
МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ 

НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ БІНПО 

Термін звітності: 16.05.2022 – 20.05.2022 
ПІ працівника Посада Місце 

перебування 

працівника 

Методична та організаційна робота 

16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 

Щипська 

Тетяна 

Петрівна 

Завідувачка  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Звіт про роботу інституту 

за  09.05-14.04.2022 

- створення основи звіту за 
період 16-07.20.2022 для 

розміщення у хмарному 

сервісі MS Teams 
 

- Сітка розкладу на 

наступний тиждень 

- вирішення питань з НМЦ 
(довідки, години) 

-консультування тьюторів 

-консультування НПП 
стосовно роботи з 

контингентом  

- нарада для керівників 

структурних підрозділів  

- організаційна нарада для 

працівників відділу 
- участь у науково-

практичному онлайн 

семінарі «Технологічні 
аспекти академічної 

доброчесності у сучасному 

науково-освітньому 
просторі: єдність теорії і 

практики» 

- Розклад на наступний 

тиждень 

- контроль заповнення 
звіту за період 23-

27.05.2022 у хмарному 

сервісі MS Teams 
 

- Вирішення 

організаційних питань з 

НМЦ ПТО  
та тьюторами груп 

- відправка 

роздрукованих свідоцтв 
слухачам КПК 

- участь у 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

СТУДЕНТСЬКІЙ 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ   

«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ 

ДОМІНАНТИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО 
КОМПЕТЕНТНОГО 

ФАХІВЦЯ» 

- Зведення результатів роботи 

працівників відділу за 

звітний період 
-створення  звіту щодо 

освітнього процесу за період 

02.05-07.05.2022 
- збір інформації для прес-

релізу по КПК цього тижня. 

- Онлайн-захід присвячений 

Дню науки, у межах якого 

учасники обговорять 

проблеми сучасної науки в 
період воєнного стану та 

вплив підтримки 

міжнародних спільнот. 
- засідання РАДИ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ БІНПО 

- Збір 

інформації про 

територіальне 

перебування 

працівників 

відділу 

 

Сажко  

Світлана 

Миколаївна 

Методист  

І кат 

м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Уточнення списків  та їх 
корегування в групах за 

держбюджетом. 

- Погодження 
організаційних питань з 

НМЦ ПТО Миколаївської, 

Сумської 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 щодо 

складу комісії захисту 

випускних робіт 

- Підготовка наказу про 
склад комісії із захисту 

випускних робіт.  

- Консультування слухачів 
щодо освітнього процесу. 

-Нарада працівників 

навчального відділу 
- Реєстрація довідок у 

журналі щодо 

проходження курсів 
підвищення кваліфікації 

слухачами 

- Друк наказів, відомостей 
отримання свідоцтв\=  

 

- Вирішення 
організаційних питань з 

відділом цифровізації 

освітньої діяльності, 
НМЦ ПТО та тьюторами 

груп. 

- Корегування списків за 
обліковими картками. 

- Підготовка листа щодо 

замовлення на 
державний бюджет на 

2023 рік 

-Уточнення та перевірка 
списків за обліковими 

картками 

госпрозрахункової групи. 
- Розсилка листів на 

НМЦ ПТО щодо 

замовлення на 2023 рік за 
держбюджетом 

- Участь у 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ   

«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ 

ДОМІНАНТИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО 
КОМПЕТЕНТНОГО 

ФАХІВЦЯ» 

- Підготовка інформації щодо 
випуску слухачів та 

продовження навчання на 

дистанційному етапі. 
- Підготовка наказу щодо 

випуску слухачів за 

держбюджетом. 
- Розсилка розкладів на НМЦ 

ПТО 

 

