зав. кафедри 

Викладачі кафедри 

3 
Обговорення і затвердження звіту з НДР кафедри за 2019 р. В. о. зав. кафедри 

Викладачі кафедри 

4 
Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2020 р. В. о. зав. кафедри 

Викладачі кафедри 
 

2.15. Конференції, наукові, науково-методичні,  
науково-методологічні семінари, які проводять кафедри 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція «Проблеми і перспективи розвитку 
професійної компетентності працівників системи 
професійної освіти в умовах реформування освітньої 
галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)» 

27 лютого 

О. П. Ситніков  
І. Є. Сілаєва  
В. Є. Харагірло  
А. С. Даценко 

2 
Х Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки 
шляхів оновлення»  

квітень 
В. Є. Харагірло  
Л. Є. Коваль 

3 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
«Розвиток інформаційної компетентності педагогів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

травень 

МОН України,  
О. М. Отич, 
О. П. Ситніков, 
А. С. Даценко 

4 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Інноваційні технології  підготовки фахівців аграрного 
сектора» 

24 жовтня  
І. Є. Сілаєва  
С. В. Соболєва  

5 
V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в 
системі неперервної освіти» 

28 
листопада 

В. Є. Харагірло  
Л. Є. Коваль  

6 
Психолого-педагогічні засади упровадження 
компетентнісного підходу в закладах професійної 
освіти 

24 травня  
А. О. Клочко  
А. М. Лукіянчук  
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1 2 3 4 

7 
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційна 
діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах 
сталого розвитку суспільства» 

жовтень В. Є. Харагірло  

8 
Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 
компетентності педагогів професійної школи у 
системі неперервної освіти 

4 грудня  
І. Є. Сілаєва, 
В. С. Кулішов  

 

2.16. План роботи студентського самоврядування 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 Проведення засідань студентської ради інституту 1 раз на 
місяць 

А. О. Клочко,  
голова студради 

2 Участь у міських заходах, присвячених Дню 
Державного прапора України та Дню Незалежності 

серпень Студентська рада 

3 Контроль за відвідуванням занять та успішністю 
навчання студентів 

протягом 
року 

Студентська рада 

4 Ознайомлення студентів з їхніми правами, 
обов’язками та правилами внутрішнього розпорядку  

вересень Студентська рада 

5 Участь у заходах, присвячених Дню міста вересень Студентська рада 

6 Проведення круглого столу «Наукові і освітні аспекти 
пам’яті про «Бабин Яр» 

жовтень Студентська рада 

7 Долучитися до організації та проведення заходів, 
присвячених Дню пам’яті жертв голодомору, брати 
участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» 

листопад Студентська рада 

8 Урочисті заходи, присвячені Дню студента листопад Студентська рада 

9 Доброчинна акція «Зупинимо СНІД» грудень Студентська рада 

10 Проведення Днів науки квітень Студентська рада 

11 Долучитися до організації та проведення акції «Ми за 
чисте місто» 

квітень Студентська рада 

12 Проведення Свята вишиванки травень Студентська рада 

13 Проведення заходів до Дня Європи травень Студентська рада 

14 Проведення заходів до Дня скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні 

червень Студентська рада 

15 Організація виставок творчих робіт студентів упродовж 
року 

Студентська рада 

16 Оновлення інформаційних матеріалів «Студрада» на 
офіційному сайті Інституту 

упродовж 
року 

Студентська рада 

17 Співпраця зі студентською колегією ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» та студентським 
самоврядуванням інших ЗВО 

упродовж 
року 

Студентська рада 

18 Участь в організації та проведенні масових заходів упродовж 
року 

Студентська рада 

19 Участь в організації колективних відвідувань театральних 
вистав, виставок, музеїв, екскурсій та поїздок 

упродовж 
року 

Студентська рада  

20 Організація доброчинних акцій упродовж 
року 

Студентська рада 

21 Залучення студентів до волонтерського руху, 
встановлення контактів з громадськими організаціями 
міста, зі службою соціального захисту міського 
виконавчого комітету 

упродовж 
року 

Студентська рада 

22 Розміщення інформації на сторінках Інституту у 
соціальних мережах  

упродовж 
року 

Студентська рада 

23 Проведення профорієнтаційної роботи у закладах 
міста та регіону 

грудень – 
травень 

Студентська рада 
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Розділ 3. ЦЕНТРИ ТА ВІДДІЛИ УМО 

3.1. Відділ науково-організаційної роботи 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

Організаційна робота 

1 Консультування керівників і працівників структурних 
підрозділів УМО щодо організації та проведення 
науково-дослідної роботи за обраною тематикою 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
Т. П. Гладчук 

