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РІШЕННЯ
Конференції трудового колективу Університету «Україна» з питання 

«Про підсумки роботи колективу Університету «Україна» у 2020/2021 н. р.
та завдання на 2021/2022 н. р.»

17 вересня 2021 р.
Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з освітньої діяльності 

Коляди О.П. «Про підсумки роботи колективу Університету «Україна» у 
2020/2021 н. р. та завдання на 2021/2022 н. р.», конференція трудового 
колективу відзначає, що в університеті проведена відповідна організаторська 
робота щодо діяльності навчально-виховних підрозділів. У дев'ятнадцяти 
інститутах, у чотирьох філіях та 17 фахових коледжах навчалися 11870 
здобувачів освіти, з них 4866 здобувачів вищої освіти навчалось на денній 
формі навчання (41%) та 7004 (59%) -  на заочній, здобувачів вищої освіти з 
інвалідністю -  652 (5,5%). Здобувачів професійної освіти освітньо-
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» -  178 (1,5%), здобувачів 
вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» -  2742 
(23,1%), освітнього ступеня «бакалавр» -  6600 (55,6%), освітнього ступеня 
«магістр» -  2350 (19,8 %).

Крім того, за програмами здобуття вищої та фахової передвищої освіти в 
Університеті навчалося 78 іноземних громадян із 27 країн світу: Азербайджану, 
Ангільї, Білорусі, В'єтнаму, Вірменії, Грузії, Держави Палестина, Еквадору, 
Іраку, Італії, Йорданії, Киргизстану, Литви, Лівії, Нігерії, Німеччини, 
Республіки Корея, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Сирійської 
Арабської Республіки, Словенії, Сомалі, Туреччини, Туркменістану, 
Узбекистану, Швейцарії.

На підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства 
університету навчалось 122 слухачі з Алжиру, Індії, Іраку, Йорданії, Нігерії, 
Китаю, Туреччини.

За навчальний рік випущено 4770 фахівців за акредитованими 
спеціальностями, з них 2052 за денною формою навчання, 2718 -  заочною. 
Випуск здобувачів освіти з інвалідністю становить 208 осіб.

Серед важливих подій 2020/2021 н. р. -  Університет розпочав проходити 
акредитацію освітніх програм у НАЗЯВО. Акредитовано освітню програму 091 
«Біологія» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої 
освіти в Інституті біомедичних технологій (м. Київ) та освітню програму 017 
«Фізична культура та спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 
Хмельницькому інституті соціальних технологій.

У 2020/2021 навчальному році в числі науково-педагогічних працівників 
університету з науковими ступенями і вченими званнями налічувалось 482
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особи, або 56% викладацького складу, зокрема, докторів наук, професорів -  116 
осіб, або 24%, кандидатів наук, доцентів -  370 осіб, або 76%.

Науковий авторитет університету і якість підготовки фахівців зростають. 
Розвиваються і нарощують свій потенціал наукові школи, які очолюють відомі 
вчені, доктори наук, професори Таланчук П. М., Малишев В. В., 
Чайковський М. Є., Давиденко Г. В., Чернецький Ю. О., Дубас Р. Г., 
Сердюк JI. 3., Адирхаєв С. Г., Кущевська Н. Ф., Пахолок 3. О., Євтух О. Т., 
Пихтін М. П., Скупський P. М., Барна Н. В., Кіслов Д. В. Плідно розвиваються і 
мають хороші перспективи розвитку наукові школи, якими керують кандидати 
наук, професори: В. П. Самарай, М. М. Калакура (Київ); О. В. Жила 
(Кропивницький); І. П. Шинкар, Н. Ю. Волощук (Хуст); J1. В. Данилюк 
(Полтава) та ін.

Упродовж звітного навчального року навчально-виховними підрозділами 
було підготовлено 20 грантових проектів, із яких отримали фінансування 11 
проектів.

Розвивається в університеті патентна діяльність. Але в порівнянні з 
2019/2020 н. р. (19) у 2020/2021 н. р. (8) спостерігається різкий спад отримання 
документів на право інтелектуальної власності.

Виходячи з вищенаведеного, Конференція трудового колективу 
ухвалює:

1. Керуватися в подальшій діяльності університету завданнями, 
викладеними у виступі Президента університету П. М. Таланчука, доповіді 
проректора з освітньої діяльності Коляди О.П. «Про підсумки роботи колективу 
Університету «Україна» у 2020/2021 н. р. та завдання на 2021/2022 н. р.». та у 
звітах керівників навчально-виховних підрозділів базової структури і 
територіально відокремлених структурних підрозділів, зокрема:

2. У формуванні контингенту здобувачів освіти:
2.1. Розробити і затвердити Програму «Абітурієнт -2022», першочергову 

увагу приділяючи профорієнтаційній роботі у загальноосвітніх школах та на 
підприємствах.

Виконавці: Коляда О. П., Малишев В. В., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 01.10.2021 р.

2.2. Розробити план заходів щодо залучення обдарованих студентів на 
місця державного і корпоративного замовлення.

Виконавці: Коляда О. П., Малишев В. В., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 01.10.2021 р.

2.3. Розробити план заходів на 2021/2022 н. р. щодо набору іноземних 
слухачів на підготовче відділення для іноземних громадян, іноземних студентів 
та осіб без громадянства.

Виконавці: Коляда О. П., Веденєєва О. А., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 01.10.2021 р.
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2.4. Розробити та затвердити загальноуніверситетську програму 
рекламно-іміджевої діяльності Університету «Україна»» на 2021/2022 н. p., 
звертаючи особливу увагу на популяризацію університету в соціальних 
мережах та на Інтернет-ресурсах (на засадах співфінансування).

Виконавці: Коляда О. П., Малишев В. В., 
Зимбалевська Ю. В., Базиленко С. О., керівники 
навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 01.11.2021 р.

2.5. Запроваджувати в подальшій діяльності інноваційні форми 
проведення профорієнтаційної роботи за дорученням Президента Університету 
«Україна», сприяти загальноуніверситетській співпраці між навчально- 
виховними підрозділами з питання розміщення рекламних матеріалів, 
проведення рекламних заходів тощо.

Виконавці: Коляда О.П., Малишев В. В., 
Зимбалевська Ю. В., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: упродовж року

2.6. Розробити заходи інформаційної підтримки в НВП/ТВСП з 
популяризації ліцензованих спеціальностей та професій, що не користуються 
попитом у абітурієнтів на ринку освітніх послуг.

Виконавці: Таланчук І. В., Коляда О. П.,
Малишев В. В., Зимбалевська Ю. В., прес-служба, 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 30.09.2021 р.

2.7. Створити короткі відеоролики про всі спеціальності університету для 
надання ТВСП можливості презентування повного спектру освітніх послуг 
університету.

Виконавці: Коляда О.П., Малишев В. В., 
Зимбалевська Ю. В., прес-служба, керівники 
навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 30.11.2021 р.

2.8. Забезпечити проведення відкритих онлайн-лекцій із залученням 
кращих викладачів університету.

Виконавці: Коляда О.П., Гуменюк В.В.,
Володіна J1.B., Баула В.М., керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: до 30.11.2021 р.

2.9. Здійснити моніторинг перспективних спеціальностей, 
конкурентоспроможних на ринку праці на 2021-2026 р. р.

Виконавці: Коляда О.П., Малишев В. В., 
Зимбалевська Ю. В., керівники навчально-виховних 
підрозділів
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Термін: до 31.12.2021 р.

2.10. Здійснити набір на нові нерегульовані спеціальності, 
конкурентоспроможні на ринку праці на 2021-2026 р. р.

Виконавці: Коляда О. П., Малишев В. В.,
Веденєєва О.А., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: до 31.12.2021 р.

2.11. Подати заявку на місця державного замовлення.
Виконавці: Коляда О.П., Гуменюк В. В.,
Веденєєва О. А., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: до 31.12.2021 р.

3. В освітньому процесі:

3.1. Проводити семінари щодо організації освітнього процесу, в тому числі 
щодо впровадження дистанційних технологій, змішаної форми навчання, 
інклюзивних технологій навчання, ліцензування спеціальностей та акредитації 
освітніх програм, навичок використання різних мультимедійних аудіо
візуальних програм, навчання працівників відбіркових комісій, операторів бази 
ЄДЕБО, фахівців відділу організації освітнього процесу і деканату (з питань 
організації документообігу та правильності складання навчально-методичної 
документації).

