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1. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
1.1. Циклограма управління 
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2. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ  

ТА ПСИХОЛОГІЇ 

2.1. Засідання вченої ради 

№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (10.02.2022) 

1 
Затвердження плану роботи Вченої ради ННІМП на 2022 

рік 
Вчений секретар 

2 
Про результати проведення випускових атестацій та 

роботи Екзаменаційних комісій у  2021 р. 

О.Л. Фещенко, 

завідувачі кафедр 

3 

Про результати вступної кампанії за 2021 р. та 

перспективи проведення профорієнтаційної роботи із 

залучення вступників до ННІМП УМО 

Драгунова В.В., 

 завідувачі кафедр  

4 

Про результати акредитації ОПП «Публічне управління та 

адміністрування»  та підготовку до акредитації ОПП 

«Управління проєктами» для другого (магістерського) 

рівня 

Директор ННІМП,  

Є. Г. Карташов  

 

5. 

Про підготовку до проведення ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Наука і молодь 2022: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» 

Директор ННІМП,  

завідувач кафедри 

економіки, 

підприємництва та 

менеджменту  

6. Контроль за виконанням рішень Вченої ради О.Л. Фещенко 

Засідання 2 (14.04.2022) 

1 

Про організацію, підготовку та забезпечення якості 

написання дипломних, курсових робіт здобувачами вищої 

освіти кафедрами ННІМП УМО  

Директор ННІМП, 

завідувачі кафедр 

2 Стан та перспективи виховної роботи ННІМП 
В.В. Драгунова, 

Куратори груп 

3 

Про підготовку до проведення XІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в 

умовах трансформації освіти» 

Директор ННІМП,  

завідувач кафедри 

психології та 

особистісного 

розвитку  

4 Контроль за виконанням рішень Вченої ради О.Л. Фещенко 

Засідання 3 (09.06.2022) 

1 Про готовність ННІМП УМО до Вступної кампанії 2021 р. 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії 

2 

Звіт про виконання навчального навантаження науково-

педагогічними працівниками ННІМП УМО за 

2020/2021 н. р.,  планування та затвердження навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників ННІМП 

УМО на 2022/2023 н. р. 

О. А. Іванилова 

3 
Про затвердження переліку вибіркових дисциплін ННІМП 

на 2022/2023 н.р. 

О.В.Фещенко, 

О.А.Іванилова 

5 
Затвердження рейтингових звітів науково-педагогічних 

працівників ННІМП за 2020/2021 н.р. 

О.Л.Фещенко, 

О.В.Дубініна, 



 

 

5 

завідувачі кафедрами 

6 Контроль за виконанням рішень Вченої ради О.Л. Фещенко 

Засідання 4 (08.09.2022) 

1 
Про затвердження Планів роботи кафедр ННІМП УМО на 

2022/2023 н. р. 

О.Л. Фещенко, 

завідувачі кафедр 

2 

Про стан навчально-методичного забезпечення кафедр до 

освітнього процесу та оновлення Робочих програм 

навчальних дисциплін кафедр ННІМП УМО 

О.Л. Фещенко, 

завідувачі кафедр 

3 
Про стан якості та успішності навчання здобувачів вищої 

освіти ННІМП за 2021/22 навч. рік 

О.Л. Фещенко,  

О.А. Іванилова, 

куратори груп 

4 

Про результати публікаційної активності та наукової 

роботи кафедр ННІМП 

Директор ННІМП, 

О. В. Дубініна, 

завідувачі кафедр, 

керівники НДР 

5 

Про підготовку до проведення ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції “Школа синергії освіти і 

духовності: нові виклики, тренди і можливості”  

Директор ННІМП, 

завідувач кафедри 

педагогіки, 

адміністрування та 

спеціальної освіти 

6 Контроль за виконанням рішень Вченої ради О.Л. Фещенко 

Засідання 5 (10.11.2022) 

1   

2 

Про роботу кафедр ННІМП УМО з підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів (аспірантів, докторантів, 

здобувачів) 

О. Л. Ануфрієва, 

завідувачі кафедр 

3 Про затвердження плану роботи ННІМП УМО на 2023 р. Директор ННІМП 

4 Контроль за виконанням рішень Вченої ради О.Л. Фещенко 

Засідання 6 (08.12.2022) 

1 Звіт про виконання Плану роботи ННІМП УМО за 2022 р. 

Керівники 

структурних 

підрозділів ННІМП 

2 
Про результати та перспективи міжнародної діяльності 

ННІМП 

Директор ННІМП, 

завідувачі кафедр 

3 

Про результати стажування здобувачів вищої освіти 

кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 

відповідно до укладених договорів 

Завідувачі кафедр 

4 
Звіт про виконання рішень Вченої ради ННІМП УМО за 

2022 р. 
Вчений секретар 
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2.2. Засідання кафедр 

 

2.2.1. 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 2021/2022 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Затвердження звітів про виконання індивідуальних планів 

за І семестр 2021/2022 н. р. 

3 
Перший етап науково-дослідної роботи та пропозиції 

щодо її вдосконалення 

4 
Стан готовності кафедри до освітнього процесу у ІІ 

семестрі 2021/2022 н. р. 