2 Проведення нарад із завідувачами кафедр та 
керівниками інших структурних підрозділів щодо 
організації масових наукових заходів відповідно до 
плану роботи УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець 

3 Участь у підготовці матеріалів до засідань Президії 
НАПН України, Вченої ради та науково-методичної ради 
УМО з питань здійснення науково-дослідної роботи в 
структурних підрозділах 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук  

4 Організація підготовки й узагальнення звітів про 
виконання структурними підрозділами УМО планів 
науково-дослідних робіт та їх результати за підсумками 
року 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

5 Узагальнення інформації щодо проведення масових 
наукових заходів УМО, забезпечення оформлення 
документів, що супроводжують їх підготовку та 
організацію 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

6 Координація та контроль виконання структурними 
підрозділами Університету (інститутами, центрами, 
відділами, кафедрами, лабораторіями) планової 
науково-дослідної роботи, а також визначення 
достовірності та вірогідності її результатів  

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

7 
Участь у підготовці поточних і річних звітів про наукову 
діяльність УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

8 Ведення обліку та статистичної звітності з питань 
наукової діяльності та результатів науково-дослідної 
роботи УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

9 
Аналіз результатів наукової діяльності УМО та надання 
керівництву звітно-інформаційних матеріалів 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

10 Участь у підготовці матеріалів до засідань Президії 
НАПН України, Вченої ради УМО з питань наукової 
діяльності та засідань спеціалізованих вчених рад із 
захисту дисертацій 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

11 Підготовка та представлення пропозицій УМО щодо 
подання кращих науково-дослідних робіт на 
загальнодержавні конкурси, своєчасне представлення 
кращих науково-дослідних робіт для отримання 
університетських нагород і відзнак 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

12 Участь у підготовці публічних презентацій результатів 
наукової діяльності та науково-дослідної 
(експериментальної) роботи УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

13 Координація та моніторинг результатів науково-
дослідної діяльності кафедр, лабораторій та інших 
структурних підрозділів з питань наукової діяльності та 
здійснення науково-дослідної роботи 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

14 
Участь в організації науково-методологічних семінарів 
для викладачів УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 



 

 

64 

 
1 2 3 4 

15 

Вивчення та узагальнення позитивного передового 
досвіду з передових технологій проведення науково-
дослідних робіт інших навчальних закладів та наукових 
установ, зокрема зарубіжних країн, та впровадження 
його в практику роботи УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

16 
Участь у прийомі документів до захисту в 
спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

17 
Участь у підготовці матеріалів до попереднього 
розгляду у спеціалізованій вченій раді УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

18 
Підготовка документів до захисту дисертаційних 
досліджень УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

19 
Участь в організації, проведенні засідань 
спеціалізованої вченої ради УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

20 Підготовка документів в УкрІНТЕІ 
упродовж 

року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

21 
Участь у підготовці атестаційних справ після захисту в 
ДАК МОН України 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

22 
Участь у поданні атестаційних справ до ДАК МОН 
України 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

23 
Підготовка звітів про роботу спеціалізованої вченої ради 
та подання їх до ДАК  

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

24 
Постійне вивчення нормативно-правової документації, 
пов’язаної із роботою спеціалізованої вченої ради 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

25 
Підготовка матеріалів про роботу спеціалізованої вченої 
ради на засідання Вченої ради Університету 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

26 

Прийом документів на засідання експертної ради з 
розгляду тематики наукових досліджень з педагогічних 
та психологічних наук, які проводяться на базі 
Університету 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

27 
Підготовка матеріалів експертної ради з розгляду тематики 
наукових досліджень з педагогічних та психологічних 
наук на засідання Вченої ради Університету 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
О. С. Снісаренко, 
В. Л. Малінкіна 

28 
Підготовка розпорядчих документів щодо оптимізації 
науково-дослідної роботи у структурних підрозділах 
УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

29 
Підготовка розпорядчих документів щодо виконання 
НДР за темами 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

30 
Підготовка звіту про діяльність ДВНЗ «УМО» НАПН 
України за 2019 р. 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

31 

Ведення обліку та підготовка інформаційно-
статистичних матеріалів з питань наукової діяльності та 
результатів науково-дослідної роботи структурних 
підрозділів УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

32 
Облік видання монографій, посібників, науково-
методичних та практичних видань працівників 
Університету 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 
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33 

Підготовка та представлення пропозицій УМО щодо 
подання кращих науково-дослідних робіт на загально-
державні конкурси, своєчасне представлення кращих 
наукових робіт для отримання нагород і відзнак УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

34 
Підготовка документів для призначення стипендії 
Кабінету Міністрів України для молодих учених 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

35 
Узагальнення наукових матеріалів, їх підготовка та 
подання до редакційного відділу УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
В. О. Зубець, 
Т. П. Гладчук 