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Володіна JI.B., Лелюх Л.П., Веденєєва О.А.,
Нигода Л.Г., Щербина О.А., Федірко А.В.,
Бессараб П.Г., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: упродовж року

3.2. Створити портфоліо освітніх програм, у першу чергу тих, що виходять 
на акредитацію у 2021-2022 і 2022-2023 н.р. в електронному вигляді та 
оприлюднити їх на сайті університету чи підрозідлу.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна Л.В.,
Баула В. М., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 15.12.2021 р.

3.3. Розробити та забезпечити виконання плану проходження процедури 
ліцензування та акредитації освітніх програм різних ОР/ОПР та робітничих 
професій у 2021/2022 н. р.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна Л. В.,
Нигода Л. Г., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: план акредитації до 01.10.2021 p., 
ліцензування -  до 20.10.2021 p.,

4



виконання згідно плану

3.4. Активізувати роботу Рад роботодавців. Розробити моделі програм 
дуального навчання, удосконалити програми практики, здійснювати 
опитування роботодавців, залучати експертів-роботодавців до розроблення і 
модифікації освітніх програм.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна Л.В.,
Баула В. М., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

3.5. Укласти не менше п’яти угод про співпрацю кожної випускової 
кафедри з організаціями, підприємствами та установами, регіональними 
центрами зайнятості та громадськими осередками роботодавців.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна Л.В.,
Баула В. М., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

3.6. Забезпечити залучення провідних фахівців-практиків до викладання, 
керівництва дипломними проектами, участі у випускових екзаменаційних 
комісіях.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Володіна Л.В., Баула В. М., керівники навчально- 
виховних підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

3.7. Забезпечити 100% наповнення та розміщення на сайті Інтернет- 
підтримки освітнього процесу оновлених робочих програм і силабусів 
навчальних дисциплін, а також навчально-методичних комплексів закріплених 
за кафедрами дисциплін відповідно до затверджених на 2021/2022 н.р. 
навчальних планів.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Федірко А.В., Володіна Л. В., Баула В. М., 
завідувачі кафедр, менеджери дистанційного 
навчання
Термін: до 01.10.2021 p., до 01.02.2022 р.

3.8. Проводити моніторинг якості та сертифікацію електронних курсів 
дистанційного навчання.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна Л.В.,
Баула В. М., Федірко А. В., голови НМО, завідувачі 
кафедр
Термін: щосеместрово.

3.9. Розробити план заходів щодо проведення зрізів знань з метою 
забезпечення зростання якості підготовки фахівців.
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Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В. В.,
Володіна JI.B., Баула В. М., керівники навчально- 
виховних підрозділів, голови НМО, завідувачі 
кафедр
Термін: 06.11.2021 -01.12.2021 p.,

16.04.2022- 18.05.2022 р.

3.10. Розробити план видання навчально-методичної і наукової літератури 
та здійснити оновлення бібліотечного фонду відповідно до вимог ліцензування.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна JI.B.,
Баула В. М., Дубовський О. С., Колесникова Н. П., 
керівники навчально-виховних підрозділів, голови 
НМО, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

3.11. Проводити опитування стейкхолдерів з метою оцінки якості надання 
освітніх послуг.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна JI. В.,
Баула В. М., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: згідно графіка

3.12. Здійснити сертифікацію курсів іноземних мов з метою підвищення 
кваліфікації викладачів та здобувачів освіти університету.

Виконавці: Коляда О. П., Барна Н. В.,
Лопоносова Н. П., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: упродовж року

3.13. Здійснити сертифікацію курсів української мови для державних 
службовців.

Виконавці: Коляда О. П., Барна Н. В.
Термін: упродовж року

3.14. Оновити та затвердити Положення про організацію освітнього 
процесу в Університеті «Україна», Положення про систему забезпечення якості 
підготовки здобувачів вищої освіти.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В. В.,
Володіна Л.В., Баула В. М.
Термін: до 22.11.2021 р.

3.15. Розробити Положення про оцінювання залишкових знань студентів у 
формі комплексних контрольних робіт із навчальних дисциплін.

Виконавці: Гуменюк В. В., Володіна Л. В.,
Баула В. М.
Термін: до 01.11.2021 р.
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3.16. Затвердити норми часу з навчальної, наукової, методичної та 
організаційної роботи Університету «Україна» на 2022/2023 н. р.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В. В.,
Давиденко Г. В., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 01.03.2022 р.

3.17. Розробити систему критеріїв оцінювання діяльності навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Коляда О. П., Давиденко Г. В.,
Босюк І.В., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 20.12.2021 р.

3.18. Забезпечити підготовку здобувачів освіти галузі «Охорона здоров’я» 
до складання ліцензійних інтегрованих іспитів діагностики рівня професійної 
компетентності (КРОК), які навчаються за спеціальностями галузі «Охорона 
здоров’я».

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Адирхаєв С. Г., Мовчан В. О., керівники ТВСП, 
завідувачі кафедр 
Термін: до 01.02.2022 р.

3.19. Оновити єдиний університетський реєстр науково-педагогічних, 
педагогічних та наукових працівників для ліцензування та акредитації освітніх, 
освітньо-професійних програм і відкриття спеціалізованих вчених рад.

Виконавці: Коляда О. П., Давиденко Г. В., 
Гуменюк В. В., Володіна JI.B., Нигода JT. Г., 
Скарженівська А. В., Баула В. М., керівники 
навчально-виховних підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 30.11.2021 р.

3.20. Розробити програми підвищення кваліфікації педагогічного і 
науково-педагогічного персоналу в галузях підвищення педагогічної 
майстерності, застосування ІТ-технологій в освітньому процесі, викладання в 
інтегрованих групах і впровадження інклюзії, впровадження академічної 
доброчесності, підвищення мовної компетенції, роботи в Інтернет-середовищі 
дистанційного навчання тощо.

Виконавці: Коляда О. П., Володіна J1. В,
Баула В. М., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

3.22. Забезпечити ведення статистики та обліку випускників щодо їх 
працевлаштування.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В. В.,
Володіна Л.В., Баула В. М., керівники навчально- 
виховних підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: постійно
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3.23. Надати доступ здобувачам освіти всіх без винятку навчально- 
виховних підрозділів до систематизованої електронної бібліотеки університету.

Виконавці: Колеснікова Н.П., Базиленко С.О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 31.12.2021 р.

3.24. Розробити і здійснити план заходів щодо впровадження 
автоматизованої системи управління освітнім процесом.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Зубань В.В., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: п л ан -д о  15.10.2021 p.,

впровадження -  згідно плану

3.25. Для досягнення максимальної результативності роботи окремих 
структурних підрозділів університету та плідної співпраці підрозділів ТВСП із 
департаментами базової структури проводити тематичні наради в межах роботи 
науково-методичних об’єднань для практичного обміну досвідом та спільного 
розв’язання типових для всіх проблем.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В., Володіна 
JI.B., Баула В. М., голови НМО, керівники 
навчально-виховних підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року згідно планів роботи НМО

3.26. Сформувати якісне ядро професорсько-викладацького складу 
кафедр у відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти.

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В., Володіна 
Л.В., Скарженівська А.В., керівники навчально- 
виховних підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року згідно планів роботи НМО

3.27. Розвивати ресурсне забезпечення дистанційної форми навчання 
(комп’ютерний парк, удосконалення системи Moodle, навчально-методичне 
забезпечення).

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Бессараб П.Г., Щербина О.А., Федірко А.В.,
Володіна Л.В., Баула В. М., голови НМО,
керівники навчально-виховних підрозділів,
завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

3.28. Продовжити роботу над удосконаленням навчальних планів шляхом 
зменшення кількості навчальних дисциплін (їх укрупнення).