5 

Підготовка до проведення Міжкафедрального наукового 

семінару «Психолого-педагогічний супровід підготовки 

конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Організація профорієнтаційної роботи серед випускників 

ЗЗСО та ЗВО щодо вступу до УМО на навчання  Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 2 

Аналіз роботи кураторів у І семестрі 2021/2022 н. р. та 

перспективи виховної роботи зі студентами денної форми 

навчання 

Засідання 3 (березень) 

1 

Стан підготовки здобувачів вищої освіти до ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2022: 

пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Результати профорієнтаційної роботи та перспективи 

набору у 2022 р. 

Засідання 4 (квітень) 

1 
Стан підготовки та передзахист кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти  

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2 

Результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої 

освіти з навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 

2021/2022 н. р. та заходи з підвищення успішності 

навчання 

3 
Заходи щодо реалізації складових процесу забезпечення 

якості вищої освіти 

Засідання 5 (травень) 

1 

Про стан успішності навчання здобувачів вищої освіти та 

готовність кафедри до літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 2021/2022 н. р. та проведення атестації здобувачів 

вищої освіти 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 Звіти кураторів про виховну роботу за 2021/2022 н. р. 

Засідання 6 (червень) 

1 

Якість підготовки курсових та кваліфікаційних робіт зі 

спеціальностей 073 Менеджмент ОПП «Менеджмент 

організацій та адміністрування (за видами економічної 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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діяльності)» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» ОПП «Економіка та управління 

підприємством» 

 

2 

Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних 

планів роботи за 2021/2022 н. р. 

 

3 

Звіти викладачів про виконання науково-дослідної роботи 

за темою НДР кафедри 

 

4 
Затвердження звіту кафедри за 2021/2022 н. р. 

 

5 

Обговорення попереднього розподілу педагогічного 

навантаження та індивідуальних планів роботи викладачів 

на 2022/2023 н. р. 

Засідання 7 (серпень) 

1 
Обговорення розподілу навчального навантаження по 

кафедрі за посадами на 2022/2023 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2 

 Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін 

кафедри. Затвердження та перезатвердження ПНД 

(РПНД), силабусів 

3 
Розподіл громадських доручень між викладачами кафедри 

на 2022/2023 н. р. 

Засідання 8 (вересень) 

1 
Про результати вступної кампанії І хвилі 2022 р. та план 

профорієнтаційної роботи на 2022/2023 н. р. 
Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2 

Затвердження навчального навантаження викладачів 

кафедри на 2022/2023 н. р. 

3 
Затвердження індивідуальних планів викладачів на 

2022/2023 н. р. 

 

2.2. Кафедра публічного управління і проектного менеджменту 

 

№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Звіти НПП про виконання індивідуальних планів роботи 

за І семестр 2021-2022 н.р. 

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Затвердження звіту кафедри про виконання навчального 

навантаження за І семестр 2021-2022 н.р. 

3 
Про готовність кафедри до реалізації освітнього процесу у 

ІІ семестрі 2021-2022 н.р.. 

4 

Про використання IKT, платформ, програмних продуктів в 

навчальному процесі та впровадження інноваційних форм 

та методів проведення аудиторних занять. 
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№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

5 

Про формування та реалізацію у І семестрі 2021-2022 н.р. 

індивідуальних траєкторій професійного та особистісного 

розвитку здобувачів вищої освіти освітніх програм, що 

забезпечує кафедра. 

6 

Про готовність кафедри до акредитації освітньо-

професійної програми «Публічне управління та 

адміністрування». 

7 
Про стан підготовки кваліфікаційних робіт ОПП 

«Публічне управління та адміністрування». 
 

Засідання 2 (лютий) 

1 

Про планування та організацію заходів в рамках онлайн 

School Week-22 (профорієнтаційна робота) щодо вступу на 

навчання до університету та на ОПП «Управління 

проєктами», ОПП/ОНП «Публічне управління та 

адміністрування»  

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 

Про наукову роботу здобувачів вищої освіти ОПП 

«Управління проєктами», ОПП/ОНП «Публічне 

управління та адміністрування». 

3 

Про організацію переддипломної / науково-педагогічної 

практик здобувачів вищої освіти ОПП «Управління 

проєктами», ОПП/ОНП «Публічне управління та 

адміністрування». 

4 

Про підвищення якості організації освітнього процесу та 

надання освітніх послуг НПП кафедри в умовах 

дистанційного навчання. 

5 

Про готовність кафедри до акредитації освітньо-

професійної програми «Управління проєктами» 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

6 

Про підвищення кваліфікації та академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти та НПП у 2022 р.  

 

Засідання 3 (березень) 

1 
Про стан підготовки навчально-методичних та наукових 

видань кафедри. 

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Про стан підготовки кваліфікаційних робіт  ОПП 

«Управління проєктами». 

3 

Про результати роботи Акредитаційної комісії з 

акредитації ОПП «Публічне управління і 

адміністрування» другого (магістерського) рівня освіти 

4 Про результати профорієнтаційної роботи та перспективи 

формування контингенту здобувачів вищої освіти у 2022 
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№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

році. 

5 
Про результати виховної роботи та стан дисципліни 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. 
 