Підвищення кваліфікації та професійного рівня, самоосвіта 

36 
Навчання на курсах підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних працівників УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
працівники 
відділу 

37 
Самонавчання працівників відділу з метою розвитку 
професійної компетентності та навичок практичної 
діяльності 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
працівники 
відділу 

38 

Відвідування наукових заходів Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України щодо 
використання в практичній роботі сучасних електронних 
баз даних 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
працівники 
відділу 

39 
Вивчення передового досвіду здійснення науково-
дослідної діяльності УМО, ОІППО та ЗО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
працівники 
відділу 

40 

Ознайомлення з новими надходженнями до Наукової 
бібліотеки УМО, Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
працівники 
відділу 

41 
Відвідування захисту дисертаційних досліджень у 
спеціалізованій вченій раді УМО 

упродовж 
року 

І. Г. Отамась, 
працівники 
відділу 

 

3.2. Відділ організації навчального процесу та моніторингу 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Проведення організаційних нарад у 
завідувача відділу 

щотижня 
В. Г. Станкевич, методисти 
відділу 

2 

Здійснення моніторингу нормативно-
інформаційних матеріалів з питань вищої 
освіти і доведення до керівництва та 
підрозділів інформації про актуальні 
нормативно-правові документи та зміни, 
внесені до чинних актів, адаптація їх до 
умов діяльності Університету 

упродовж року 
М. В. Чунарьова-Вовнянко, 
І. В. Андрощук 

3 

Контроль за дотриманням у БІНПО та 
ННІМП нормативних документів МОН 
України, НАПН України, рішень Вченої 
ради Університету, наказів та 
розпоряджень керівництва УМО з питань 
організації, забезпечення і проведення 
освітнього процесу 

упродовж року В. Г. Станкевич  

4 
Забезпечення організації та моніторингу 
якості освітнього процесу 

упродовж року 
В. Г. Станкевич, методисти 
відділу 

5 
Перевірка ведення навчально-методичної 
документації на кафедрах структурних 
підрозділів Університету 

відповідно до 
розпорядження 
ректора УМО 

В. Г. Станкевич, методисти 
відділу 
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1 2 3 4 

6 
Розроблення положень та інструкцій з 
актуальних для Університету питань 
управління освітнім процесом 

упродовж року 
В. Г. Станкевич,  
методисти відділу 

7 

Планування, розподіл та контроль за 
раціональним використанням аудиторного 
фонду Університету для проведення 
навчальних занять та аналіз ефективності 
його використання 

упродовж року В. Г. Станкевич 

8 

Контроль за своєчасною підготовкою і 
виконанням розкладів навчальних занять 
та їх відповідністю навчальним та 
навчально-тематичним планам  

щотижня В. Г. Станкевич  

9 
Моніторинг руху контингенту студентів та 
слухачів 

щоквартально, 
за рік 

М. В. Чунарьова-Вовнянко 

10 

Підготовка та надання інформації щодо 
показників державного замовлення на 
підготовку фахівців коштом державного 
бюджету й коштом фізичних та юридичних 
осіб 

відповідно до 
розпоряджень 
НАПН України 

В. Г. Станкевич, 
М. В. Чунарьова-Вовнянко 

11 

Підготовка та надання визначених  
документів конкурсній комісії НАПН 
України для участі у відборі виконавців 
державного замовлення на підготовку 
фахівців 

відповідно до 
розпоряджень 
НАПН України 

В. Г. Станкевич, 
М. В. Чунарьова-Вовнянко 

12 
Підготовка та надання звіту ДВНЗ «УМО» 
на початок 2019/2020 н. р. (форма 2-3 НК) 

щорічно, до 5 
жовтня 

В. Г. Станкевич,  
М. В. Чунарьова-Вовнянко 

13 

Підготовка та надання НАПН України 
відповідних документів до проекту 
державного бюджету та проекту прогнозу 
державного на 2020–2022 рр. щодо 
підготовки фахівців та підвищення 
кваліфікації кадрів 

відповідно до 
розпоряджень 
НАПН України 

В. Г. Станкевич, методисти 
відділу 

14 
Замовлення, отримання та видача 
навчальним відділам свідоцтв про 
підвищення кваліфікації слухачів 

після 
закінчення 

терміну 
навчання 

В. Г. Станкевич 

15 
Підготовка та надання матеріалів до 
річного звіту Університету за 2019 р. 

відповідно до 
розпорядження 
ректора УМО 

В. Г. Станкевич, методисти 
відділу 

16 
Організація підготовчої роботи, 
узагальнення матеріалів щодо плану 
роботи Університету на 2020 р. 

жовтень – 
грудень 
2019 р. 

