
МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ 

НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ БІНПО 

Термін звітності: 02.05.2022 – 07.05.2022 
ПІ працівника Посада Місце 

перебування 

працівника 

Методична та організаційна робота 

02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 

Щипська 

Тетяна 

Петрівна 

Завідувачка  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Звіт про роботу 

інституту за  25.04-

30.04.2022 

- створення основи звіту 

за період 02-07.05.2022 

для розміщення у 

хмарному сервісі MS 

Teams 

- організаційна нарада 

для працівників відділу 

- Сітка розкладу на 

наступний тиждень 

- вирішення питань з 

НМЦ (довідки, години) 

-консультування 

тьюторів  

-консультування НПП 

стосовно роботи з 

контингентом  

- вирішення питань з г/р 

групами стосовно 

оплати за КПК 

– участь в Універсал-

марафоні "Сила 

України - у кожному з 

нас"  

-онлайн зустріч  

для отримання 

інституційного логіну і 

паролю, інформації про 

платформу 

Research4Life 

- Розклад на 

наступний тиждень 

- контроль заповнення 

звіту за період 02-

07.05.2022 у хмарному 

сервісі MS Teams 

 

- Вирішення 

організаційних питань 

з НМЦ ПТО  

та тьюторами груп 

- відправка 

роздрукованих 

свідоцтв слухачам 

КПК 

- робота з матеріалами 

для акредитації 

 

- Зведення результатів 

роботи працівників 

відділу за звітний період 

-створення  звіту щодо 

освітнього процесу за 

період 02.05-07.05.2022 

- Участь у постійно 

діючому 

консультаційному пункті 

«Відкриті публічні лекції 

для педагогів, батьків, 

дітей»  

- збір інформації для прес-

релізу по КПК цього 

тижня. 

- Збір 

інформації про 

територіальне 

перебування 

працівників 

відділу 

 

Сажко  

Світлана 

Миколаївна 

Методист  

І кат 

м.Біла Церква 

Київ.обл 

 -Нарада працівників 

навчального відділу 

- Уточнення списків  та 

їх корегування в групах 

за держбюджетом. 

- Погодження 

організаційних питань з 

НМЦ ПТО Київської, 

Харківської областей та 

м. Києва. 

- Підготовка відомостей 

отримання свідоцтв 

бюджетних груп за 

минулий тиждень. 

- Підготовка списків 

слухачів з темами 

випускних робіт для 

оформлення свідоцтв. 

- Підготовка наказу про 

склад комісії із захисту 

випускних робіт.  

- Консультування 

слухачів щодо 

освітнього процесу. 

-Участь у марафоні 

«Сила України – у 

кожному з нас» 

 

- Підготовка наказу 

щодо зарахування 

слухачів за 

госпрозрахунком. 

- Корегування списків 

за обліковими 

картками. 

- Підготовка довідок 

про навчання на 

курсах підвищення 

кваліфікації у БІНПО. 

 

- Вирішення 

організаційних питань 

з відділом 

цифровізації освітньої 

діяльності, НМЦ ПТО 

та тьюторами груп. 

-Уточнення та 

перевірка списків за 

обліковими картками 

госпрозрахункової 

групи. 

- Підготовка інформації 

щодо випуску слухачів та 

продовження навчання на 

дистанційному етапі. 

- Перевірка списків груп 

по бюджету за 

обліковими картками. 

- Підготовка наказів щодо 

випуску слухачів за 

держбюджетом та на 

госпрозрахунковій основі. 