Засідання 4 (квітень) 

1 

Про результати поточного контролю знань здобувачів 

вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри у ІІ семестрі 

2021-2022 н.р. та заходи з підвищення якості та успішності 

навчання. 

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Про позиціонування кафедри в освітньому середовищі та 

на ринку освітніх послуг. 

3 

Про підготовку та проведення ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Наука і молодь-2022: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін». 

4 
Про участь НПП кафедри у масових наукових, освітніх 

заходах ДЗВО УМО та НАПН України. 

Засідання 5 (травень) 

1 

Про стан успішності навчання здобувачів вищої освіти та 

готовність кафедри до літньої екзаменаційної сесії 2021-

2022 н. р.  

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Звіт НПП з виконання індивідуальних завдань науково-

дослідної роботи 

3 
Про моніторинг впровадження результатів наукових 

досліджень та публікаційну активність НПП. 

4 

Про якість підготовки кваліфікаційних робіт здобувачами 

вищої освіти ОПП «Управління проєктами», «Публічне 

управління та адміністрування» 

5 Про стан виконавчої дисципліни НПП кафедри 

6 

Про результати роботи Акредитаційної комісії з 

акредитації ОПП «Управління проєктами» другого 

(магістерського) рівня освіти. 

 

 

7 

Про результати проведення заходів School Week-22 

науково-педагогічними працівниками кафедри та 

організацію вступної компанії 2022 року. 

 

Засідання 6 (червень) 

1 

Про атестацію здобувачів вищої освіти третього (доктор 

філософії) рівня освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління і адміністрування» за 2021-2022 н.р. 
Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2 

Про результати успішності здобувачів вищої освіти за 

підсумками літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. 
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№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

3 
Про затвердження звітів НПП кафедри щодо виконання 

індивідуальних планів роботи за 2021-2022 н. р. 

4 

Про затвердження індивідуальних рейтингових звітів 

НПП кафедри та зведеного рейтингового звіту кафедри за 

2021-2022 н. р. 

5 
Про затвердження звіту кафедри з виконання навчального 

навантаження за 2021-2022 н.р. 

6 Про виконання НДР кафедри 

7 

Про попередній розподіл педагогічного навантаження та 

розробку індивідуальних планів роботи НПП на 2022-2023 

н.р. 

 Обговорення проєкту плану роботи кафедри на 2023 р. 

Засідання 7 (вересень) 

1 
Затвердження індивідуальних планів НПП на 2022-2023 

н.р. 

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Про стан та виконання плану профорієнтаційної роботи 

кафедри за 2021-2022 н.р. 

3 
Про результати вступної кампанії 2022 р. та планування 

профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р. 

4 

Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін 

кафедри з урахуванням методів дистанційної форми 

навчання. 

5 
Затвердження графіків відкритих занять, консультацій та 

взаємовідвідувань НПП кафедри. 

Засідання 8 (жовтень) 

1 Про результати науково-дослідної роботи кафедри. 

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Про формування та оновлення електронних НМК 

дисциплін кафедри. 

3 
Про стан виховної роботи та дисципліну здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання. 

4 

Про роботу 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 
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№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

3 Про стан виконавської дисципліни НПП кафедри 

4 

Про затвердження індивідуальних планів та тем 

дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти третього 

(PhD) рівня освіти за спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування» першого року навчання. 

 

Засідання 10 (грудень) 

1 

Про результати другого етапу вступної кампанії з набору 

на освітні програми «Управління проєктами», «Публічне 

управління та адміністрування». 

Є. Г. Карташов, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 

Про результати навчання здобувачів вищої освіти за 

підсумками зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р. та 

стан ліквідації академічної заборгованості. 

3 

Затвердження звітів викладачів про виконання 

індивідуальних планів роботи та звіту кафедри про 

виконання навчального навантаження за І семестр 2022-

2023 н. р. 

4 
Про планування підвищення кваліфікації НПП кафедри на 

2023 р. 

 

 

2.2.3. Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 4 

Засідання 1 (січень) 

1 

1. Підведення підсумків роботи кафедри над науковою темою 

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх 

змін» у 2021 році 
І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2. Обговорення та рекомендація до друку статей співробітників 

кафедри, які присвячені реалізації науково-дослідної теми 

кафедри 

3. Про підготовку онлайн-семінару «Вектори розвитку наукових 

інтересів викладачів кафедри» 

Засідання 2 (лютий) 

2 

1. Про якість виконання та захисту дипломних робіт  у 2021 р. й 

шляхи поліпшення стану керівництва дипломними роботами 

студентів у 2022 р. 

І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 3 (березень) 

3 

1. Про стан навчальної, методичної, організаційної, наукової 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри 
І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 2. Аналіз відкритих занять науково-педагогічними працівниками 
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кафедри під час взаємовідвідування 

3. Обговорення матеріального забезпечення кафедри І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 4 (квітень) 

1 

1. Про стан профорієнтаційної роботи кафедри 

І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 5 (травень) 

5 

1. Про результати захисту дипломних робіт за спеціалізація ми 

«Педагогіка вищої школи» та «Управління навчальним закладом», 

«Християнська педагогіка» 

І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2. Звіт докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри 

3. Розгляд та затвердження програми вступних випробувань на 

спеціальності «Педагогіка вищої школи» та «Управління 

навчальних закладом», «Християнська педагогіка», «Спеціальна 

освіта» 

 

Засідання 6 (червень) 

6 

1. Про виконання планового навчального навантаження 

викладачами кафедри за 2021/22 н. р. 

