
МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ 

НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ БІНПО 

Термін звітності: 11.04.2022 – 15.04.2022 
ПІ працівника Посада Місце 

перебування 

працівника 

Методична та організаційна робота 

11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 

Щипська 

Тетяна 

Петрівна 

Завідувачка  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Звіт про роботу 

інституту за  04.04-

09.04.2022 

- Створення основи звіту 
за період 11-15.04.2022 

для розміщення у 

хмарному сервісі MS 

Teams 

- проведення наради для 
працівників відділу  

 

- сітка розкладу на 

наст.тиждень 

- вирішення питань з 

НМЦ Дніпр.обл та м. 
Києва (довідки, години) 

-консультування 

тьюторів  

-консультування НПП 

стосовно роботи з 
контингентом  

- вирішення питань з г/р 

групами стосовно 

оплати за КПК 

- часть у Відкритому 
UNIVERSAL-

МАРАФОНІ БІНПО 

«Сила України у 

кожному з нас» 

12.04.2022 (1 год.) 

- Розклад на 

наступний тиждень 

- контроль заповлення 

звіту за період 11-
15.04.2022 у хмарному 

сервісі MS Teams 

 

- вирішення 

організаційних питань з 

НМЦ ПТО  

та тьюторами груп 
- нарада для керівників 

структурних підрозділів 

-нарада для працівників 

відділу (стосовно табеля 

оплати навчальної 
роботи з погодинного 

фонду для педагогів, які 

задіяні у навч.процесі 

здобувачів вищої 

освіти) 
- створення табеля 

оплати навчальної 

роботи з погодинного 

фонду  

- зведення результатів 

роботи працівників 

відділу за звітний період 

- участь у постійно 
діючому 

консультаційному 

пункті «Відкриті 

публічні лекції для 

педагогів, батьків, 
дітей» 15.04.2022  

 

- збір 

інформації про 

територіальне 

перебування 
працівників 

віділу  

 

Сажко  

Світлана 

Миколаївна 

Методист  

І кат 

м.Біла Церква 

Київ.обл 

-Підготовка інформації 

щодо відкриття груп та 

груп  другого етапу з 
11.04.2022року 

(кількість слухачів, 

навчальні заклади)  

- Нарада працівників 

навчального відділу  
-Уточнення списків  та 

їх корегування. 

-Погодження 

організаційних питань з 

НМЦ ПТО Полтавської, 
Черкаської, Київської, 

Миколаївської, Одеської 

областей та м. Київ. 

 

-Консультування 

слухачів щодо 

освітнього процесу. 
-Формування списків 

слухачів на курси 

підвищення 

кваліфікації.  

-Участь у марафоні 
«Сила України – у 

кожному з нас» 

-Корегування списків 

за обліковими 

картками. 
-Підготовка довідки 

про навчання на 

курсах підвищення 

кваліфікації у БІНПО. 

-Внесення змін до 
списків за поданими 

заявками від НМЦ. 

-Прийом заявок на КПК 

від НМЦ ПТО.  

-Вирішення 
організаційних питань з 

відділом цифровізації 

освітньої діяльності, 

НМЦ ПТО та 

тьюторами груп 
-Перевірка списків груп 

по бюджету за 

обліковими картками. 

-Підготовка довідок про 

навчання на курсах 
підвищення кваліфікації 

у БІНПО. 

 

-Розсилання листів та 

розкладів на НМЦ 

-Участь в 
Консультаційному 

пункті «ВІДКРИТІ 

ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 
-Підготовка інформації 

щодо кількості слухачів 

за держбюджетом. 

 

 

Князєва  

Марина 

Олексіївна 

Методист  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Звіт за тиждень по 

вищій освіті 

- Нарада працівників 

відділу  

- Створення, реєстрація 

та відправка 

екзаменаційних 

відомостей 
-Участь у захисті 

кваліфікаційних робіт 

- Створення, 

реєстрація та 

відправка залікових 

відомостей 
-Участь у захисті 

кваліфікаційних робіт 

- Створення, реєстрація 

та відправка залікових, 

екзаменаційних 

відомостей 
- Заповнення заліковок 

- Заповнення заліковок 

- Проєкт наказу на 

відрахування Кушнірук 

- Створення, реєстрація 
і відправка залікових та 

 



- Створення, реєстрація 

та відправка залікової 

відомості 
- Передано акти по 

підвищенню 

кваліфікації у 

бухгалтерію 

- Заповнення журналів 
обліку роботи груп 2 

тиждень 

- Збір скріншотів 

- Відправка студентам 

посилань 
 

магістра (УНЗ): 