- Участь в 

Консультаційному пункті 

«ВІДКРИТІ ПУБЛІЧНІ 

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

 

Князєва  

Марина 

Методист  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Збір кваліфікаційних  

робіт та відгуків 

- На прохання 

здобувачки 

- Лист щодо 

коригування 

- Вставка відгуків 

керівників 

- Вставка відгуків 

керівників 

 



Олексіївна - Нарада працівників 

відділу 

- Перенесення оцінок 

залікових та 

екзаменаційних 

відомостей в паперовий 

варіант (Психологія) 

- Заповнення заліковок 

ПС-21-11-зМ та 

виставлення оцінок 

- Відправлено боржників 

по оплаті кураторам 

- Довідка про навчання 

студентці 

відскановано та 

надіслано диплом та 

додаток 

- Перенесення оцінок 

залікових та 

екзаменаційних 

відомостей в паперовий 

варіант (Менеджмент) 

- Заповнення заліковок 

М-21-11-зМ та 

виставлення оцінок 

-Участь у марафоні 

«Сила України – у 

кожному з нас» 

 

статистичних даних 

здобувачів освіти  

- Вставка відгуків 

керівників 

кваліфікаційних робіт 

в роботу та 

переведення в формат 

.pdf 

 

кваліфікаційних робіт 

в роботу та 

переведення в формат 

.pdf 

- Створення, монтаж 

відеоролику для 

челенджу «Історія 

поколінь» 

- Відправка студентці 

довідки про навчання 

 

кваліфікаційних робіт в 

роботу та переведення в 

формат .pdf 

- Участь в 

Консультаційному пункті 

«ВІДКРИТІ ПУБЛІЧНІ 

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

- Збір по групам, 

архівування та відправка 

робіт 

 

Коломієць 

Ксенія 

Русланівна 

Методист  м.Біла Церква 

Київ.обл 

-Нарада працівників 

навчального відділу 

-Збір документації від 

тьюторів групп 

-Заповнення таблиці: к-

сть випускних робіт 

-Заповнення  та 

підрахунок таблиці 

навчального 

навантаження  

-Оформлення журналів 

обліку навчальної 

роботи 

 

 - Заповнення та 

підрахунок таблиці 

обліку навчального 

навантаження 

-Отримання 

документації від 

тьюторі групп 

-Участь у марафоні 

«Сила України – у 

кожному з нас» 

-Заповнення таблиць що 

до отриманної 

документації 

- Оформлення журналі 

обліку навчальної 

роботи  

- Заповнення журналів 

обліку навчальної 

роботи 

- Заповнення таблиці 

журналів обліку 

навчальної роботи 

- Реєстрація протоклів 

та заповнення 

журналу зал.від. та 

протоколів 

зах.вип.роб. 

-Інформування 

тьюторів що до здачі 

документації 

-Опрацювання та 

перевірка навчального 

навантаження 

отриманого від 

лаборантів кафедр 

-Спілкування з 

лаборантами кафедр  

-Заповнення журналів 

обліку навчальної 

роботи 

 

 

-Заповнення таблиці 

підсумкових випускних 

робіт 

- Участь в 

Консультаційному пункті 

«ВІДКРИТІ ПУБЛІЧНІ 

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ, 

ДІТЕЙ» 

-Опрацювання протоколів 

отриманих від тьюторів 

-Заповнення таблиць 

згідно отриманих 

матеріалів 

 

 

Завідувачка НВ  Тетяна ЩИПСЬКА 

 

Методист  Світлана САЖКО 

 

Методист  Марина КНЯЗЄВА  

 

Методист  Ксенія КОЛОМІЄЦЬ 



Щипська Т.П., завідувачка відділу 

 

- Звіт про роботу інституту за  25.04-30.04.2022 

 

 

 

 

 

 



 

- створення основи звіту за період 02-07.05.2022 для розміщення у хмарному сервісі MS Teams 

 

- організаційна нарада для працівників відділу 

 

 

 

 

 



– участь в Універсал-марафоні "Сила України - у кожному з нас" 

 

-онлайн зустріч для отримання інституційного логіну і паролю, інформації про платформу 

Research4Life 

 

 

 

 

 

 



- розклад на наступний тиждень 

 

 

 

 



 

- відправка роздрукованих свідоцтв слухачам КПК 

 

 

 

 

 

 