І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2. Про підсумки навчальної, методичної, організаційної, наукової 

роботи за ІІ півріччя 2021/22 н.р. та виконання індивідуальних 

планів науково-педагогічних працівників кафедри 

3. Про підсумки роботи кафедри в 2021/22 н.р. 

4. Звіт про виконання плану роботи кафедри 

5. Попередній розподіл навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2022/2023 н.р. 

 6. Про покращення кадрового забезпечення кафедри  

Засідання 7 (вересень) 

7 

1. Затвердження плану роботи кафедри на 2022/23 н. р. 

І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2.Затвердження індивідуальних планів Науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2022/23 н. р. 

3. Затвердження навчального навантаження на 2022/23 н. р. 

4. Про стан навчально-методичного забезпечення кафедри 

5. Затвердження робочих навчальних програм 

6. Затвердження плану роботи наукової лабораторії 

«Маркетингове управління закладами освіти».  
Махиня Т.А. 

7. Затвердження плану роботи наукової лабораторії «Академічна 

синергія».  
Острянська О.А. 

Засідання 8 (жовтень) 

8 

1. Про стан реалізації наукової теми кафедри та перспективні 

напрями співпраці із ЗВО, з якими заключено договори 

І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2. Про стан профорієнтаційної роботи та перспективи набору 

студентів спеціальностей «Педагогіка вищої школи» та 

«Управління навчальним закладом», «Спеціальна освіта» та 

«Християнська педагогіка» 

3. Затвердження графіку проведення відкритих занять науково-

педагогічних працівників кафедри 



 

 

13 

4. Підготовка до Всеукраїнського науково-методологічного 

семінару «Позиціонування закладу освіти засобами традиційних 

та новітніх технологій» 

5. Проведення Всеукраїнського науково-методологічного семінару 

«Позиціонування закладу освіти засобами традиційних та новітніх 

технологій» 

6. Про підготовку до проведення ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції “Школа синергії освіти і духовності: нові 

виклики, тренди і можливості” 26 листопада 2022 року в режимі 

інтернет-конференції 

Засідання 9 (листопад) 

9 

1. Про результати набору студентів спеціалізацій «Педагогіка 

вищої школи», «Управління навчальним закладом», 

«Християнська педагогіка» 
І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 2. Про забезпечення якості освітнього процесу 

3. Звіт докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри 

Засідання 10 (грудень) 

10 

1. Обговорення підсумків роботи та затвердження звіту кафедри за 1-й 

семестр 2022/23 н. р. 
І. Л. Сіданіч, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2. Про перспективи розвитку кафедри, професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників 

3. Звіт про роботу наукової лабораторії «Маркетингове управління 

закладами освіти».  
Махиня Т.А. 

4. Звіт про роботу наукової лабораторії «Академічна синергія».  Острянська О.А. 

 

2.2.4. Кафедра психології та особистісного розвитку 

№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

1 2 3 

Засідання 1 (січень) 

1 
Обговорення підсумків роботи за перше півріччя 2021/2022 

н. р.  

П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Звіти викладачів про виконання навчального  навантаження 

за І семестр 2021/2022 н. р. 

3 
Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за І 

семестр 2021/2022 н. р. 

4 
Аналіз виконання плану роботи кафедри у І семестрі 

2021/2022 н. р. 

5 

Організація проведення Міжкафедрального наукового 

семінару «Психолого-педагогічний супровід підготовки 

конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 

6 
Стан готовності кафедри до навчального процесу у ІІ 

семестрі 2021/2022 н. р. 

Засідання 2 (лютий) 

1 
Організація профорієнтаційної роботи серед випускників 

ЗОНЗ, ЗВО щодо вступу до УМО на навчання П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 2 

Стан готовності до проведення Міжкафедрального 

наукового семінару «Психолого-педагогічний супровід 

підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики 
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сьогодення» 

3 

Обговорення підготовки до участі у ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наука і молодь – 2022: 

пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 

4 

Організація підготовки до XІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

в умовах трансформації освіти» 

5 

Аналіз роботи кураторів у І семестрі 2021/2022 н. р. та 

перспективи виховної роботи зі здобувачами вищої освіти 

денної форми навчання 

Засідання 3 (березень) 

1 

Якість виконання кваліфікаційних робіт та шляхи 

поліпшення керівництва кваліфікаційними роботами 

студентів  

П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2 

Стан підготовки до XІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти» 

3 
Результати профорієнтаційної роботи та перспективи 

вступної кампанії у 2022 р. 