протоколи, 

ідентифікація 
- Допомога у написанні 

пресрелізу  

-Участь у марафоні 

«Сила України – у 

кожному з нас» 
- Збір скріншотів 

- Відправка студентам 

посилань 

- Виставлення оцінок в 

заліковки 

магістра (АМ): 

протоколи, 

ідентифікація 
- Допомога у 

написанні пресрелізу   

- Відправлено додатки 

до дипломів 

Менеджмент на 
узгодження 

- Виставлення оцінок 

в заліковки  

- Збір скріншотів 

- Відправка студентам 
посилань 

- Наказ про 

затвердження комісій 

курсових робіт 
- Додатки до дипломів 

(АМ) 

- Збір скріншотів 

- Відправка студентам 

посилань 
- Відправка кураторам 

боргів по оплаті 

екзаменаційних 

відомостей 

- Додатки до дипломів 
(УНЗ) 

- Участь в 

Консультаційному 

пункті «ВІДКРИТІ 

ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 
ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

- Збір скріншотів 

- Відправка студентам 

посилань 

Коломієць 

Ксенія 
Русланівна 

Методист  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Нарада працівників 

відділу  
-Збір розподілів 

підсумкових випускних 

робіт 

-Заповнення таблиці 

навчального 
навантаження  

- Підготовка 

розпорядження про 

закріплення тем 

випускних робіт 
 

-Підрахунок 

навчального 
навантаження 

-Участь у марафоні 

«Сила України – у 

кожному з нас» 

-Заповнення 
табелів,підрахунок 

вичитаних годин по ВО 

- Оформлення журналів 

обліку навчальної 

роботи 
 

-Заповнення 

табелів,підрахунок 
вичитаних годин по 

ВО 

- Корегування 

розподілів робіт 

отриманих від 
тьюторів  

-Опрацювання 

інформації,що до 

ПВР,отриманної від 

тьюторів 
-Заповнення таблиці 

підсумкових 

випускних робіт 

 

-Збір та опрацювання 

інформації від 
лаборантів кафедр  

-Перевірка,корегування 

табеля по ВО 

- Заповнення таблиці 

обліку навчального 
навантаження 

- Доопрацювання 

розподілів робіт 

- Заповнення журналів 

обліку навчальної 
роботи 

-Обговорювання 

робочих питань з 

працівниками відділу  

 
 

- Участь в 

Консультаційному 
пункті «ВІДКРИТІ 

ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

- Заповнення таблиці 
журналів обліку 

навчальної роботи 

- Доопрацювання 

розподілів підсумкових 

випускних робіт 
-Заповнення таблиць 

згідно отриманих 

матеріалів 

-Проведення підсумків 

що до отриманої 
інформації від тьюторів 

за тиждень 

 

 

 

Завідувачка НВ  Тетяна ЩИПСЬКА 
 

Методист  Світлана САЖКО 
 

Методист  Марина КНЯЗЄВА  

 
Методист  Ксенія КОЛОМІЄЦЬ 



Щипська Т.П., завідувачка відділу 

- Звіт про роботу інституту за 04.04-09.04.2022 

 
 

 

 
 



 
 
- проведення наради для працівників відділу 
 

 
 

 



- Участь у Відкритому UNIVERSAL-МАРАФОНІ БІНПО «Сила України у кожному з нас» 
12.04.2022 (1 год.) 

 

 
 

 
 

- Розклад на наступний тиждень 



 
 

 
 
 



 
 

2. Участь у постійно діючому консультаційному пункті «Відкриті публічні лекції для 
педагогів, батьків, дітей» 12.04.2022  

 

 
 



 
 

- Нарада для керівників структурних підрозділів 
-  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



-Нарада для працівників відділу (стосовно табеля оплати навчальної роботи з погодинного фонду 
педагогів, які задіяні у навч.процесі здобувачів вищої освіти) 

 

 
 

- Створення табеля оплати навчальної роботи з погодинного фонду 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



- Участь у постійно діючому консультаційному пункті «Відкриті публічні лекції для педагогів, 
батьків, дітей» 15.04.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сажко С.М., методист І категорії 

 

- Формування списків слухачів на курси підвищення кваліфікації. 