- Участь у постійно діючому консультаційному пункті «Відкриті публічні лекції для педагогів, 

батьків, дітей» 

 

 

 

Сажко С.М., методист І категорії 

 

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

освітньої діяльності 

 



 

 

 
 



 

 

        - Підготовка списків слухачів з темами випускних робіт для оформлення свідоцтв. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 



        - Підготовка відомостей отримання свідоцтв бюджетних та госпрозрахункових груп. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



        - Підготовка наказів на зарахування і відрахування слухачів по бюджету та госпрозрахунком. 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



      

           - Підготовка інформації щодо випуску слухачів та продовження навчання на дистанційному 

етапі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Князєва М.О., методист 

- Збір кваліфікаційних  робіт та відгуків 

 
 

 
 

 



 
 

 
- Нарада працівників відділу 

 



- Відправлено відомості про боржників по оплаті кураторам 

 
- Довідка про навчання студентці 

 
- На прохання здобувачки відскановано та надіслано диплом та додаток 

 



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

 
 

 
 

 



- Лист щодо коригування статистичних даних здобувачів освіти  

 
- Вставка відгуків керівників кваліфікаційних робіт в роботу та переведення в формат .pdf 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
- Створення, монтаж відеоролику для челенджу «Історія поколінь» 

 
 

 



 
- Відправка студентці довідки про навчання 

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

ДІТЕЙ» 

 



 

 
 

 
- Збір по групам, архівування та відправка робіт 

 



Коломієць К.Р., методист 

-Нарада працівників навчального відділу 

 

-Збір документації від тьюторів груп 

 

 



 

-Заповнення таблиці: к-сть випускних робіт 

 

-Заповнення та підрахунок таблиці навчального навантаження  

 



 

- Заповнення та підрахунок таблиці обліку навчального навантаження 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Отримання документації від тьюторі групп 

 



- Заповнення таблиці журналів обліку навчальної роботи 

 

-Інформування тьюторів що до здачі документації 

 

 

 

 



-Опрацювання та перевірка навчального навантаження отриманого від лаборантів кафедр 

 

 

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

ДІТЕЙ» 

 

 



-Заповнення таблиць згідно отриманих матеріалів 
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МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ  

ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА  

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ 

Термін звітності: 02.05.2022-07.05.2022 

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. Методична розробка на 

тему: «Психологічні аспекти 

інтернет-залежності суб’єктів 

освітнього процесу», надана 

майстром вир. навчання 
Вікторія ВЕРТЕЛЬ 

2. Анкетування слухачів 

групи ОД-ІІІ-45В  

3. Опрацювання даних 

анкетування та співпраця зі 

слухачами 

Ткач Альона 

Генадіївна 

Методистка 

відділу 

м. Львів 1. Створення та монтаж 

ролику до відеочеленджу 

«Історія поколінь» (до Дня 

пам’яті та примирення, Дня 

перемоги над нацизмом) 

 

_____ 

2.Участь в постійно діючому 

консультаційному пункті 

«відкриті публічні лекції для 

педагогів, батьків, дітей» 

 

Завідувачка відділу                                      Оксана Петрушак 
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ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Термін звітності: 02.05.2022-07.05.2022 

Петрушак Оксана Михайлівна, завідувачка відділу 

1. Методична розробка на тему: «Психологічні аспекти інтернет-залежності суб’єктів освітнього 

процесу», надана майстром вир. навчання 

Вікторія ВЕРТЕЛЬ 

 

 
 
2. Анкетування слухачів групи ОД-ІІІ-45В  

 

3. Опрацювання даних анкетування та співпраця зі слухачами 
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Термін звітності: 2.05.2022-7.05.2022 

Ткач Альона Генадіївна, методистка відділу 

 
1. Створення та монтаж ролику до відеочеленджу «Історія поколінь» (до Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом) 
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2.Участь в постійно діючому консультаційному пункті «відкриті публічні лекції для педагогів, 

батьків, дітей» 

 

 

 