Засідання 4 (квітень) 

1 

Стан підготовки та передзахист кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти груп КПМ-20-Г1, КПМ-20-Х2, 

КПМ-20-ГП3 та ПБ-18-Д1  

П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 

Аналіз успішності студентів з навчальних дисциплін 

кафедри у 2 семестрі 2021/2022 н. р. та заходи з 

підвищення успішності навчання 

3 
Стан видання наукової продукції кафедри (навчальних 

посібників, підручників, монографій тощо) 

4 
Проведення відкритих занять (лекцій та практичних 

занять) викладачами кафедри 

5 
Обговорення матеріально-технічного забезпечення 

кафедри 

Засідання 5 (травень) 

1 
Стан успішності навчання студентів та готовність кафедри 

до літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 н. р.  
П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 2 

Готовність до проведення XІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

в умовах трансформації освіти» 

Засідання 6 (червень) 

1 
Якість підготовки кваліфікаційних робіт зі спеціальності 

053 «Психологія»  

П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 

Результати проведення XІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

в умовах трансформації освіти» 

3 

Результати проведення ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» 
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4 
Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних 

планів роботи за 2021/2022 н. р. 

5 Затвердження звіту роботи кафедри за 2021/2022 н. р. 

6 
Обговорення попереднього розподілу навчального 

навантаження викладачів на 2022/2023 н. р. 

Засідання 7 (серпень) 

1 

Обговорення розподілу навчального навантаження науково-

педагогічних працівників кафедри за посадами на 2022/2023 

н.р. 
П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Оновлення та розробка навчально-методичного 

забезпечення дисциплін кафедри 

3 
Розподіл громадських доручень між викладачами кафедри 

на 2022/2023 н. р. 

4 Обговорення стану виконання НДР кафедри 

Засідання 8 (вересень) 

1 
Результати вступної кампанії І хвилі 2022 р. та план 

профорієнтаційної роботи на 2022/2023 н. р. 

П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 
Затвердження навчального навантаження науково-

педагогічних працівників кафедри на 2022/2023 н. р. 

3 
Обговорення та затвердження індивідуальних планів 

науково-педагогічних працівників кафедри на 2022/2023н.р. 

4 
Обговорення й ухвалення плану роботи кафедри на 

2022/2023 н. р. 

5 

Затвердження графіка взаємовідвідувань, проведення 

відкритих занять науково-педагогічних працівників 

кафедри у І семестрі 2022/2023 н. р. 

6 
Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

аспірантів за останній рік 

Засідання 9 (жовтень) 

1 

Перспективи розвитку співпраці з наукової та науково-

педагогічної роботи на регіональному та міжнародному 

рівнях 
П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 2 
Затвердження тем та керівників курсових та 

кваліфікаційних робіт 

3 Стан реалізації наукової теми кафедри 

Засідання 10 (листопад) 

1 
Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої 

освіти викладачами кафедри 
П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
2 

Стан дотримання норм та правил з виконавської дисципліни 

працівниками кафедри 

3 
Звіт про виконану роботу аспірантів, докторантів та 

здобувачів кафедри за останній рік 

Засідання 11 (грудень) 

1 
Результати набору здобувачів вищої освіти у ІІ хвилі 

вступної кампанії у 2022 р. 
П. В. Лушин, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2 Підсумки  роботи кафедри у І семестрі 2022/2023 н. р. 

3 

Корегування плану роботи кафедри та індивідуальних 

планів науково-педагогічних працівників кафедри на ІІ 

семестр 2022/2023 н. р. 
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2.3. Конференції, наукові, науково-методичні,  

науково-методологічні семінари, які проводять кафедри  

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. Міжнародні науково-практичні конференції спільно з МОН України та ІМЗО 

1 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і 

молодь – 2021: пріоритетні 

напрями глобалізаційних змін» 

14 квітня 

2022 р. 

ДЗВО «УМО»; 

ННІМП;  

кафедра ПУПМ 

  

2 

XІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти» 

20 травня 

2022 р. 

ДЗВО «УМО»;  

ННІМП;  

кафедра ПОР 

ІІ. Заходи, внесені до плану НАПН України 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1 

XІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти» 

20 травня 

2022 р. 

ДЗВО «УМО»;  

ННІМП;  

кафедра ПОР 

2 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Школа синергії 

освіти і духовності: нові виклики, 

тренди і можливості» 

26 листопада 

2022 р. 

ДЗВО «УМО»; 

ННІМП;  

кафедра ПАСО  

ІІІ. Заходи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Науково-практичні конференції 

1 

Науково-практична конференція 

«Стан застосування і розвиток 

проєктного підходу в публічному 

управлінні: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» 

20 жовтня 

2022 р. 

 

ДЗВО «УМО»; 

ННІМП; 

 кафедра ПУПМ 

 

ІV. Заходи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

Наукові, науково-методологічні семінари 

1 

Міжкафедральний науковий 

семінар «Психолого-педагогічний 

супровід підготовки 

конкурентоспроможних фахівців: 

виклики сьогодення» 

11 лютого 

2022 р. 

ННІМП;  

кафедра ЕПМ;  

кафедра ПОР 

2 

Міжкафедральний всеукраїнський 

науково-методологічний семінар 

«Позиціонування закладу освіти 

засобами традиційних та новітніх 

технологій менеджменту» 

27 жовтня 

2022 р. 

 

ННІМП;  

кафедра ПАСО; 

 

3 
Методологічний семінар в рамках 

наукового ком’юніті з публічного 

Січень 

2022 р. 

