
ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН-СІТКА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ 

СІЧЕНЬ 

Дні тижня 
Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

 6 січня 

Вихідний день 

13 січня 20/27 січня 

Засідання 

профспілкового 

комітету інституту 

Вівторок 

  

7 січня 

Вихідний день 

14 січня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

21/28 січня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

1 січня 

Вихідний день 

 

 

8 січня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії 

інституту 

15 січня 22/29 січня 

Засідання вченої 

ради інституту 

Четвер 

2 січня 

Засідання 

кафедр 

інституту 

9 січня 

Засідання оnline 

Академії 

цифрових 

технологій 

16 січня 23/30 січня 

Засідання студіЇ 

корпоративного 

тімбілдінгу 

П’ятниця 

3 січня 

Дайджест 
періодичних 
видань (для 

науково-
педагогічних 
працівників) 

10 січня 17 січня 

 

24/31 січня 

Субота 

4 січня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

11 січня 

 

18 січня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

25 січня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-



методичної 

роботи 

методичної 

роботи 

методичної 

роботи 



ЛЮТИЙ 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

3 лютого 

Засідання кафедр 

інституту 

Регіональний 

майстер-клас 

«Використання 

казкотерапії в 

якості техніки 

здоров’язбереження 

в роботі педагога 

ЗП(ПТ)О»» 

10 лютого 17 лютого 24 лютого 

 

Вівторок 

4 лютого 

Організаційна нарада 

у директорки 

інституту 

 

11 лютого 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

18 лютого 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

25 лютого 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

5 лютого 

Майстер-клас 

«Використання 

казко-терапії в 

якості техніки 

здоров’язбереження 

в роботі педагога 

ЗП(ПТ)О» 

 

 

12 лютого 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії 

інституту 

19 лютого 

Усеукраїнський 

коворкінг з 

онлайн-

трансляцією: 

«Використання 

хмарних 

технологій в 

освітньому 

процесі 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти» 

26 лютого 

 

Четвер 

6 лютого 13 лютого 

Засідання 

оnline 

Академії 

20 лютого 

 

27 лютого 



цифрових 

технологій 

П’ятниця 

7 лютого 

Дайджест 

періодичних видань 

(для науково-

педагогічних 

працівників інституту) 

14 лютого 21 лютого 28 лютого 

Субота 

8 лютого 

День самоосвіти і 

проведення науково-

методичної роботи 

15 лютого 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

22 лютого 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

29 лютого 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 



БЕРЕЗЕНЬ 

Дні тижня 
Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

2 березня 

Засідання кафедр 

інституту 

Регіональний 

круглий стіл 

«Розвиток 

професійної 

компетентності 

педагога 

засобами медіа 

освітніх 

технологій» 

9 березня 

Вихідний день 

16 березня 23/30 березня 

Засідання 

профспілкового 

комітету 

інституту 

Вівторок 

3 березня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

10 березня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

17 березня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

24/31 березня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

4 березня 

Круглий стіл 

«Розвиток 

професійної 

компетентності 

педагога 

засобами медіа 

освітніх 

технологій» 

11 березня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії інституту 

18 березня 25 березня 

Засідання вченої 

ради інституту 

Четвер 

5 березня 12 березня 19 березня 

Засідання оnline 
Академії 
цифрових 
технологій 

26 березня 

Засідання студіЇ 
корпоративного 

тимбілдингу 

П’ятниця 

6 березня 

Дайджест 
періодичних 
видань (для 

науково-

13 березня 

 

20 березня 

 

27 березня 



педагогічних 
працівників) 

Субота 

7 березня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної роботи 

14 березня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

21 березня 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

28 березня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 



КВІТЕНЬ 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

 6 квітня 13 квітня 20 квітня 

Вихідний день 

27 квітня 

Засідання 

профспілкового 

комітету 

інституту 

Вівторок 

 7 квітня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

14 квітня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

21/28 квітня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

1 квітня 

Засідання 

кафедр 

інституту 

8 квітня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії інституту 

15 квітня 

Круглий стіл 

«Охорона праці 

майбутніх 

кваліфікованих 

робітників в 

умовах 

європейської 

інтеграції 

України» 