Виконавці: Коляда О. П., Гуменюк В.В.,
Володіна Л.В., Баула В. М., голови НМО,
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керівники навчально-виховних підрозділів, 
завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

4. У науково-дослідній роботі та міжнародній діяльності:

4.1. При плануванні науково-дослідної роботи кафедри і безпосередньо 
кожного науково-педагогічного працівника забезпечити виконання таких 
показників:

- публікація монографій, навчальних посібників, підручників -  не менше 
З на рік від кожної кафедри;

- наукові публікації у фахових виданнях -  не менше 2 із розрахунку на 1 
викладача, який працює на штатній основі, на кожну кафедру на рік;

- наукові публікації за межами України -  не менше 2 на кафедру;
- наукові публікації, включені до наукометричних баз, -  не менше 3 на рік 

на НВП (виконання обов’язкове на тих кафедрах, де відбуватиметься 
акредитація, -  щонайменше по 1-ій на кафедру);

- участь у всеукраїнських наукових конференціях за відповідним основній 
діяльності науковим профілем -  не менше 2 конференції на рік;

- участь у міжнародних наукових конференціях за відповідним основній 
діяльності науковим профілем -  не менше 2 конференції на рік;

- студентські конкурсні наукові роботи -  не менше 1 конкурсної роботи з 
розрахунку на кожного викладача зі ступенем , який працює на штатній основі;

- наукові публікації здобувачів освіти -  із розрахунку 1 стаття на 1 
здобувана освіти денної форми 4 курсу ОС «бакалавр» та не менше 2 публікацій 
на 1 здобувана освіти ОС «магістр» незалежно від форми навчання.

Відповідальні: керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.2. Відновити функціонування видання Вісника Університету 
«Україна», серія: «Право», відповідно до вимог законодавства.

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
Фаст О.О.
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.3. Створити робочу групу і розробити план заходів по виконанню 
фундаментального дослідження: «Україна від часу зародження до наших днів».

Відповідальні: Таланчук П.М., Давиденко Г. В., 
Гребенюк А. О., керівники навчально-виховних 
підрозділів, члени Науково-експертної ради 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.4. Завершити роботу щодо реалізації процесу включення до 
міжнародного рейтингу «QS» Університету «Україна».

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів, члени 
Науково-експертної ради 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.
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4.5. Забезпечити участь здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників в наукових та інформаційних заходах щодо наукової та 
міжнародної діяльності, що проводяться в університеті, у розрахунку не менше 
5 учасників від кафедри.

Відповідальні: Тиндиченко Ю. В., завідувачі 
кафедр, керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.6. Підготувати та подати не менше 2 грантових проектів (вітчизняних 
або міжнародних) від НВП.

Відповідальні: керівники навчально-виховних
підрозділів
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.7. Провести XXI Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики».

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: листопад 2021 р.

4.8. Провести XIX конкурс студентських наукових робіт за тематикою 
XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє 
середовище: проблеми, перспективи, кращі практики».

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: листопад-грудень 2021 р.

4.9. Провести XVIII конкурс наукових робіт студентів з особливими 
освітніми потребами за тематикою наукових досліджень кафедр університету, 
в рамках XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне 
освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики».

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: листопад-грудень 2021 р.

4.10. Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із 
галузей знань та спеціальностей за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної 
освіти».

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: листопад 2021 р. -  квітень 2022 р.

4.11. Провести XIX Всеукраїнську наукову конференції студентів і 
молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».

Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: травень 2022 р.

4.12. Провести конкурс студентських наукових робіт за тематикою XIX 
Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: 
освіта, наука, духовність» присвяченого Дню науки в Україні.
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Відповідальні: Давиденко Г. В., Гребенюк А. О., 
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: квітень-травень 2022 р.

4.13. Виконати план заходів щодо підготовки до акредитації освітньо- 
наукових програм третього (освітнього-наукового) рівня підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до встановлених планом 
термінів.

Відповідальні: Давиденко Г.В., Дабіжа В.В.,
Адирхаєв С.Г., Нестеренко С.С., Терещенко А.А., 
Самарай В.П., Барна Н.В.
Термін: упродовж 2021-2022 p.p.

4.14. Інформувати викладачів і здобувачів вищої освіти з наукової та 
міжнародної діяльності та спонукати до участі у міжнародних та європейських 
освітніх програмах (Erasmus +; DAAD; Fulbright та ін.).

Відповідальні: Давиденко Г. В., Тиндиченко Ю. В., 
Гребенюк А. О., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр, члени Науково- 
експертної ради
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.15. Забезпечити участь студентів-науковців, президентських 
стипендіатів, до участі у програмах академічної мобільності, міжнародних 
програмах стажувань та практики: Profiteam, AIESEK, Local Employment office 
in Rybnik, Eurokadra та інші — не менше двох здобувачів від кафедри на 
навчальний рік.

Відповідальні: Тиндиченко Ю. В., керівники 
навчально-виховних підрозділів, завідувачі кафедр, 
члени Науково-експертної ради 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.16. Зареєструвати «Раду молодих учених Університету «Україна» у 
реєстрі на офіційному сайті Ради молодих учених при Міністерстві освіти і 
науки України.

Відповідальні: Гребенюк А.О., Дабіжа В.В.
Термін: до 01.12.2021 р.

4.17. Продовжувати та покращувати співпрацю із закордонними 
університетами-партнерами на основі двосторонніх угод, розширення напрямів 
співпраці з метою більш широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів 
Університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів, 
академічного обміну і мобільності.

Відповідальні: Давиденко Г. В., Коляда О. П., 
Веденєєва О. А., Тиндиченко Ю. В., керівники 
навчально-виховних підрозділів 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.18. Залучити міжнародних партнерів (ЗВО та освітні організації) до 
академічної мобільності та дуальної освіти.
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Відповідальні: Давиденко Г. В., Коляда О. П., 
Гуменюк В.В., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр.
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

4.19. Оновити стенди наукової діяльності університету у холі II корпусу.
Виконавці: Давиденко Г.В., Гребенюк А.О. 
Термін: до 20.11.2021р.

5. В адміністративно-управлінській та фінансово-господарській 
роботі:

5.1. Здійснити формування плану перспективного розвитку навчально- 
виховних підрозділів університету на 3 роки.

Виконавці: Кучерявий І. Т., Коляда О. П., 
Давиденко Г. В., Ткач В.Д., Босюк І.В., Мудрик 
М.В., керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін до 29.12.2021 р.

5.2. Розробити систему критеріїв оцінки діяльності керівників 
структурних підрозділів.

Виконавці: Кучерявий І. Т., Коляда О. П., 
Давиденко Г. В., Петроченко С.В.,
Скарженівська А.В., Босюк І.В., Чайковський М.Є., 
Мякушко Н.С., Нестеренко С.С., Адирхаєв С.Г. 
Термін до 30.12.2021 р.

5.3. Провести атестацію працівників університету, у т.ч. професорсько- 
викладацького складу.

Виконавці: Кучерявий І. Т., Коляда О. П., 
Давиденко Г. В., Скарженівська А.В.,
Петроченко С.В.
Термін до 30.12.2021 р.

5.4. Завершити доопрацювання посадових обов’язків адміністративно- 
управлінського, навчально-допоміжного та господарського персоналу.

Виконавці: Кучерявий І. Т., Скарженівська А.В., 
Петроченко С.В.
Термін до 30.10.2021 р.

5.5. Посилити керівництво Дніпровського фахового коледжу.
Виконавці: Кучерявий І. Т., Петроченко С.В. 
Термін до 30.12.2021 р.

5.6. Організувати підвищення кваліфікації або тренінги для керівників 
ТВСП та головних бухгалтерів ТВСП.
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Виконавці: Кучерявий І. Т., Мудрик М.В.,
Босюк І.В., Петроченко С.В.
Термін до 30.12.2021 р.

5.7. Оптимізувати штатні розписи ТВСП на 2021/2022 н.р. відповідно до 
фінансових показників та чисельності контингенту здобувачів освіти.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., Кучерявий
І.Т., Петроченко С.В., керівники НВП та головні 
бухгалтери ТВСП 
Термін: 01.10.2021 р.

5.8. Розробити та затвердити кошториси всіх навчально-виховних 
підрозділів.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., керівники 
НВП та головні бухгалтери ТВСП 
Термін: 01.10.2021 р.

5.9. Здійснювати фінансово-господарську діяльність лише у відповідності 
із затвердженими кошторисами.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., керівники 
НВП та головні бухгалтери ТВСП 
Термін: постійно.