ННІМП; 

 кафедра ПУПМ 
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управління і адміністрування для 

здобувачів вищої освіти третього 

рівня освіти (PhD) і наукових 

керівників «Дисертація: зміст та 

новизна 

проф. Карташов Є.Г. 

проф. Дегтярьова І.О. 

4 

Науково-практичний семінар 

«Сучасні тренди HR-менеджменту 

та їх імплементація на державній 

службі в Україні» 

Лютий 

2022 р. 

ННІМП; 

 кафедра ПУПМ 

доц. Євсюкова О.В. 

5 

Круглий стіл «Чинники 

успішності викладача закладу 

вищої освіти»   

Квітень 

2022 р. 

ННІМП; 

 кафедра ПУПМ 

проф. Дегтярьова І.О. 

6 

Круглий стіл в рамках наукового 

ком’юніті з публічного управління 

і адміністрування «Актуальні 

дослідження сучасних 

трансформацій публічного 

управління» 

Червень 

2022 р. 

ННІМП; 

 кафедра ПУПМ 

проф. Карташов Є.Г. 

проф. Дегтярьова І.О. 

проф. Діденко Н.Г. 

проф. Ковтун О.А. 

доц. Євсюкова О.В. 
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2.4. Навчально-виховна робота  
 

№ 

з/п  
Зміст роботи 

Термін 

виконання  
Відповідальні 

1 2 3 4 

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

1  
Підготовка наказу «Про склад 

екзаменаційної комісії на 2022 рік» 
Січень 

О.Л. Фещенко, 

О.А. Іванилова 

 

2 

Підготовка і затвердження 

розкладів навчальних занять 

здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форми навчання 

Протягом року 

(за два тижні до 

початку сесії 

згідно з 

графіком 

освітнього 

процесу) 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

Т.В. Мельник 

3 

Контроль за виконанням 

навантаження  

науково-педагогічних  працівників 

за І семестр 2021/2022 н.р. 

Січень 

Т.Є. Рожнова 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова  

4  

Корегування навчального 

навантаження науково-педагогічних 

працівників після другої хвилі 

прийму студентів 

Січень О.А. Іванилова 

5  

Формування навчальних карток 

здобувачів вищої освіти першої та 

другої хвилі прийому 

Вересень, 

Січень 
В.М. Корсак  

6 
Підготовка поточних наказів про 

рух студентів 
Протягом року 

А.В. Шмагун 

О.С. Сергієнко 

7  
Ведення бази студентського обліку 

та результатів екзаменаційних сесій 
Протягом року Т. В. Мельник 

8 
Передача справ здобувачів вищої 

освіти – випускників до архіву 
Протягом року 

О.С. Сергієнко 

В.М. Корсак 

9  

Організація заходів щодо  

визначення якості  знань  

здобувачів  вищої освіти 

Протягом року 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

Т.В. Мельник 

10 

Систематичний  контроль  за  

відвідуванням  занять,  вивчення  та  

аналіз  причин  пропусків  занять  та  

академічної  успішності  

здобувачами вищої освіти 

Протягом року 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

В.В. Драгунова 

11 
Контроль проведення навчальних 

занять згідно розкладу  
Протягом року 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

В.В. Драгунова 

12 

Робота з ЄДЕБО (внесення даних 

щодо руху контингенту здобувачів 

вищої освіти, оформлення 

студентських квитків, документів 

про освіту, академдовідок) 

Протягом року 

О. А. Іванилова 

О.В. Максимихіна 

 

13 Контроль успішності здобувачів Протягом року О.Л. Фещенко,  



 

 

19 

вищої освіти та контроль за 

ліквідацією академічної 

заборгованості  

О. А. Іванилова 

В.В. Драгунова 

14 

Підготовка розкладів до проведення 

випускової атестації здобувачів 

вищої освіти 

Протягом року 

(за два тижні до 

початку 

атестації згідно 

з графіком 

освітнього 

процесу) 

О. А. Іванилова 

Т. В. Мельник 

15 

Підготовка матеріалів та 

документації до проведення 

Атестації здобувачів вищої освіти-

випускників 

Протягом року 

(згідно з 

графіком 

освітнього 

процесу) 

О. А. Іванилова 

Т. В. Мельник 

 

16 

Котроль передачі кафедрами 

кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти до бібліотеки 

Протягом року 

(по закінченню 

роботи ЕК) 

О. А. Іванилова 

Т. В. Мельник 

17 

Підготовка розпоряджень щодо 

індивідуальних графіків навчання 

здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання 

Протягом року 

О. А. Іванилова 

А.В. Шмагун 

О.С. Сергієнко 

18 

Контроль  за  дотриманням  графіка 

відкритих занять науково-

педагогічних працівників ННІМП 

 

Протягом року 

Т.Є. Рожнова 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

19 

Контроль за виконанням 

навантаження науково-педагогічних  

працівників за ІІ семестр 

2019/2020 н.р. 

 

Червень 

Т.Є. Рожнова 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

19 

Формування  педагогічного 

навантаження науково-педагогічних  

працівників на  семестр 

2020/2021 н.р. 

 

Червень 

 О.В. Алейникова 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова 

20 

Формування переліку вибіркових 

дисциплін  

Квітень, 

грудень 

О.Л. Фещенко,  

О. А. Іванилова, 

Т.В. Мельник 

21 

Формування переліку об’єктів 

практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти згідно з навчальними 

планами. 