В. Г. Станкевич, методисти 
відділу 

17 
Наповнення сайту Університету матеріалами, 
що входять до компетенції відділу 

упродовж року Методисти відділу 

 

3.3. Відділ роботи з персоналом 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Затвердження Графіка відпусток працівників 
Університету на 2019 р. 

до 5 січня 
Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

2 
Контроль за виконанням Графіка відпусток 
працівників Університету 

упродовж 
року 

К. М. Литвинова  

3 
Проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників 

упродовж 
року 

Г. С. Олексейчук, члени 
конкурсної комісії, 
керівники структурних 
підрозділів 
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1 2 3 4 

4 Проведення атестації педагогічних працівників до 1 травня 

К. М. Литвинова, члени 
атестаційної комісії, 
керівники структурних 
підрозділів 

5 
Участь у підготовці матеріалів для 
ліцензування та акредитації спеціальностей та 
Університету загалом 

у разі 
виникнення 

потреби 

Т. І. Поліщук, 
Г. С. Олексейчук, відділ 
ліцензування та 
акредитації 

6 

Допомога керівникам структурних підрозділів у 
розробленні та затвердженні положень про 
структурні підрозділи Університету, посадових 
інструкцій працівників та внесення до них 
необхідних змін і доповнень  

протягом двох 
місяців від 

дати 
введення змін 
до структури 

Т. І. Поліщук, керівники 
структурних підрозділів 

7 

Оформлення приймання, переводу, 
подовження терміну строкових угод та 
звільнення працівників, ведення особових 
справ, особових карток та трудових книжок 
працівників 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

8 
Формування картотеки та зберігання особових 
справ студентів 

упродовж 
року 

К. М. Литвинова  

9 
Оформлення зобов’язань про нерозголошення 
персональних даних 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

10 

Подання до бухгалтерії Університету 
відомостей про прийнятих на роботу 
пенсіонерів, інвалідів, потерпілих від аварії на 
ЧАЕС, одиноких матерів та інших працівників, 
які користуються пільгами відповідно до 
чинного законодавства України 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

11 
Внесення змін до особових справ, особових 
карток та трудових книжок працівників 

у разі 
виникнення 

змін 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

12 
Аналіз якісного складу та чисельності 
працівників-сумісників та звільнення  
сумісників 

до 30 червня 
до 31 грудня 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

13 

Контроль за термінами дії контрактів з науково-
педагогічними працівниками, відпусток для 
догляду за дитиною до досягнення нею 3-
річного (6-річного) віку 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

14 

Підтримання в актуальному стані алфавітної 
книги, списків пенсіонерів, ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС, одиноких матерів та матерів, які 
перебувають у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
(шестирічного) віку 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

15 
Підготовка проектів наказу щодо зміни розміру 
заробітної плати та доплат працівникам 
Університету відповідно до постанов КМУ 

у разі 
ухвалення 
відповідних 

рішень 

Г. С. Олексейчук  

16 
Підготовка проектів наказів щодо направлення 
працівників на підвищення кваліфікації та 
стажування, надання відпусток, відрядження 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
працівники відділу 

17 

Встановлення та переоформлення надбавок та 
доплат педагогічним та науково-педагогічним 
працівникам за вислугу років, присвоєння 
наукового ступеня, вченого та почесного 
звання 

у разі 
виникнення 

потреби 

Т. І. Поліщук,  
Г. С. Олексейчук  

18 
Підрахунок та внесення змін до відомостей про 
страховий стаж працівників 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  
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1 2 3 4 

19 
Підготовка матеріалів та документів для 
нагородження працівників, вшанування 
ветеранів праці i війни 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
керівники структурних 
підрозділів 

20 

Формування та ведення бази даних про 
кількісний та якісний склад персоналу в 
електронній програмі, підтримання в 
актуальному стані штатно-посадової книги 

упродовж 
року 

Г. С. Олексейчук  

21 
Оформлення довідок працівникам 
Університету про стаж і місце роботи 

на вимогу 
Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

22 Оформлення листків непрацездатності 
упродовж 

року 
Г. С. Олексейчук  

23 
Формування та ведення картотеки й карток 
обліку військовозобов’язаних і призовників 
(працівників та студентів) 

упродовж 
року 

Г. С. Олексейчук  

24 

Проведення звірки особових карток (типова 
форма № П-2) військовозобов’язаних і 
призовників із записами у військових квитках і 
посвідченнях про приписку до призовної 
дільниці 

один раз  
на рік 

(листопад) 
Г. С. Олексейчук  

25 

Підготовка та надсилання повідомлень до 
військових комісаріатів про військовозо-
бов’язаних і призовників, зарахованих на 
навчання 

у семиденний 
термін після 
прийняття та 
звільнення з 

роботи 

Г. С. Олексейчук  

26 
Перевірка правильності заповнення табелів 
обліку робочого часу працівників структурних 
підрозділів 