5.10. Забезпечити витрати на фонд оплати праці базової структури та 
ТВСП у межах 60 % від доходів за надання освітніх послуг.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., керівники 
НВП та головні бухгалтери ТВСП 
Термін: до 01.10. 2021 року.

5.11. Забезпечити постійний контроль за оплатою здобувачами освіти 
вартості освітніх послуг.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., Підлужна 
С.О., керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: постійно

5.12. Розробити і затвердити відповідними наказами перелік 
додаткових платних послуг, що надаються здобувачам освіти,
співробітникам університету і стороннім особам.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., керівники 
навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 01.11.2021 р.

5.13. Переглянути відповідно до оновленого законодавства, Статуту та 
Колективного договору університету порядок, норми та розміри доплат, 
надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, 
науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету згідно 
рейтингу вання.
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Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В., керівники 
навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 01.11.2021 р.

5.14. Розробити план заходів щодо встановлення автоматизованої системи 
бухгалтерського і кадрового обліку в ТВСП та розробити інструкцію по її 
користуванню.

Виконавці: Босюк І.В., Мудрик М.В.,
керівники ТВСП
Термін: п л ан -д о  15.10.2021 p.,

впровадження -  згідно плану

5.15. Знайти нові приміщення для розміщення Васильківського та 
Дніпровського фахових коледжів.

Виконавці: Кучерявий І.Т., Ткач В.Д.,
Петроченко С.В., Тимошенко І.С., Шепель Н.О. 
Термін: Дніпровський фаховий коледж - до
01.12.2021 p.,
Васильківський фаховий коледж -до  01.03.2022 р.

5.16. Забезпечити роботу навчально-виховних підрозділів університету 
у відповідності до вимог чинного законодавства з питань охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки та цивільного захисту.

Виконавці: Ткач В.Д., керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: до 31.12.2021 р.

5.17. Забезпечити контроль за здійсненням ремонтних робіт у ТВСП.
Виконавці: Ткач В.Д., Сусол М.В 
Термін: постійно

5.18. Здійснювати заходи із збереження та подальшого розвитку 
матеріально-технічної бази Університету для забезпечення освітнього процесу 
та роботи його працівників:

- вивчити питання доцільності переходу на систему централізованого 
опалення;

термін - IV квартал 2021 р. 
підготувати пропозиції щодо встановлення ліфта у 3 корпусі для 

створення можливості користуватися їдальнею людям з інвалідністю;
термін - IV квартал 2021р. 

організувати проведення ремонту пошкодженого карнизу будівлі З
корпусу;

термін -  вересень 2021 р.
- провести ремонт і чистку зливової каналізаційної мережі;

термін -  жовтень 2021 р.
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провести обстеження і ремонт покрівлі 2 і 3 корпусів у місцях їх
протікання;

термін - IV квартал 2021р. 
з метою недопущення підтоплення студентської їдальні встановити 

навіс та відремонтувати тротуарне покриття;
термін -  жовтень 2021 р. 

організувати обстеження стану гранітного облицювання фасаду 
будівель 2 і 3 корпусів.

термін - 1 квартал 2022р. 
Виконавці: Ткач В.Д.,
Сусол М.В., Мудрик М.В.

вивчити питання щодо облаштування на території університету
Алеї Слави.

термін - 1 квартал 2022р.
Виконавці: Ткач В.Д., Лелюх Л.П., 
Сусол М.В., Мудрик М.В.

6. Крім того, у діяльності навчально-виховних підрозділів визначити 
такі завдання на 2021/2022 н. р:

6.1. ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Акредитувати освітню програму спеціальності 075 «Маркетинг» 
освітнього ступеня «бакалавр».

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г.
Термін: згідно з графіком

2. Акредитувати освітню програму спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеня «молодший 
бакалавр».

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г.
Термін: згідно з графіком

3. Провести дві олімпіади або конкурси із економічного напряму дисциплін 
переліку 2021/2022 н. р.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: упродовж року
4. Провести дві міжнародні науково-практичні конференції для студентів, 

науковців та молодих вчених.
Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 

Нечипорук Н.В.
Термін: упродовж року

5. Забезпечити популяризацію іміджу Інституту серед представників 
дипломатичного корпусу, бізнесу, в соціальних мережах, Вайбер-групах
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та інших.
Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г.

Нечипорук Н.В.
Термін: упродовж року

6. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини Інституту в 
соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: упродовж року
7. Забезпечити реалізацію програм національної та міжнародної академічної 
мобільності здобувачів освіти і викладачів.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г.
Термін: упродовж року

8. Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів всіх кафедр на курсах та 
в школі педагогічної майстерності, ЗВО III-IV рівнів акредитації, 
закордонних стажуваннях відповідно до вимог ліцензування та 
акредитації.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г.
Термін: упродовж року

9. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: до 01.03.2022 р.
10. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г.
Термін: упродовж року

11. Забезпечити ефективну роботу студентського наукового товариства.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: упродовж року
12. Забезпечити участь здобувачів освіти у студентських олімпіадах і конкурсах 
студентських наукових робіт.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: упродовж року
13. Забезпечити проходження усіх опитувань репрезентативною вибіркою 
респондентів.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: згідно графіка
14. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання
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електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі Moodle 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Нестеренко С.С., Дубас Р.Г., 
Нечипорук Н.В.

Термін: упродовж року

6.2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Здійснити ліцензування спеціальностей «Дизайн», «Харчові технології», 
«Автомобільний транспорт» освітньо-професійного ступеня «фаховий 
молодший бакалавр».

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.,
Гук Л.Й.

Термін: упродовж року 
Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів всіх кафедр на курсах та 
в школі педагогічної майстерності, ЗВО III-IV рівнів акредитації, 
закордонних стажуваннях відповідно до вимог ліцензування та 
акредитації.

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.,
Гук Л.Й.

Термін: упродовж року 
Видати 2 монографії, 5 посібників, 4 підручники, 25 публікацій науково- 
педагогічних працівників за профілем їхньої роботи у фахових 
періодичних виданнях та 5 -  у тих, що індексуються Scopus. Подати З 
патенти на винахід України.

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.,
Гук Л.Й.

Термін: упродовж року 
Для забезпечення якості освітнього процесу групі аналізу Інституту 
підвищити вимоги до здійснення поточного та підсумкового контролю 
знань студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 
бакалавр». Провести додаткові контрольні роботи та тестові 
випробування з дисциплін, в яких має місце неповне засвоєння 
навчального матеріалу, зокрема за спеціальностями «Автомобільний 
транспорт» та «Харчові технології».

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.
Термін: упродовж року 

Провести науково-практичну конференцію викладачів та студентів 
«Майбутнє інженерії».

Виконавці: Малишев В.В.
Термін: упродовж року 

Підготувати два проекти на фінансування науково-дослідних робіт.
Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.

Гук Л.Й., Кущевська Н.Ф.



Термін: упродовж року
7. Провести І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з галузей 

«Мистецтво», «Хімічна та біоінженерія», «Виробництво та технології», 
«Автомобільний транспорт».

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.
Гук Л.Й., Кущевська Н.Ф 

Термін: упродовж року
8. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини Інституту в 
соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.
Гук Л.И., Кущевська Н.Ф.

Термін: упродовж року
9. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.
Гук Л.Й., Кущевська Н.Ф.

Термін: до 01.03.2022 р.
10. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.
Гук Л.Й., Кущевська Н.Ф.

Термін: упродовж року
11. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 

електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі Moodle 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Малишев В.В., Ратушенко А.Т.
Гук Л.Й., Кущевська Н.Ф.

Термін: упродовж року

6.3. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Здійснити ліцензування спеціальностей 053 «Психологія», 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія», 017 «Фізична культура і спорт» освітньо- 
професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., 
Османова А.М.

Термін: упродовж року
2. Здійснити прийом абітурієнтів до Інституту з ліцензованих 

спеціальностей до економічно обґрунтованого рівня (або прийняти на 
навчання на 10% більше ніж у 2021 році).