Протягом року А.В. Шмагун 

22 

Підготовка проектів угод 

(договорів) на  проведення 

практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

Протягом року А.В. Шмагун 

23 

Підготовка проекту наказу про 

проходження практичної 

підготовки здобувачами вищої 

освіти. 

Згідно графіку 

освітнього 

процесу 

А.В. Шмагун 

24 

Узгодження із завідувачами 

кафедр програм практичної 

підготовки та термінів їх 

виконання. 

Протягом року А.В. Шмагун, 

завідувачі кафедр 



 

 

20 

25 

Інформування здобувачів вищої 

освіти про порядок проведення 

практичної підготовки, оформлення 

щоденника, звіту про практику та 

порядок їх подання на кафедру. 

Протягом року А.В. Шмагун 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці  

1 2 3 4 

1. Організація поселення 

студентів у гуртожиток 

 

До 15 вересня 

2022 року 

Комендант гуртожитку, 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова студентської 

колегії УМО, староста 

гуртожитку 

2. Складання графіків 

відвідування гуртожитку 

кураторами груп 

До 10 вересня 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

3. Складання графіків 

чергування студентів у 

гуртожитку 

 

Щомісяця 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, староста гуртожитку, 

старости гуртожитку  

4. Вивчення заступником 

директора з навчально-

виховної роботи ННІМП 

керівних документів щодо 

організації виховної роботи у 

ДЗВО «УМО» 

 

 

Упродовж року 

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

5. Ознайомлення з нормативно-

правовою документацією 

членів Студентської колегії 

УМО щодо організації 

роботи студентського 

самоврядування в ДЗВО 

«УМО» 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, провідний юрист-

консульт Університету, голова 

студентської колегії УМО, 

члени Студентської колегії 

УМО  

6. Супровід та вдосконалення 

сторінки Студентського 

самоврядування на сайті 

Університету та сторінок у 

соціальних мережах 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова студентської 

колегії УМО, керівник 

інформаційно-

профорієнтаційного відділу, 

члени Студентської колегії 

УМО 

7. Проведення соціологічного 

опитування студентів щодо 

ефективності виховної 

роботи та роботи 

адміністрації гуртожитку 

Університету 

 

 

Упродовж року 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

8. Участь у проведенні  Заступник директора з 
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загальних зборів студентів 

денної форми навчання 

Упродовж року навчально-виховної роботи 

ННІМП 

9. Проведення інструктажів з 

техніки безпеки для 

студентів денної форми 

навчання 

 

Упродовж року 

Інженер з техніки безпеки, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

10. Організація та проведення 

організаційних зборів для 

студентів-першокурсників  

 

До 05 вересня 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, керівники відділів 

ННІМП, голова Студентської 

колегії УМО 

11. Організація зустрічей 

студентів з адміністрацією 

Університету 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

12. Участь у засіданнях Вчених 

рад Університету 

менеджменту освіти та 

Навчально-наукового 

інституту менеджменту та 

психології 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова та представник 

Студентської колегії УМО 

13. Проведення індивідуальних 

зустрічей зі студентами, 

батьками студентів, бесіди та 

консультації з питань 

навчання та виховання 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

14. Організація проведення 

заходів з профорієнтаційної 

роботи « День відкритих 

дверей»  

 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, відповідальний 

секретар приймальної комісії, 

голова студентської колегії 

УМО, керівник студентського 

клубу 

15. Організація випускних 

заходів для студентів денної 

форми навчання 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова студентської 

колегії УМО, керівник 

студентського клубу, куратори 

академічних груп, науково-

педагогічні працівники кафедр 

ННІМП 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

№ з/п Зміст роботи  Термін 

виконання  

Виконавці 

1 2 3 4 

1. Формування планів роботи: 

а) кураторів До 01 жовтня 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп, староста гуртожитку 
г) Студентської колегії УМО До 01 жовтня 

2022 року 

2.  Проведення нарад: 
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а) Студентської колегії УМО Другий 

понеділок 

кожного місяця 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова Студентської 

колегії УМО 
б) старостату  Третя середа  

кожного місяця 

д) кураторів Після засідання 

кафедр, 

кожного місяця 

3. Організація навчання активу: 

б) старост академічних груп Упродовж року  

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

в) членів Студентської колегії 

УМО 

Упродовж року 

4. Надання інформаційних 

матеріалів про студентське 

життя для розміщення на 

сторонці «Студентам» сайту 

Університету та соціальних 

мережах 

 

 

Упродовж року 

Основні напрями виховної роботи зі здобувачами вищої освіти 

№ з/п Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці  

1 2 3 4 

Патріотичне виховання  

1. Організація та проведення 

виховної години присвяченої 

Дню соборності України та 

Дню пам’яті героїв Крут 

 

Січень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

2. Організація та проведення 

пам’ятних заходів до Дня 

Героїв Небесної Сотні  

 

Лютий  

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

3. Організація та проведення 

Шевченківських днів 

 

 

Березень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, кафедра управління 

проектами та загально фахових 

дисциплін, члени Студентської 

колегії УМО 

4. Організація та проведення 

благодійної ярмарку 

 

Березень-квітень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

5. Організація флешмобу 

присвяченого Дню 

вишиванки 

 

Травень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

6. Організація та проведення 

заходів щодо трагічних подій 

у Бабиному Яру 

Вересень  

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО, куратори 

академічних груп 
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7. Організація та проведення 

декади до Дня захисника та 

захисниць України та Дня 

українського козацтва  

 

Жовтень, грудень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

8. Організація та проведення 

виховної години, 

присвяченої 

пам’яті жертв Голодомору 

1932–1933 рр. 