двічі на 
місяць 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

27 
Підготовка матеріалів до річного звіту 
Університету за  рік 

відповідно до 
розпорядження 

по УМО 

Т. І. Поліщук, 
Г. С. Олексейчук  

28 
Підготовка та подання звіту відповідно до 
розпорядження НАПНУ від 16.11.2011  
№ 111-р щодо публікацій 

до 18 січня К. М. Литвинова  

29 
Підготовка та подання звіту відповідно до 
листа НАПНУ від 06.12.2012 № 2-7/341  

до 30 червня 
до 31 грудня 

Т. І. Поліщук, 
Г. С. Олексейчук 

30 
Підготовка та подання звіту про травматизм на 
виробництві 

до 28 лютого Т. І. Поліщук 

31 
Підготовка та подання звіту про зайнятість і 
працевлаштування інвалідів 

до 1 березня Т. І. Поліщук 

32 
Підготовка та подання «Звіту про чисельність 
працюючих та заброньованих 
військовозобов’язаних» за формою № 6-Б 

до 20 грудня Г. С. Олексейчук 

33 
Реєстрація договорів про надання освітніх 
послуг між вищим навчальним закладом та 
фізичною (юридичною) особою 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова 

34 
Реєстрація угод (контрактів) про підготовку 
аспірантів (докторантів) 

до 10 жовтня 
Т. І. Поліщук, 
К. М. Литвинова  

35 Складання плану роботи відділу на рік 
відповідно до 
розпорядження 

по УМО 
Т. І. Поліщук 

36 
Розроблення та затвердження номенклатури 
справ відділу на рік 

відповідно до 
розпорядження 

по УМО 
Т. І. Поліщук 

37 
Перевірка стану трудової дисципліни в 
підрозділах Університету 

упродовж 
року 

Усі працівники відділу 

38 
Наповнення університетського сайту 
матеріалами, що входять до компетенції 
відділу 

упродовж 
року 

Т. І. Поліщук, 
Г. С. Олексейчук  
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3.4. Відділ міжнародного співробітництва 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 

Координація проведення заходів структурних 
підрозділів УМО у сфері міжнародного 
наукового співробітництва відповідно до наказу 
УМО від 11.05.2011 р. № 01-01/188: 

 здійснення організаційних заходів щодо 
прийому іноземних делегацій і проведення 
переговорів; 

 організаційна робота щодо здійснення 
закордонних відряджень керівників та науково-
педагогічних працівників; 

 організація укладання міжнародних 
договорів структурним підрозділом про 
співробітництво в галузі науки, освіти, 
педагогіки і психології; 

 систематизація та узагальнення звітів з 
міжнародної та проектної діяльності 
структурних підрозділів 

упродовж 
року 

А. О. Писарук, 
С. Г. Голумбівська 

2 

Міжнародна спільна діяльність з навчальними 
установами Республіки Польща, Угорщини, 
Румунії, Південної Кореї, Литви, Болгарії, 
Словацької Республіки, США, Великої Британії 
тощо (згідно з підписаними угодами про 
спільну діяльність) 

упродовж 
року 

А. О. Писарук, 
С. Г. Голумбівська 

3 

Здійснення заходів щодо розвитку спільної 
діяльності з іноземними освітніми, науковими 
установами та організаціями (пошук нових 
іноземних освітніх, наукових установ та 
організацій; підписання договорів про спільну 
діяльність) 

упродовж 
року 

А. О. Писарук, 
С. Г. Голумбівська 

4 

Проведення роботи щодо реалізації спільного 
проекту з Проектним бюро КультурКонтакт 
Австрія Федерального Міністерства освіти 
Австрії 

упродовж 
року 

А. О. Писарук, 
С. Г. Голумбівська 

5 
Організаційний супровід проведення 
міжнародних науково-практичних конференцій 
спільно з іноземними партнерами УМО 

за планом 
масових 
заходів 

А. О. Писарук, 
С. Г. Голумбівська 

6 
Підготовка інформаційних та довідкових 
матеріалів  з питань міжнародної діяльності 

щомісяця А. О. Писарук 

7 
Забезпечення перекладу та редагування 
іншомовних матеріалів 

щотижня 
А. О. Писарук, 
Л. І. Бринь, 
Л. А. Антонюк 

8 

Координація проектної діяльності УМО: 

 Проект Еразмус+ «Програма мобільності 
для студентів та наукових кадрів» 2017-1-PL01-
KA107-036444; 

 Запровадження нового проекту спільно з 
Проектним бюро КультурКонтакт Австрія 
Федерального Міністерства освіти Австрії; 

 Українсько-литовський проект «Розвиток 
духовності виховання у глобалізованому світі» 