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: згідно графіка набору
3. Для забезпечення освітнього процесу в Інституті сучасною фаховою
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літературою підготувати 3 монографії та підручники і 10 навчально- 
методичних посібників.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва JI.B., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: до 31.08.2022
4. З метою покращення наукової роботи Інституту підготувати кожному 

викладачу по 2 статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях; здійснити 
набір 3 аспірантів до аспірантури; залучити до наукової роботи 100 % 
студентів магістратури та 80 % студентів 4 курсу; провести З 
всеукраїнські наукові конференції з актуальних питань фізичної 
культури і спорту, фізичної терапії та ерготерапії, адаптивного фізичного 
виховання, здоров’я людини, психології, спеціальної освіти та соціальної 
роботи; залучити всіх штатних викладачів до наукової роботи.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: до 31.08.2022
5. Укласти угоду про співпрацю із Всеукраїнською громадською 

організацією інвалідів «Українське товариство глухих».
Виконавці: Адирхаєв С.Г.

Термін: до 01.11.2021
6. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 

електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі 
MOODLE відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва JI.B., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: упродовж року
7. Забезпечити популяризацію іміджу Інституту в соціальних мережах 

через використання сторінок кафедр у Facebook і регулярного їх 
оновлення актуальною інформацією.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: упродовж року
8. Взяти участь у грантових та державних програмах і соціальних проектах 

із впровадження досвіду надання освітніх, соціальних та реабілітаційних 
послуг молоді з інвалідністю.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: упродовж року
9. Оновити зміст усіх сторінок сайту.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: упродовж року
10. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В.,
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Османова A.M., Базиленко A.K.
Термін: до 01.03.2022 p.

11. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Адирхаєв С.Г., Адирхаєва JI.B., 
Османова А.М., Базиленко А.К.

Термін: упродовж року

6.4. ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

1. Здійснити набір короткострокові курси із підвищення правової 
грамотності громадян у рамках проекту «Науково-практичний центр 
Інституту права та суспільних відносин».

Виконавці: Терещенко А.Л., Фаст О.О.,
Сердюк В.П.

Термін: до 25.12.2021 р.
2. Організувати проведення двох науково-практичних конференцій; 

опублікувати не менше 60 наукових праць науково-педагогічних 
працівників та студентів Інституту (у тому числі не менше 4 у 
наукометричних базах Scopus та Web of Science).

Виконавці: Терещенко А.Л., Ізуїта П.О.,
Кіслов Д.В., Фаст О.О.

Термін: до 01.06.2022 р.
3. Забезпечити підготовку до проходження акредитації спеціальності 055 

«Політологія» (освітній рівень «бакалавр») у 2022 році; привести науково- 
педагогічний склад кафедри міжнародних відносин та політичного 
консалтингу у відповідність до встановлених ліцензійних умов.

Виконавці: Терещенко А.Л., Кіслов Д.В.
Термін: до 01.06.2022 р.

4. Відновити роботу юридичних гуртків та класів у середніх закладах освіти 
м. Києва та Київської області; використовувати зазначені осередки як 
дієве джерело поповнення контингенту здобувачів освіти спеціальності 
081 «Право».

Виконавці: Терещенко А.Л., Фаст О.О.
Термін: листопад 2021 р. -  травень 2022 р.

5. Продовжити та розширити практику факультативного практичного 
навчання здобувачів освіти спеціальності 081 «Право» на базі 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у місті Києві; налагодити співпрацю Юридичної клініки 
«Феміда» із зазначеною організацією.

Виконавці: Терещенко А.Л., Фаст О.О.
Термін: упродовж року

6. Продовжити та розширити співробітництво з Міністерством реінтеграції 
тимчасово окупованих територій; використовувати даний напрямок 
співпраці з метою здійснення поповнення контингенту із числа 
абітурієнтів з Донбасу.
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Виконавці: Терещенко A.JL, Потребчук М.В.,
Фаст О.О., Слюсар К.С.

Термін: до 01.05.2022 р.
7. Забезпечити виконання планових завдань щодо формування контингенту 

здобувачів освіти на спеціальностях 081 «Право», 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 055 
«Політологія».

Виконавці: Терещенко A.JL, Потребчук М.В. 
Термін: липень 2022 р.

8. Розробити програму та організувати проведення курсів підготовки до 
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників програм 
підготовки магістрів права.

Виконавці: Терещенко A.JL, Федоренко Т.В.,
Фаст О.О.

Термін: лютий 2022 р.
9. Оновити освітні програми спеціальностей Інституту у відповідності до 

останніх змін у стандартах вищої освіти та з урахуванням актуальних 
вимог роботодавців.

Виконавці: Терещенко A.JL, Кіслов Д.В.,
Фаст О.О.

Термін: лютий 2022 р.
10. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 

електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі Moodle 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Терещенко A.JL, Кіслов Д.В.,
Фаст О.О.

Термін: жовтень 2021 p., лютий 2022 р.
11. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини Інституту 
в соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Терещенко А.Л., Кіслов Д.В.,
Фаст О.О.

Термін: упродовж року
12. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Терещенко А.Л., Кіслов Д.В.,
Фаст О.О.

Термін: до 01.03.2022 р.
13. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Терещенко А.Л., Кіслов Д.В.,
Фаст О.О.

Термін: упродовж року

14. Забезпечити розробку мейджерів по спеціальностях Інституту для всіх 
освітніх рівнів.
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Виконавці: Терещенко А.Л., Кіслов Д.В.,
Фаст О.О.

Термін: упродовж року
15. Проводити опитування стейкхолдерів з метою оцінки якості надання 
освітніх послуг.

Виконавці: Терещенко A.JL, Кіслов Д.В.,
Фаст 0 .0 .

Термін: упродовж року
16. Здійснювати вільний вибір дисциплін здобувачами освіти відповідно до 
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін із дотриманням усіх його вимог.

Виконавці: Терещенко A.JL, Кіслов Д.В.,
Фаст 0 .0 .

Термін: упродовж року
17. Розмістити у розділі Інституту «Силабуси» на платформі Інтернет- 
підтримки освітнього процесу Moodle електронні версії Силабусів усіх 
навчальних дисциплін Інституту по спеціальностях.

Виконавці: Терещенко A.JI, Кіслов Д.В.,
Фаст 0 .0 .

Термін: упродовж року
18. Проводити щорічне рейтингування здобувачів освіти та науково- 
педагогічних працівників із дотриманням вимог відповідних положень.

Виконавці: Терещенко А.Л., Кіслов Д.В.,
Фаст 0 .0 .

Термін: упродовж року
19. Вчасно та в повному обсязі подавати інформацію, яку збирають 
адміністративні підрозділи Університету.

Виконавці: Терещенко A.JL, Кіслов Д.В.,
Фаст 0 .0 .

Термін: упродовж року

6.5. ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Привести матеріальну базу Інституту у відповідність до ліцензійних 
вимог спеціальностей освітньо-професійного рівня "фаховий молодший 
бакалавр", які планується ліцензувати.

Виконавці: Мовчан В.О., Сергійчук Н.М.,
Тугай Т.І., Новиков Д.О.

Термін: грудень 2021 -  лютий 2022
2. Удосконалити проект «Навчальний еколого-дослідницький та 

реабілітаційний центр Університету «Україна», поданий 12.08.2021 р. у 
Національний фонд досліджень України для участі у грантових 
програмах

Виконавці: Мовчан В.О.
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Термін: упродовж року 
Привести кадровий склад та матеріальну базу Інституту у відповідність 
до ліцензійних вимог нововідкритих спеціальностей, на які відбувся 
набір здобувачів освіти (162 «Біотехнології та біоінженерія»; 101 
«Екологія» (спеціалізація «Конструктивна екологія та пермакультура») 
та вести підготовку до їх акредитації.

Виконавці: Мовчан В.О., Сергійчук Н.М.,
Тугай Т.І.

Термін: упродовж року 
Провести: молодіжну студентську науково-практичну конференцію із 
залученням здобувачів освіти медичних коледжів та школярів випускних 
класів; науково-практичну конференцію «Пермакультура для України»; 
Зимовий XIII еколекторій; Весняний XIV еколекторій.

Виконавці: Мовчан В.О.
Термін: упродовж року 

Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 
електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі Moodle 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Мовчан В.О., Сергійчук Н.М.,
Тугай Т.І.