 

 

 



- вирішення організаційних питань з НМЦ ПТО, тьюторами груп та відділом цифровізації 

освітньої діяльності 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Підготовка довідок про зарахування слухачки на курси підвищення кваліфікації 

 

 

 



Підготовка інформації щодо відкриття груп на курсах підвищення кваліфікації з 11.04.2022 року та 

щодо продовження навчання слухачів на другому етапі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коломієць К.Р.,методистка 
- Нарада працівників відділу 

 

-Збір розподілів підсумкових випускних робіт 

 



 

 

 

 

 

 



-Заповнення таблиці навчального навантаження  

 

 

 

 



- Підготовка розпорядження про закріплення тем випускних робіт 

 

-Підрахунок навчального навантаження 

 

 



-Участь у марафоні «Сила України – у кожному з нас» 

 

 

 



-Заповнення табелів, підрахунок вичитаних годин по ВО 

 

-Опрацювання інформації, що до ПВР отриманної, від тьюторів 

 



 

-Заповнення таблиці підсумкових випускних робіт 

 

 



-Збір та опрацювання інформації від лаборантів кафедр 

 

 

 

 



- Заповнення таблиці обліку навчального навантаження 

 

 

 



-Обговорювання робочих питань з працівниками відділу 

 

 

- Участь в Консультаційному пункті «ВІДКРИТІ ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

 

 

 



- Заповнення таблиці журналів обліку навчальної роботи 

 

- Доопрацювання розподілів підсумкових випускних робіт 

 



Методист: Князєва М.О. 
 
- Звіт за тиждень по вищій освіті 
 

 

 

 

 

 

 



- Нарада працівників відділу 

 

- Створення, реєстрація та відправка залікової відомості 

 

 



- Створення, реєстрація та відправка екзаменаційних відомостей 

 

 

 

 



 

-Допомога у написанні пресрелізу 

 

-Участь у захисті кваліфікаційних робіт магістра (УНЗ): протоколи, ідентифікація 

 



 

-Участь у марафоні «Сила України – у кожному з нас» 

 

 

 



- Створення, реєстрація та відправка залікових відомостей 

 

 

 

 



-Участь у захисті кваліфікаційних робіт магістра (АМ): протоколи, ідентифікація 

 

 

- Допомога у написанні прес релізу 

 

 



- Відправлено додатки до дипломів Менеджмент на узгодження 

 

- Створення, реєстрація та відправка залікових, екзаменаційних відомостей 

 

 



 

 

- Наказ про затвердження комісій курсових робіт 

 

 



- Відправка кураторам боргів по оплаті 

 

-  Додатки до дипломів (АМ) 

 

 



- Проєкт наказу на відрахування Кушнірук 

 

- Створення, реєстрація і відправка залікових та екзаменаційних відомостей 

 

 



 

 

- Додатки до дипломів (УНЗ) 

 

 



 

 

- Участь в Консультаційному пункті «ВІДКРИТІ ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

 



 



МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ  

ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА  
БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ 

Термін звітності:  11.04.2022- 16.04.2022 

ПІ 

працівника 

Посада Місце 

перебування 
працівника 

структурного 
підрозділу 

Детальний опис виконаних форм роботи за звітний період із наданням 

відповідних підтверджувальних документів (скріншоти проведення 
занять, документи, розробки, сертифікати, навчально-методична 

продукція тощо) 

Підготовка матеріалів для публікації 
на сайті 

Опубліковані 
матеріали 

Організаційна 
робота 

Петрушак 

Оксана 
Михайлівна 

Завідувачка 

відділу 

м. Біла Церква 

 
 

_____ 
 

1. Збірник виховної 

роботи ДНЗ 
«Куп’янський 

регіональний центр 
професійної освіти» 
(третій, четвертий, 

п’ятий збірники) 

1. Створення 

прес релізу щодо 
оновлення банку 

кращих освітніх 
практик виховної 
роботи на 

платформі 
Профосвіта   

Ткач 

Альона 
Генадіївна 

Методистка 

відділу 

м. Львів 1. Узагальнення та систематизація збірників 

виховної роботи ДНЗ «Куп’янський 
регіональний центр професійної освіти» 

(шостий та сьомий збірники) 
2. Створення відео ролику для презентації 
новинок Методичної скарбнички 

_____ _____ 

Лук'янець 

Ірина 
Михайлівна  

Методистка 

відділу 

Івано-

Франківська 
обл, с.Суходіл 

1. Макетування збірників виховної роботи ДНЗ 

«Куп’янський регіональний центр професійної 
освіти» (третій, четвертий та п’ятий збірники)  

_____ _____ 

Завідувачка відділу                                      Оксана Петрушак 

 



ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Термін звітності: 11.04.2022 - 16.04.2022 

1. Збірники виховної роботи ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» (третій, четвертий, п’ятий збірники) 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



1. Створення прес релізу щодо оновлення банку кращих освітніх практик 
виховної роботи на платформі Профосвіта   

  
 

1. Узагальнення та систематизація збірників виховної роботи ДНЗ 
«Куп’янський регіональний центр професійної освіти» (шостий та сьомий 

збірники). 
 

 



 

2. Створення відео ролику для презентації новинок Методичної скарбнички  

 

 



 1. Макетування збірника виховної роботи ДНЗ «Куп’янський регіональний 

центр професійної освіти» (третій, четвертий та п’ятий збірники) 

 

 

 