22/29 квітня 

 

Четвер 

2 квітня 9 квітня 16 квітня 

Засідання оnline 

Академії цифрових 

технологій 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Реалізація 

сучасних освітніх 

практик при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників» 

23/30 квітня 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Упровадження 

сучасних 

освітніх 

технологій при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників» 

 



П’ятниця 

3 квітня 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

10 квітня 17 квітня 

 

24 квітня 

Регіональний 

круглий стіл 

«Інноваційні 

виховні 

технологіі як 

засіб гуманізаціі 

освітнього 

процесу» 

Субота 

4 квітня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

11 квітня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

18 квітня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної роботи 

25 квітня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 



ТРАВЕНЬ 

 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 

Понеділ

ок 
 

4 травня 

Засідання 

кафедр 

11 травня 

Вихідний день 

18 травня 

 

25 травня 

Засідання 

профспілково

го комітету 

інституту 

Вівторо

к 
 

5 травня 

 

12 травня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

19 травня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

26 травня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа  

6 травня 

 

13 травня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії 

інституту 

20 травня  27 травня 

Засідання 

вченої ради 

інституту 

Четвер  

7 травня 

 

14 травня 

 

21 травня 

Засідання оnline 

Академії 

цифрових 

технологій 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Реалізація 

перспективного 

педагогічного 

досвіду в 

професійній 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників» 

28 травня 

 



П’ятниц

я 

1 травня 

Вихідний 

день 

8 травня 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

15 травня 22 травня 

Регіональний 

круглий стіл 

«Правові основи 

навчання 

неповнолітніх у 

закладах 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти» 

29 травня 

 

Субота 

2 травня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

9 травня 

Вихідний день 

16 травня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 

23 травня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

30 травня 

 



ЧЕРВЕНЬ 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

1 червня 

Засідання 

кафедр 

інституту 

8 червня 

Вихідний день 

15 червня 22 червня 

Засідання 

профспілкового 

комітету інституту 

29 червня 

Вихідний день 

Вівторок 

2 червня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

9 червня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

16 червня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

23/30 червня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

3 червня  10 червня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії 

інституту 

17 червня 24 червня 

Засідання вченої 

ради інституту 

Четвер 

4 червня 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Упровадження 

інноваційних 

технологій 

навчання як 

умова 

мотивації до 

професійної 

діяльності» 

Регіональний 

круглий стіл 

«Шляхи 

профілактики 

та 

попередження 

конфліктів в 

11 червня 18 червня 

Засідання 

оnline Академії 

цифрових 

технологій 

 

 

25 червня 

Засідання студіЇ 

корпоративного 

тімбілдінгу 

 



освітньому 

середовищі 

ЗП(ПТ)О» 

П’ятниця 

5 червня 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

12 червня 

 

19 червня 26 червня 

Субота 

6 червня 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

13 червня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

20 червня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

27 червня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 



ВЕРЕСЕНЬ 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

 7 вересня 

Засідання 

кафедр 

інституту 

14 вересня 21/28 вересня 

Засідання 

профспілкового 

комітету інституту 

Вівторок 

1 вересня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

8 вересня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

15 вересня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

22/29 вересня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

2 вересня 9 вересня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії інституту 

Регіональний 

майстер-клас 

«Створення 

персонального 

сайту педагога 

закладу 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти» 

Регіональна 

панельна 

дискусія «Які 

мотиви 

домінують у 

сучасних 

учнів?» 