Термін: упродовж року

6.6. ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забезпечити популяризацію іміджу Інституту в мережі Інтернет.
Виконавці: Самарай В .П ., Безкровний О.І., 

Одрібець Н.В.
Термін: упродовж року 

Здійснити ліцензування спеціальності 125 «Кібербезпека» освітньо- 
професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Виконавці: Самарай В.ГІ., Безкровний О.І. 
Термін: упродовж року 

Підготувати не менше 2-х проектів для участі у грантових програмах.
Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 

Одрібець Н.В.
Термін: упродовж року 

Забезпечити виконання планових завдань щодо формування контингенту 
здобувачів освіти по спеціальностях Інституту.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: липень 2022 р.
Організувати роботу наукових гуртків здобувачів освіти за напрямами 
підготовки кафедр.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І.,



Одрібець Н.В.
Термін: упродовж року

6. Забезпечити розвиток та удосконалення навчально-матеріальної бази 
кафедр Інституту.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
7. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини Інституту в 
соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
8. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: до 01.03.2022 р.
9. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
10. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 

електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі Moodle 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
11. Забезпечити розробку мейджерів по спеціальностях 121 Інженерія 
програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна інженерія для рівнів фахового 
молодшого бакалавра та магістра.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
12. Проводити опитування стейкхолдерів з метою оцінки якості надання 
освітніх послуг.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
13. Здійснювати вільний вибір дисциплін здобувачами освіти відповідно до 
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін із дотриманням усіх його вимог.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
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14. Розмістити в розділі Інституту «Репозитарій кваліфікаційних робіт» на 
платформі Інтернет-підтримки освітнього процесу Moodle електронні версії 
дипломних робіт здобувачів освіти по спеціальностях.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
15. Розмістити на сторінці Інституту на платформі Інтернет-підтримки 
освітнього процесу Moodle розділ «Силабуси навчальних дисциплін» та 
розмістити в цьому розділі всі електронні версії силабусів навчальних 
дисциплін інституту.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
16. Проводити щорічне рейтингування здобувачів освіти та науково- 
педагогічних працівників із дотриманням вимог відповідних положень.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року
17. Вчасно та в повному обсязі подавати інформацію, яку збирають 
адміністративні підрозділи Університету.

Виконавці: Самарай В.П., Безкровний О.І., 
Одрібець Н.В.

Термін: упродовж року

6.7. ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Здійснити акредитацію освітньої програми «Туризм (міжнародний туризм)» 
галузі 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» за освітнім 
ступенем “бакалавр”.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.
Танська Л.В.

Термін: квітень 2021 р.
2. У рамках наукової теми «Соціально-політичні та інформаційно- 

комунікаційні проблеми становлення глобального суспільства»
(№0/10U006273) реалізувати шляхом проведення міжнародної конференції 
в рамках Інституту «Масово-комунікаційні аспекти в сучасному світі», 
впровадження наукових тем: «Соціокультурні аспекти розвитку
туристичної галузі», «Глобалізаційні процеси в сучасних медіа та їх вплив 
на суспільство», «Сучасні тенденції міжкультурної комунікації в контексті 
розвитку української та іноземних мов», у рамках заявлених тем кафедрам 
забезпечити опублікування наукових статей студентів та викладачів, участь 
студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах та конференціях різних 
рівнів.

Виконавці: Барна Н.В., Ярошовець Т.І.,
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Степанова О.А., Єнг І.С., Сєриков 
А.Н.

Термін: упродовж року
3. Продовжити проект у рамках співпраці з культурно-освітнім центром 

«Україна-Китай» (директор Ши Лей) та Інститутом Конфуція КНУ ім. 
Тараса Шевченка (директор Сунь Кевень) шляхом спільної діяльності в 
рамках поширення китайської культури, вивчення китайської мови, 
міжнародного стажування в КНР викладачів та здобувачів освіти Інституту 
та оснащення відповідною технікою лінгафонного кабінету в рамках угоди 
про співпрацю.

Виконавці: Барна Н.В., Енг І.С., Медведєнко С.В., 
Неділько Т.П.

Термін: упродовж року
4. Розширити коло здобувачів та здійснити набір за третім освітньо- 

науковим/освітньо-творчим) рівнем по аспірантурі з підготовки (P&D) 
докторів філософії зі спеціальності 034 Культурологія за освітньою 
програмою «Прикладна культурологія. Культурні практики».

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А., 
Ярошовець Т.І.

Термін: лютий-вересень 2022
5. Проводити профорієнтаційну роботу кафедрами Інституту, в тому числі по 

залученню абітурієнтів на старші курси, шляхом підписання нових угод про 
співпрацю із закладами фахової передвищої освіти за профілем кафедр, 
проведенням виїзних майстер-класів в освітніх закладах Київської області. 
Підсилити роботу студентського самоврядування в Інституті за рахунок 
урізноманітнення виховних та громадських заходів різних рівнів, із 
активним залученням здобувачів освіти до профорієнтаційної роботи.

Виконавці: Барна Н.В., Ярошовець Т.І., Степанова
О.А., Єнг І.С., Сєриков А.Н., Танська 
Л.В., Неділько Т.П.

Термін: упродовж року
6. Розширити коло стейкхолдерів у проекті з міжнародного стажування та 

партнерів по стажистській практиці на базі туристичних комплексів 
курортних місць України з урахування спеціалізацій та кваліфікаційних 
вимог до сучасних фахівців у галузі туризму

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А., Танська 
Л.В.

Термін: упродовж року
7. Розробити та впровадити ефективну програму підготовки здобувачів освіти 

університету до ЗНО з іноземної мови, враховуючи результати складання у 
2020-2021 році.

Виконавці: Барна Н.В., Єнг І.С., Григоренко Н.Г.
Термін: грудень 2021

8. Впровадити програму з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Інституту в різних формах (майстер-класи, тренінги, рольові
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ігри), в аспекті дотримання вимог академічної доброчесності, 
забезпечення якості дистанційної освіти в рамках здобуття навичок у 
розробці сучасних спецкурсів, організації проблемних лекцій

Виконавці: Барна Н.В., Ярошовець Т.І., Степанова
О.А., Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: жовтень 2021 р.
9. Відкрити на базі кафедри туризму, документних та міжкультурних 

комунікацій Центр з інклюзивного туризму (СННВП при кафедрі).
Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А., Танська 

J1.B., Коротєєва А.В.
Термін: упродовж року

10. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини Інституту 
в соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: упродовж року
11. Забезпечити реалізацію програм національної та міжнародної академічної 
мобільності здобувачів освіти і викладачів.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.
Термін: упродовж року

12. Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів всіх кафедр на курсах та 
в школі педагогічної майстерності, ЗВО III-IV рівнів акредитації, 
закордонних стажуваннях відповідно до вимог ліцензування та 
акредитації.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.
Термін: упродовж року

13. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: до 01.03.2022 р.
14. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

15. Забезпечити ефективну роботу студентського наукового товариства.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

16. Забезпечити участь здобувачів освіти у студентських олімпіадах і конкурсах 
студентських наукових робіт.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.



17. Забезпечити проходження усіх опитувань репрезентативною вибіркою 
респондентів.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: згідно графіку
18. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 
електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі MOODLE 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: упродовж року

19. Забезпечити розробку мейджерів по спеціальності 242 Туризм для всіх 
освітніх рівнів.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.
Термін: упродовж року

20. Здійснювати вільний вибір дисциплін здобувачами освіти відповідно до 
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін із дотриманням усіх його вимог.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: упродовж року
21. Розмістити в розділі Інституту «Репозитарій кваліфікаційних робіт» на 
платформі Інтернет-підтримки освітнього процесу Moodle електронні версії 
дипломних робіт здобувачів освіти по спеціальностях.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: упродовж року
22. Розмістити в розділі Інституту «Силабуси» на платформі Інтернет- 
підтримки освітнього процесу Moodle електронні версії силабусів усіх 
навчальних дисциплін Інституту по спеціальностях.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: упродовж року
23. Проводити щорічне рейтингування здобувачів освіти та науково- 
педагогічних працівників із дотриманням вимог відповідних положень.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.

Термін: упродовж року
24. Вчасно та в повному обсязі подавати інформацію, яку збирають 
адміністративні підрозділи Університету.