упродовж 
року 

А. О. Писарук, 
С. Г. Голумбівська 
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3.5. Відділ науково-методичного забезпечення  
та координації діяльності закладів ППО 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 

Організаційно-методична робота щодо 
забезпечення участі Університету в роботі 
спеціалізованих освітніх виставок та форумів 
всеукраїнського та міжнародного рівнів 

упродовж року 
Н. В. Зернова, 
О. М. Жебровський, 
О. Г. Задніпрянець 

2 

Організаційно-методичний супровід діяльності 
Всеукраїнської громадської організації 
«Консорціум закладів післядипломної 
педагогічної освіти» та Українського відкритого 
університету післядипломної освіти 

упродовж року 

Н. В. Зернова, 
О. М. Жебровський, 
О. Г. Задніпрянець, 
В. Т. Розмариця 

3 
Організаційно-методичні заходи щодо 
супроводу роботи науково-методичної ради 
Університету 

за циклограмою  
2-й четвер 

місяця, 
упродовж року 

Н. В. Зернова, 
О. Г. Задніпрянець, 
В. Т. Розмариця 

4 

Науково-організаційні заходи зі створення 
Банку науково-методичного і навчально-
методичного забезпечення діяльності закладів 
ППО в межах роботи тимчасових творчих 
колективів і робочих груп Українського 
відкритого університету післядипломної освіти 

упродовж року 
Н. В. Зернова, 
О. Г. Задніпрянець, 
В. Т. Розмариця 

5 

Організація та проведення Презентації 
друкованих праць та інноваційних освітніх 
продуктів науково-педагогічних працівників 
Університету та закладів ППО 

грудень  

Н. В. Зернова, 
О. М. Жебровський, 
О. Г. Задніпрянець, 
В. Т. Розмариця 

6 
Організація та проведення ХI Всеукраїнського 
конкурсу наукових, навчальних і методичних 
праць з проблем післядипломної освіти 

лютий – 
листопад 

Н. В. Зернова, 
В. Т. Розмариця 

7 

Підготовка науково-методичних, 
інформаційних, довідкових матеріалів до 
педагогічної преси, фахових видань, сайтів, 
видавництв з питань діяльності відділу 
науково-методичного забезпечення та 
координації діяльності закладів ППО  

упродовж року 

Н. В. Зернова, 
О. М. Жебровський, 
О. Г. Задніпрянець, 
В. Т. Розмариця 

 

3.6. План роботи Приймальної комісії 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

Організаційні заходи 

1 
Формування складу приймальної комісії 

грудень 2018 
Голова Приймальної 
комісії – ректор УМО 

2 
Проведення засідань Приймальної комісії 

постійно 
Члени Приймальної 
комісії 

3 
Упорядкування та затвердження плану роботи 
Приймальної комісії 

грудень 2018 
Члени Приймальної 
комісії 

4 
Оновлення «Положення про Приймальну 
комісію Державного вищого навчального 
закладу «Університет менеджменту освіти»  

січень 2019 
Члени Приймальної 
комісії 

5 
Розподіл обов’язків серед членів Приймальної 
комісії 

січень 2018 
Члени Приймальної 
комісії 

6 

Матеріально-технічне забезпечення 
Приймальної комісії (підготовка приміщень, 
комп’ютерної техніки, бланків, екзаменаційних 
листів) 

травень – 
липень 2019 

Навчально-
методичний центр 
організації 
дистанційного 
навчання 
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1 2 3 4 

7 

Підготовка зразків бланків документації для 
роботи Приймальної комісії в період прийому 
документів вступників травень – 

липень 2019 

Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії, 
заступник 
Відповідального 
секретаря 

8 
Розроблення проекту Правил прийому до 
ДВНЗ «УМО» у 2019 р. 

листопад 2018 
Члени Приймальної 
комісії 

9 
Затвердження та оприлюднення Правил 
прийому до ДВНЗ «УМО» у 2019 р. 

грудень 2018 Вчена рада 

10 

Оновлення інформаційного стенду 
Приймальної комісії, веб-сторінки 
«Абітурієнту», друк листівок, буклетів, 
інформаційних матеріалів 

січень 2019 

Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії, 
заступник 
Відповідального 
секретаря 

11 

Затвердження графіка вступних випробувань у 
2019 р. 