Князєва  

Марина 

Олексіївна 

Методист  м.Біла Церква 

Київ.обл 

- Вибірка інформації по 

дисциплінам АМ для 
Євгенія Володимировича 

- Друк розкладів для 
підпису 

- Підготовка і друк Наказів 

по вищій освіті для 
підпису  

- Опрацювання навчальних 
матеріалів вебінару 

- Редагування договорів 

про практичну підготовку 

- Розробка 

індивідуального 
навчального плану 

здобувача освіти 
- Участь у нараді 

відбіркової комісії 

- Відправлено борги по 

оплаті у групи студентів 
- Участь у 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ 

- Відправлено анкету 

випускника студентам 
- Розробка індивідуального 

навчального плану УНЗ  
- Консультаціястудентів з 

приводу укладаннядоговорів 

про проходження практики 

 



- Консультація студентки 1 
курсу з приводу 

проходження практики 

- Участь у вебінарі - 
«ВИКОРИСТАННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В 
ОНЛАНЙ НАВЧАННІ 

ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З 
ВИКОРИСТАННЯМ 

ПЛАТФОРМ ZOOM ТА 

MOODLE» 
- Монтаж відеоролику до 

Дня вишиванки 

- Нарада працівників 
відділу 

- Участь у Науково-

практичному  онлайн-
семінарі 

«Технологічні  аспекти 

академічної  доброчесності  
у   сучасному  

науково-освітньому  

просторі:  єдність  теорії і 
практики» 

- Участь у створенні 
сторінки відбіркової 

комісії в Instagram 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ 

ДОМІНАНТИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО 

КОМПЕТЕНТНОГО 
ФАХІВЦЯ» 

- Виступ на секції 1 

- Консультаціястудентів з 
приводу 

укладаннядоговорів про 

проходження практики 

- Участь у прямій трансляції 
МОН України до Дня науки 

Коломієць 

Ксенія 

Русланівна 

Методист  м.Біла Церква 

Київ.обл 

-Збір та перевірка 

документації отриманої від 

тьюторів груп 

-Заповнення таблиці: к-сть 
випускних робіт 

-Заповнення  та підрахунок 

таблиці навчального 
навантаження  

-Оформлення журналів 

обліку навчальної роботи 
 

   - Заповнення та 

підрахунок таблиці обліку 

навчального навантаження 

-Корегування розподілів 
підсумкових випускних 

робіт 

-Нарада працівників 
навчального відділу 

- Заповнення журналів 

обліку навчальної роботи 
- Друк наказів на 

погодинну оплату праці 

 
 

-Заповнення таблиць 

згідно отриманих 

матеріалів 

- Корегування розподілів 
ПВР 

- Заповнення таблиці 

журналів обліку 
навчальної роботи 

- Сортування свідоцтв 

підвищення кваліфікації 
- Друк наказів на 

погодинну оплату праці 

 

-Сортування свідоцтв 

підвищення кваліфікації 

- Участь у 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ   

«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ 

ДОМІНАНТИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО 
КОМПЕТЕНТНОГО 

ФАХІВЦЯ», 

-Інформування тьюторів 
що до здачі документації 

-Опрацювання протоколів 

отриманих від тьюторів 

-Заповнення таблиць згідно 

отриманих матеріалів 
-Заповнення журналів обліку 

навчальної роботи 

-Збір та опрацювання 
документації 

- Проведення підсумків що 

до 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  09.05-14.04.2022 

 

 



 

 

- створення основи звіту за період 16-07.20.2022 для розміщення у хмарному сервісі MS Teams 

 



- нарада для керівників структурних підрозділів  

 

- організаційна нарада для працівників відділу 

 

 

 

 

 

 



- участь у науково-практичному онлайн семінарі «Технологічні аспекти академічної доброчесності 

у сучасному науково-освітньому просторі: єдність теорії і практики» 

 

 

 

 

 



 

- Розклад на наступний тиждень 

 

 



 

 

 



 

- контроль заповнення звіту за період 23-27.05.2022 у хмарному сервісі MS Teams 

 



 

- участь у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ   

«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО 

КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ» 

 

 

 



 

 

- Онлайн-захід присвячений Дню науки, у межах якого учасники обговорять проблеми сучасної 

науки в період воєнного стану та вплив підтримки міжнародних спільнот. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



- засідання РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ БІНПО 

 

 

 

 

 

 



Методист Сажко С.М. 