Виконавці: Барна Н.В., Степанова О.А.,
Єнг І.С., Сєриков А.Н.
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Термін: упродовж року

6.8. ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «ОСВІТА»

1. Проаналізувати підсумки прийому вступників у 2021 p., вивчити
причини невиконання ліцензованих обсягів, розробити ефективні заходи 
профорієнтаційної роботи для успішного набору у 2022 н. р.

Виконавці: Смолянова С.І., Володько JI.O.
Термін: упродовж року

2. Здійснити необхідні організаційні та практичні заходи щодо забезпечення 
якісним кадровим складом педагогічних працівників та розміщення 
методичного забезпечення дисциплін загальноосвітньої підготовки на 
загальноуніверситетській платформі Інтернет-підтримки освітнього 
процесу.

Виконавці: Смолянова С.І., викладачі коледжу 
Термін: жовтень 2021

3. Скласти та забезпечити виконання графіку проведення відкритих занять 
загальноосвітніх дисциплін з метою обміну педагогічним досвідом, 
впровадження сучасних технологій та активних методів навчання.

Виконавці: Смолянова С.І., викладачі коледжу 
Термін: упродовж року

4. Забезпечити популяризацію іміджу Коледжу в соціальних мережах.
Виконавці: Смолянова С.І., Володько Л.О.

Термін: упродовж року
5. Продовжувати залучати здібних студентів до науково-дослідницької 

роботи, яка розвиватиме у здобувачів освіти вміння знаходження 
інформації з різних джерел та робити висновки.

Виконавці: викладачі коледжу 
Термін: упродовж року

6. Здійснити якісну підготовку здобувачів освіти II курсу коледжу до 
державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 
знань.

Виконавці: Смолянова С.І., викладачі коледжу 
Термін: упродовж року

6.9. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА
УПРАВЛІННЯ,

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
1. Оптимізувати профорієнтаційну роботу в реорганізованому 

Білоцерківському районі у відповідності з угодами, укладеними із ОТГ.
Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C., Півторак 
М.В.
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Термін: постійно
2. Привести структуру комплексу у відповідність до фінансових 

показників підрозділів та контингенту здобувачів освіти.
Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C., Канівець 
А.М.
Термін: 01.10.2021 р.

3. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту студентів навчально-виховних 
підрозділів.

Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C.
Термін: до 30.11.2021 р.

4. Забезпечити 100% наповнення та розміщення на сайті Інтернет- 
підтримки освітнього процесу оновлених робочих програм і силабусів 
навчальних дисциплін, а також навчально-методичних комплексів закріплених 
за кафедрами і цикловими комісіями дисциплін відповідно до затверджених на 
2021/2022 н.р. навчальних планів.

Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C., завідувачі 
кафедр, голови циклових комісій 
Термін: до 30.12.2021 р.

5. Укласти 2 угоди про співпрацю із ОТГ.
Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C.
Термін: до 30.11.2021 р.

6. Провести на базі Інституту науково-практичну конференцію 
«Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в 
умовах євроінтеграції» та студентську науково-практичну конференцію 
«Теоретичні і практичні аспекти економіки, права, психології, соціальних 
комунікацій, бібліотекознавства та документознавства».

Виконавці: Новак Я.В., Півторак М.В., завідувачі 
кафедр
Термін: 30.10.2021 p., квітень 2022 р.

7. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту 
шляхом опублікування результатів наукових досліджень у періодичних 
фахових і зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних 
баз.

Виконавці: Новак Я.В., Півторак М.В., завідувачі 
кафедр, голови циклових комісій 
Термін: до 30.04.2022 р.

8. Підготувати не менше двох проектів для участі у грантових програмах.
Виконавець: Новак Я.В.
Термін: до 30.04.2022 р.

9. Організувати і провести за участю управлінь освіти і науки ОТГ, із 
якими укладені угоди, психологічний тренінг «ЗНО: страхи чи впевненість» для 
випускників 11-х класів або профорієнтаційний тренінг у школах району.

Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C., Півторак 
М.В.
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Термін: до 01.12.2021 p., до 01.05.2022 р.
10. Оптимізувати витрати на оплату комунальних послуг.

Виконавці: Новак Я.В., Коваль B.C.
Термін: до 30.09.2021 р.

6.10. ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 
ВІННИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
наказу щодо планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти 
навчально-виховних підрозділів.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 01.12.2022 р.

2. Забезпечити якісну роботу комплексу в умовах змішаного та 
дистанційного навчання, дотримання чинних норм щодо санітарно- 
епідеміологічного контролю та норм чинних ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 01.10.2021 р.

3. Забезпечити наповнення нових курсів на платформі дистанційного 
супроводу навчання відповідно до оновлених навчальних планів 
спеціальностей.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 01.12.2021 р.

4. Підготувати не менше двох проектів для участі в грантових програмах.
Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 01.05.2022 р.

5. Провести VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інклюзія: 
досвід та перспективи» у травні 2022 р. у дистанційному форматі.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 01.05.2022 р.

6. Організувати та забезпечити функціонування call-центру Вінницького 
комплексу.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 01.10.2021 р.

7. Продовжити використання механізму набору здобувачів освіти через 
функціонування чату на офіційному сайті комплексу.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: постійно.

8. Продовжити практику набору здобувачів освіти за програмою 45+.
Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: постійно.

9. Продовжити практику співпраці з об’єднаними територіальними 
громадами Вінницької області.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: постійно.
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10. Продовжити роботу щодо міжнародного стажування, практики та 
академічної мобільності здобувачів освіти комплексу.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: постійно.

11. Подати заявку на проходження у 2022-2023 н.р. акредитації освітньої 
програми «Публічне управління та адміністрування» і підготувати матеріали 
акредитаційної справи.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: 05.05.2022 р.

12. Розширити спектр та продовжити позитивну практику додаткових 
освітніх послуг, а саме: курси підвищення кваліфікації, курси підготовки до 
ЗНО, ЄВІ та ЄДКІ.

Виконавці: Давиденко Г.В., Буткалюк Г.В.
Термін: постійно.

6.11. ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
ІНСТИТУТ

1. Акредитувати освітні програми 073 «Менеджмент» та 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр».

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр
Термін: 30.04.2022 р.

2. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів вищої освіти 
навчально-виховного підрозділу.

Виконавець: Шафранова К.В.
Термін: 30.11.2021 р.

3. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту шляхом 
опублікування результатів наукових досліджень у періодичних фахових і 
зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних баз.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр
Термін: до 30.06.2022 р.

4. Започаткувати курси за сертифікованими програмами на кожній 
кафедрі.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр
Термін: до 30.05.2022 р.

5. Провести щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах».

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр
Термін: до 30.03.2022 р.

6. Підготувати не менше двох проектів для участі в грантових програмах.
Виконавці: Шафранова К.В., Савицька А.Ю.
Термін: 30.12.2021 p., 30.04.2022 р.

7. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини 
Інституту в соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр
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Термін: упродовж року
8. Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів всіх кафедр на курсах та 

в школі педагогічної майстерності, ЗВО III-IV рівнів акредитації, 
закордонних стажуваннях відповідно до вимог ліцензування та 
акредитації.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

9. Підготувати бюлетень наукових праць Інституту за 2017-2021 роки.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: до 01.03.2022 р.

10. Налагодити плідну і різноманітну співпрацю з роботодавцями.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

11. Забезпечити ефективну роботу студентського наукового товариства.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

12. Забезпечити участь здобувачів освіти у студентських олімпіадах і конкурсах 
студентських наукових робіт.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

13. Забезпечити проходження усіх опитувань репрезентативною вибіркою 
респондентів.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: згідно графіка

14. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання 
електронними курсами НМКД усіх спеціальностей на платформі Moodle 
відповідно до оновлених ОПП.

Виконавці: Шафранова К.В., завідувачі кафедр 
Термін: упродовж року

6.12. КАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 
КАРПАТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Ліцензувати повну загальну середню освіту, спеціальність 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр».

Виконавець: Роман В.П., голови циклових 
комісій
Термін: до 28.02.2022 р.

2. Забезпечити формування контингенту студентів відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Чопей B.C., Роман В.П.
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Термін: 30.11.2021 р
3. Встановити систему блискавкозахисту в межах кошторису.