червень 2019 

Голова Приймальної 
комісії, ректор УМО, 
члени Приймальної 
комісії 

12 
Затвердження кошторису вартості навчання 
коштом фізичних та юридичних осіб 

квітень 2019 
Планово-фінансовий 
відділ 

13 

Супроводження програмного забезпечення для 
ведення бази даних вступників 

постійно 

Навчально-
методичний центр 
організації 
дистанційного 
навчання 
Університету 

14 

Організаційні заходи щодо прийому документів 
від вступників: проведення інструктивних нарад 
з уповноваженими з прийому документів та 
технічних працівників 

травень 2019, 
липень 2019 

Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії, 
заступник 
Відповідального 
секретаря 

15 
Підготовка групи уповноважених осіб з 
прийому документів вступників 

червень – 
липень 2019 

Заступник 
Відповідального 
секретаря 

16 

Організація роботи членів Приймальної комісії 
в електронній базі даних ЕДБО 

липень 2019 

Відповідальний 
адміністратор 
програмних засобів 
доступу до Єдиної 
держаної 
електронної бази з 
питань освіти по 
Університету 

17 

Організація прийому відвідувачів з питань 
вступу до Університету, відповіді на запитання 
вступників за телефонами Приймальної комісії 
з питань вступу та зарахування 

постійно 
Члени Приймальної 
комісії 

18 
Організація і проведення  прийому документів липень – 

серпень 2019 
Члени Приймальної 
комісії 

19 
Проведення засідань Приймальної комісії для 
зарахування іноземних студентів 

липень – 
жовтень 2019 

Члени Приймальної 
комісії 

20 

Формування наказів на зарахування до складу 
студентів ДВНЗ «УМО» рекомендованих 
вступників на підставі рішень Приймальної 
комісії 

серпень 2019, 
жовтень 2019, 
листопад 2019 

Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії, 
уповноважена особа 
з роботи з ЄДБО 
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1 2 3 4 

21 
Організація передачі особових справ 
вступників до Відділу роботи з персоналом 

серпень 2019 
Відповідальний 
секретар, технічний 
секретаріат 

22 
Проведення підсумків роботи Приймальної 
комісії за поточний період 

серпень – 
вересень 2019 

Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії 

23 Оформлення звітів роботи Приймальної комісії 
серпень – 

вересень 2019 

Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії 

24 
Виступ відповідального секретаря Приймальної 
комісії на Вченій раді ДВНЗ «УМО» щодо 
підсумків вступної кампанії 2019 року 

вересень 2019 
Відповідальний 
секретар 
Приймальної комісії 

 

Робота відбіркових, предметних, фахових атестаційних, апеляційної комісій 
 

25 
Оформлення наказу щодо складу відбіркових, 
предметних, фахових атестаційних, 
апеляційної комісії  у 2019 р. 

березень – 
квітень 2019 

Голови відповідних 
комісій 

26 

Розроблення Програм вступних іспитів 
(випробувань) з критеріями, а також завдання для 
вступу на основі базової загальної середньої 
освіти, повної загальної середньої освіти, 
програми на базі МС, бакалавра, магістра 

березень – 
квітень 2019 

Голови відповідних 
комісій 

27 

Затвердження Програми вступних випробувань 
з критеріями, а також завдання для вступу на 
основі повної загальної середньої освіти, 
програми на базі МС, бакалавра, магістра 

квітень 2019 
Голови відповідних 
комісій  

28 
Оприлюднення інформації Приймальної комісії 
на веб-сайті ДВНЗ «УМО» 

квітень – 
травень 2019 

Центр Мережевих 
електронних освітніх 
ресурсів та 
наукометрії  

29 
Формування комплектів завдань вступних 
випробувань 

червень – 
липень 2019 

Голови відповідних 
комісій 

30 Проведення вступних випробувань 
липень 2019, 
жовтень 2019, 
листопад 2019 

Голови та члени 
відповідних комісій 

31 
Інформування та оприлюднення рейтингового 
списку вступників та рекомендованих до 
зарахування 

згідно з 
Правилами 
прийому до 

ДВНЗ «УМО» 

Члени Приймальної 
комісії 

 

3.7. Аспірантура і докторантура 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Підготовка та складання щорічного 
статистичного звіту за результатами роботи в 
2018 р. 

до 20 січня О. Л. Ануфрієва 

2 

Робота з документами аспірантів, докторантів, 
стажистів-дослідників та наукових 
кореспондентів. Видача аспірантам та 
докторантам довідок та посвідчень про 
результати складання кандидатських іспитів. 
Підготовка матеріалів на внутрішні та зовнішні 
запити 

протягом року О. Л. Ануфрієва 

3 Організація та проведення сесій аспірантів 
лютий – травень 

– жовтень, 
грудень 

О. Л. Ануфрієва 
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1 2 3 4 

4 

Проведення семінарів для аспірантів: 
- Нормативно-правове забезпечення 
проведення наукових досліджень; 
- пошукові інтернет-ресурси для наукової 
роботи 

лютий; 
 