Листопад 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, 

кафедри ННІМП 

ДЗВО «УМО», голова 

Студентської колегії 

Університету 

9. Організація тематичних 

екскурсій до музеїв міста, 

району, області 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори груп, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри ННІМП 

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 

ДЗВО «УМО» 

 

Вересень  

2022 року,  

упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, комендант 

гуртожитку, староста 

гуртожитку, провідний юрист-

консульт Університету  

2. Організація та проведення 

заходів щодо протидії 

хабарництву, зловживанням і 

корупції в закладах освіти 

 

Упродовж року  

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп, провідний юрист-

консульт Університету 

3. Відвідування виставки 

присвяченої Дню Європи у 

Державній науково-

педагогічній бібліотеці 

України імені                           

В.О. Сухомлинського       

НАПН України 

Травень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

4. Проведення індивідуальної 

виховної роботи зі 

студентами, схильними до 

правопорушень 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

5. Організація та проведення 

інформаційної години 

присвяченої Міжнародному 

дню боротьби з корупцією 

  

Грудень 2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

кафедри ННІМП ДЗВО «УМО 

6. Розміщення нормативно-

правових документів 

стосовно виховної роботи на 

сайті Університету  

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 
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Моральне виховання 

1. Організація та проведення 

святкового заходу до Дня 

Святого Валентина 

 

Лютий  

2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

2 Організація та проведення 

святкового концерту до 

Міжнародного жіночого дня 

 

Березень  

2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

3. Організація та проведення 

святкового концерту до «Дня 

працівника освіти» 

 

Жовтень 

2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

4. Організація психологічного 

супроводу та консультування 

студентів 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, психологічна служба 

5. Залучення студентів до 

волонтерського руху, 

встановлення контактів з 

громадськими організаціями 

міста, зі службою 

соціального захисту міського 

виконавчого комітету 

 

 

 

Упродовж року 

Куратори академічних груп, 

кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування 

і кафедри психології та 

особистісного розвитку 

6.  Організація та проведення 

благодійної акції «Зігрій 

дитяче серце» 

Грудень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

Естетичне виховання 

1. Залучення студентів до 

участі в роботі гуртків за 

інтересами та творчих 

колективів ДЗВО «УМО» 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

голова Студентської колегії 

Університету, керівники 

гуртків та творчих колективів 

ДЗВО «УМО» 

Організація і проведення заходів: 

1. Організація та проведення 

урочистого заходу «Посвята 

у студенти»  

 

 

Вересень  

2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

2. Організація та проведення 

фестивалю художньої 

самодіяльності «Дебют 

першокурсника» 

Жовтень 

2022 р. 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

3. Організація та проведення Листопад  Заступник директора 
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Міжнародного дня студента 2022 р. з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

4. Організація та проведення 

новорічного концерту 

Грудень 

2022 р. 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

5. Організація та проведення 

Дня 

студентського гуру 

(змагання на 

Кубок ректора) 

Квітень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

6. Випуск Студентської газети 

«StudLife» 

щоквартально Заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

голова Студентської колегії , 

старости академічних груп 

7. Проведення тематичних 

заходів (за результатами 

опитування студентів) 

Постійно Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

8. Організація роботи «Бізнес-

клубу» 

Щоквартально Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

Екологічне виховання 

1. Організація та проведення 

пам’ятних заходів до річниці 

аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Квітень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, 

кафедри ННІМП 

ДЗВО «УМО», 

старости академічних 

груп 

Трудове виховання 

1. Участь студентів ДЗВО 

«УМО» у всеукраїнських, 

місцевих та університетських 

масових трудових акціях 

Упродовж 

року 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, голова 

Студентської колегії 

Університету, 

старости академічних 

груп 

2. Здійснення систематичного 

контролю за прибиранням 

аудиторій, закріплених за 

Упродовж 

року 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, голова 
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академічними групами Студентської колегії 

Університету, 

старости академічних 

груп 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

1. Організація та проведення 

агітаційно-

пропагандистських заходів 

до Міжнародного дня 

відмови від паління 

 

Листопад  

2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО, 

куратори академічних груп 

2. Організація та проведення 

інформаційного міксу, 

присвяченого Всесвітньому 

дню здоров'я – «Здоров’я – 

мудрих гонора» 

 

Квітень 2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

3. Організація та проведення 

оздоровчих походів 

вихідного дня зі студентами 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

Професійне виховання 

1. Організація та проведення 

практичних семінарів щодо 

професійного спрямування 

студентів  

Постійно  Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, відділ організації 

навчального процесу, науково-

педагогічні працівник кафедр 

ННІМП, куратори академічних 

груп 
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