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

освітньої діяльності 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

- Підготовка наказу про склад комісії захисту випускних робіт. 

 



- Підготовка наказів щодо випуску слухачів за держбюджетом 

 

- Підготовка та розсилка листів щодо державного замовлення на курси підвищення 

кваліфікації на 2023 рік за державним замовленням 

 

 

 



- Підготовка інформації щодо випуску та зарахування слухачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методист: Князєва М.О. 

- Участь у вебінарі - «ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В ОНЛАНЙ 

НАВЧАННІ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМ 

ZOOM ТА MOODLE» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Монтаж відеоролику до Дня вишиванки 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- Опрацювання навчальних матеріалів вебінар«ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ 

СЕРВІСІВ В ОНЛАНЙ НАВЧАННІ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМ ZOOM ТА MOODLE» 

 
- Редагування договору про практичну підготовку 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



- Нарада працівників відділу 

 
- Участь у Науково-практичному  онлайн-семінарі«ТЕХНОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ АКАДЕМІЧНОЇ  

ДОБРОЧЕСНОСТІ  У   СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ  ПРОСТОРІ:  ЄДНІСТЬ  ТЕОРІЇ 

І ПРАКТИКИ» 

 
 



 
 

 
- Участь у нараді відбіркової комісії 

 



- Відправлено борги по оплаті у групи студентів 

 
- Виступ на секції 1 

 
- Відправлено анкету випускника студентам 

 



- Розробка індивідуального навчального плану УНЗ  

 
 

 
- Участь у прямій трансляції МОН України до Дня науки 

 
 



Коломієць К.Р.,методист 

-Заповнення таблиці: к-сть випускних робіт 

 

-Заповнення  та підрахунок таблиці навчального навантаження  

 

  



 - Заповнення та підрахунок таблиці обліку навчального навантаження 

 

 

 



-Нарада працівників навчального відділу 

 

- Друк наказів на погодинну оплату праці 

 

 

 



- Участь у  ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ», 

 

-Інформування тьюторів що до здачі документації 

 

 

-Опрацювання протоколів отриманих від тьюторів 



 

 

-Збір та опрацювання документації 
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МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ  

ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА  

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ 

Термін звітності:  16.05.2022-21.05.2022 

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. Видання експрес-

інформації про 

перспективний досвід 

засобами вебсторінки в 

соціальній мережі Фейсбук 

2. Популяризація вебсторінки 

Фейсбук в групах здобувачів 

освіти 

Ткач 

Альона 

Генадіївна 

Методистка 

відділу 

м. Львів 

_____ _____ 

1. Подано до бухгалтерії табель 

обліку використання робочого 

часу за травень 2022р. 

2. Участь в науково-практичному 

онлайн-семінарі «Технологічні 

аспекти академічної 

доброчесності у сучасному 

науково-освітньому просторі»: 

єдність теорії та практики. 

Завідувачка відділу                                      Оксана Петрушак 
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ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Термін звітності: 16.05.2022 - 21.05.2022 

Петрушак Оксана Михайлівна, завідувачка відділу 

1. Видання експрес-інформації про перспективний досвід засобами 

вебсторінки в соціальній мережі Фейсбук 
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2. Популяризація вебсторінки Фейсбук в групах здобувачів освіти 
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Термін звітності: 16.05.2022 - 21.05.2022 

Ткач Альона Генадіївна, методистка відділу 

 
1. Подано до бухгалтерії табель обліку використання робочого часу за травень 2022р. 

 
 

2. Участь в науково-практичному онлайн-семінарі «Технологічні аспекти 

академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі»: єдність 

теорії та практики. 
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