березень – 
квітень 

О. Л. Ануфрієва, 
провідні фахівці 
галузі 

5 
Атестація аспірантів за перше півріччя та за 
навчальний рік  

травень-
листопад 

О. Л. Ануфрієва, 
О. М. Отич, 
зав. кафедр 

6 

Забезпечення проведення вступної кампанії до 
аспірантури: прийом заяв, співбесіда; 
оформлення особових справ; узгодження 
розкладу вступних іспитів 

січень – травень 
О. Л. Ануфрієва; 
зав. кафедр 

7 
Проведення вступних іспитів до аспірантури. 
Засідання приймальної комісії з 1 по 25 червня 

О. Л. Ануфрієва, 
члени приймальної 
комісії 

8 
Організація виїзних засідань «Школи молодого 
науковця» 

червень, 
листопад 

О. Л. Ануфрієва, 
провідні фахівці 
галузі 

9 Оновлення сторінки аспірантури на сайті УМО протягом року О. Л. Ануфрієва 

10 

Зарахування аспірантів і докторантів та 
підписання з ними угод і контрактів на 
навчання. Закріплення аспірантів і докторантів 
за кафедрами та науковими керівниками 

вересень – 
жовтень 

О. Л. Ануфрієва 

11 

Організаційна робота щодо затвердження тем 
дисертаційних досліджень аспірантів, 
докторантів, стажистів-дослідників, наукових 
кореспондентів 

грудень О. Л. Ануфрієва 

12 
Узгодження та затвердження «Правил прийому 
до аспірантури» для здобуття ступеня доктора 
філософії на 2019–2020 н. р. 

листопад О. Л. Ануфрієва 

13 
Підготовка звітних документів за підсумками 
роботи в 2019 р. 

грудень О. Л. Ануфрієва 

 

3.8. Наукова бібліотека 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2019» 

14–16 
березня 

О. Л. Озерян 

2 
Участь у ХХХІV Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Освіта та кар’єра – 2019» 

квітень О. Л. Озерян 

3 
Науково-методичний семінар «Практика 
оформлення бібліографічних описів за 
вітчизняними та міжнародними стандартами» 

22 травня О. Л. Озерян 

4 
Участь у Міжнародній виставці «Інноватика в 
сучасній освіті – 2019» 

жовтень О. Л. Озерян 

5 

Університетська науково-практична 
конференція «Презентація нової літератури за 
2016-2018 рр., яка надійшла до Наукової 
бібліотеки Університету менеджменту освіти» 

20 листопада О. Л. Озерян 

6 
Участь у ХХХV Міжнародній виставці «Освіта 
та кар’єра – 2019» 

листопад О. Л. Озерян 

7 

Науково-методичний семінар «Презентація 
науково-методичних праць за 2016 –2018 рр., 
авторами яких є науковці ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 

11 грудня О. Л. Озерян 
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3.9. Навчально-методичний центр організації дистанційного навчання 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 
Забезпечення безперебійної роботи 
серверного та активного мережевого 
обладнання 

протягом року 
В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко, 
О. Г. Бакало 

2 
Адміністрування локальної мережі 
Університету 

протягом року 
В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко 

3 Адміністрування Office 365 протягом року В. Ю. Савченко 

4 
Технічна, технологічна підтримка процесу 
дистанційного навчання 

протягом року 
В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко 

5 

Адміністрування навчального веб-середовища 
дистанційного навчання 

протягом року 

В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко, 
М. Є. Андрос, 
Т. І. Коваленко 

6 

Розширення зони покриття  Wi-Fi в УМО 

протягом року 

В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко, 
М. О. Рагуцький 
О. Г. Бакало 

7 
Адміністрування локальної мережі  гуртожитку 
та підтримка програмного комплексу (Ubilling) 

протягом року, 
гуртожиток 

В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко 

8 

Технічний супровід занять, інтернет-
конференцій, веб-семінарів 

протягом року 

Н. С. Ареф’єва, 
Т. І. Коваленко, 
О. Г. Бакало, 
М. О. Рагуцький 

9 
Збір заявок, аналіз та замовлення необхідного 
обладнання та витратних матеріалів 

протягом року Н. С. Ареф’єва 

10 
Робота з постачальниками послуг Інтернету, 
здійснення його безперебійної роботи, хостінгу протягом року 

В. Ю. Савченко, 
М. І. Марченко,  
Т. І. Коваленко  

11 
Забезпечення працездатності комп’ютерної та 
офісної техніки. Організація та контроль 
проведення ремонтних робіт обладнання 

протягом року 
М. І. Марченко, 
О. Г. Бакало, 
М. О. Рагуцький 

12 

Консультативна підтримка працівників УМО 

протягом року 

В. Ю. Савченко, 
Н. С. Ареф’єва, 
М. Є. Андрос, 
Т. І. Коваленко, 
М. І. Марченко, 
О. Г. Бакало, 
М. О. Рагуцький 
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Для нотаток  
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