16 вересня 

Засідання 
вченої 

ради інституту 

23/30 вересня 

 

Четвер 

3 вересня 10 вересня  17 вересня 

Засідання 

оnline Академії 

цифрових 

технологій 

24 вересня 

Засідання студіЇ 

корпоративного 

тімбілдінгу 



П’ятниця 

4 вересня 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

11 вересня  

 

 

18 вересня 

 

25 вересня 

Суббота 

5 вересня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

12 вересня 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

19 вересня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

26 вересня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 



ЖОВТЕНЬ 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

 5 жовтня 

Засідання 

кафедр 

інституту 

12 жовтня 19/26 жовтня 

Засідання 

профспілкового 

комітету 

інституту 

Вівторок 

 6 жовтня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

13 жовтня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

20/27 жовтня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

 7 жовтня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії інституту 

Регіональна 

науково-

практична 

конференція 

«Розвиток 

цифрової 

компетентності 

педагогів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти» 

14 жовтня 

Вихідний день 

21/28 жовтня 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар: 

«Розвиток 

інноваційної 

культури 

педагогів у 

системі освіти 

дорослих: 

історія, теорія, 

практика» 

Четвер 

1 жовтня 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Упровадження 

інноваційних 

освітніх 

технологій у 

професійно-

практичній 

8 жовтня  15 жовтня 

 

22/29 жовтня 
Міжнародна 

конференція з 
онлайн-

трансляцією 
«Формування 

системи 
професійних 

кваліфікацій і 

створення 

єдиного 

освітнього 



підготовці 

кваліфікованих 

робітників» 

середовища 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти» 

П’ятниця 

2 жовтня 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

9 жовтня 16 жовтня 23/30 жовтня 

Суббота 

3 жовтня 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 

10 жовтня 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 

17 жовтня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

24 жовтня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 



ЛИСТОПАД 

 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

2 листопада 

Засідання 

кафедр 

інституту 

9 листопада 16 листопада 23/30 листопада 

Засідання 

профспілкового 

комітету інституту 

Вівторок 

3 листопада 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

10 листопада 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

17 листопада 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

24 листопада 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

4 листопада  11 листопада 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція: 

«Інформаційно-

ресурсне 

забезпечення 

освітнього 

процесу в 

умовах 

діджиталізації 

суспільства» 

18 листопада 

Усеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Інноваційні 

технології при 

підготовці 

фахівців 

будівельної 

галузі» 

25 листопада 

Засідання вченої 

ради інституту 

Четвер 

5 листопада 12 листопада 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії інституту 

Регіональний 

круглий стіл 

«Охорона праці 

в сільському та 

лісовому 

господарстві» 

19 листопада 26 листопада 
 

VІ-а Міжнародна 
науково-практична 

інтернет-
конференція 
«Психолого-

педагогічні 

аспекти 

навчання 

дорослих у 

системі 

безперервної 

освіти» 



П’ятниця 

6 листопада 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

13 листопада 

 

20 листопада 

 

27 листопада 

 

Суббота 

7 листопада 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

14 листопада 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

21 листопада 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

28 листопада 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 

  



ГРУДЕНЬ 

Дні 

тижня 

Тижні місяця 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Понеділок 

 7 грудня 

Засідання кафедр 

інституту 

14 грудня 21/28 грудня 

Засідання 

профспілкового 

комітету 

Вівторок 

1 грудня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

8 грудня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

15 грудня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

22/29 грудня 

Організаційна 

нарада у 

директорки 

інституту 

Середа 

2 грудня 

 

9 грудня 

Проведення 

наради 

студентської 

колегії інституту 

Регіональний 

науково-

методичний 

семінар «Розвиток 

конфліктологічної 

компетентності 

педагогів: 

теоретико-

практичний 

аспект» 

16 грудня 23/30 грудня 

Засідання 

вченої ради 

інституту 

Четвер 

3 грудня 10 грудня 17 грудня 

 

24/31 грудня 

Засідання студіЇ 

корпоративного 

тімбілдінгу 

П’ятниця 

4 грудня 

Дайджест 

періодичних 

видань (для 

науково-

педагогічних 

працівників 

інституту) 

11 грудня 

 

18 грудня 

 

25 грудня 

Вихідний день 



 

1 2 3 4 5 

Суббота 

5 грудня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

12 грудня 

День 

самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

19 грудня 

День самоосвіти 

і проведення 

науково-

методичної 

роботи 

26 грудня 

День самоосвіти і 

проведення 

науково-

методичної 

роботи 

 

  



 