Виконавці: Чопей B.C., Микулін М.М.
Термін: до 31.12.2021 р.

4. Зробити технічний паспорт та експертизу на котельню згідно технічних 
вимог та стандартів у межах кошторису.

Виконавці: Чопей B.C., Микулін М.М.
Термін: 30.09.2022р.

5. Сформувати кадровий склад кафедр та циклових комісій відповідно 
до ліцензійних вимог.

Виконавці: Чопей B.C., Роман В.П., завідувачі
кафедр/голови циклових комісій
Термін: 30.10.2021р.

6. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту 
шляхом опублікування результатів наукових досліджень у періодичних 
фахових і зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних 
баз.

Виконавці: Шинкар І.П., завідувачі кафедр,
викладачі
Термін: 30.05.2022 р.

7. Проаналізувати підсумки прийому вступників у 2020/2021 н.р., 
розробити план заходів та впровадити нові форми і методи профорієнтаційної 
роботи.

Виконавці: Чопей B.C., Роман В.П.
Термін: 30.11.2021р.

8. Забезпечити співробітництво з територіальними громадами, з якими 
підписано угоди про співпрацю, щодо залучення абітурієнтів. Продовжити 
укладання договорів про співпрацю з чотирма новоствореними ОТГ та 
школами регіону.

Виконавці: Чопей B.C., Роман В.П.
Термін: 30.12.2021р.

9. Організувати курсове навчання з підвищення кваліфікації працівників 
та депутатів новостворених територіальних громад.

Виконавці: Чопей B.C., Роман В.П., завідувачі
кафедр, голови циклових комісій
Термін: 31.12.2021 р.

10. Залучити до проведення практичних занять роботодавців.
Виконавці: Волощук Н.Ю., Шинкар І.П.
Термін: 01.02.2022 р.

6.13. ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ людини, 
ЛУЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Ліцензувати спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» освітньо- 
професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Виконавці: Пащук Т.В.
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Термін: 30.01.2022 p.
2. Забезпечити формування контингенту студентів відповідно до 

планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Савич С.С., Пащук Т.В.
Термін: 30.11.2021 р.

3. Продовжити роботу по укомплектуванню кафедр/циклових комісій 
штатними науково-педагогічними/педагогічними працівниками, які мають 
освітню та/або професійну кваліфікацію відповідно до вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності.

Виконавці: Савич С.С., завідувачі кафедр
Термін: 30.09.2021 р.

4. Продовжити роботу по залученню професорсько-викладацького складу 
Інституту до діяльності за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях та здійснення наукового консультування 
підприємств, установ, організацій відповідно до вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності;

Виконавці: Савич С.С., Пащук Т.В., завідувачі
кафедр
Термін: 30.01.2022 р.

5. Провести VIII Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного 
поступу».

Виконавці: Савич С.С., Бундак О.А.
Термін: 28.05.2022 р.

6. Підготувати не менше двох проектів для участі у грантових 
програмах.

Виконавці: Савич С.С., Бундак О.А.
Термін: 30.04. 2022 р.

7. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту 
шляхом опублікування результатів наукових досліджень у періодичних 
фахових і зарубіжних виданнях (не менше 5), у т.ч. включених до провідних 
наукометричних баз.

Виконавці: Савич С.С., завідувачі кафедр
Термін: 30.06. 2022 р.

8. Оновити в межах кошторису комп’ютерну техніку для провадження 
освітньої діяльності, зокрема персональні комп’ютери зі строком використання 
не більше восьми років.

Виконавець: Савич С.С.
Термін: до 31.12.2021 р.

9. Поповнити бібліотечний фонд сучасними підручниками в межах 
кошторису.

Виконавець: Савич С.С.
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Термін: до 30.10.2021 р.

6.14. МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ

КОЛЕДЖ
1. Акредитувати освітню програму спеціальності 231 «Соціальна робота» 

за освітньо-професійним рівнем «фаховий молодший бакалавр».
Виконавець: Татаринова С.О., голова циклової 
комісії
Термін: 30.03.2022 р.

2. Забезпечити формування контингенту студентів відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Лисенко В.І., Татаринова С.О.
Термін: до 30.11.2021 р.

3. Видати монографію, 3 навчальні посібники, підручник та шість 
методичних рекомендацій.

Виконавці: Лисенко В.І., завідувачі кафедр 
Термін: 30.06.2022 р.

4. Опублікувати 100 наукових публікацій студентів та викладачів, 
включаючи тези, фахові видання та наукометричні бази.

Виконавець: Лисенко В.І.
Термін: до 30.05.2022 р.

5. Провести XIV Міжнародну інтернет-конференцію «Соціальні та 
інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики».

Виконавці: Лисенко В.І., завідувачі кафедр 
Термін: 30.05.2022 р.

6. Подати на всеукраїнські конкурси три студентські наукові роботи.
Виконавці: Лисенко В.І., завідувачі кафедр 
Термін: до 30.05.2022 р.

7. Продовжити роботу щодо розширення тематики курсів підвищення 
кваліфікації у межах основних спеціальностей, у тому числі за дистанційними 
технологіями.

Виконавець: Лисенко В.І., завідувачі кафедр 
Термін: до 31.12.2021 р.

6.15. МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ л ю д и н и ,  
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙКОЛЕДЖ

1. Забезпечити формування контингенту здобувачів відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В. 
Термін: вересень 2022 року

2. Забезпечити проведення в форматі Zoom-конференцій відкритих
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уроків та заходів профорієнтаційного спрямування для учнів ЗСО та ЗПТО (не 
менше 1 від кафедри).

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: вересень -  листопад 2021 року; лютий -
квітень 2022 року

3. Забезпечити якість освіти шляхом формування потужного 
кадрового потенціалу науково-педагогічних/педагогічних працівників та 
посилення вимог до результатів їхньої діяльності. Якісне і повне оснащення 
кафедрами та цикловими комісіями освітніх портфоліо всіх ОР/ОПР 
спеціальностей.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: вересень 2022 року

4. Укласти нові договори про співпрацю (підготовка від 
кафедр/циклових комісій не менше одного договору на спеціальність), залучити 
роботодавців (стейкхолдерів) до розробки освітніх/освітньо-професійних 
програм та проведення лекційних, семінарських занять.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: щомісячно

5. Забезпечити ефективність практичної підготовки
кафедрами/цикловими комісіями здобувачів освіти в умовах дистанційного та 
змішаного навчання шляхом оновлення програм, угод, технологій, проведення 
спільних заходів із роботодавцями (не менше одного заходу на спеціальність).

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: відповідно до навчальних планів та плану
роботи Миколаївського комплексу

6. Розробити та запровадити нові освітні програми, курси підвищення 
кваліфікації/стажування.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: жовтень -  грудень 2021 року

7. Забезпечити підписання міжнародних угод/меморандумів про 
співпрацю з європейськими університетами, проведенім спільних заходів.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: квітень 2022 року

8. Забезпечити залучення до грантової/проєктної діяльності 
викладачів, студентів та учнівську молодь.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
Термін: 31.12.2021 p., 31.05.2022 р.

9. Провести в межах кошторису заміну вікон коридору на III поверсі, 
ремонт приміщень комплексу, забезпечити планове оснащення навчальних 
кабінетів новими меблями, технікою, сучасним обладнанням.

Виконавці: Старєва А.М., Кандюк-Лебідь С.В.
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Термін: квітень -  червень 2022 року

6.16. НОВОКАХОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
1. Забезпечити формування контингенту студентів відповідно до

планових показників доходів та контингенту здобувачів вищої освіти
навчально-виховного підрозділу.

Виконавець: Севрюков Г.І.
Термін: 30.11.2021 р.

2. Запровадити факультатив із експрес-навчання НПП по вдосконаленню 
навичок роботи в медійних-ресурсах (Zoom, Youtube, Telegram).

Виконавці: Севрюков Г.І., Макрушев С.В.,
завідувачі кафедр 
Термін: до 29.12.2021 р.

3. Забезпечити участь студентів в олімпіадах -  не менше 1 студента 
від кожної спеціальності.

Виконавець: Севрюков Г.І., Корчагіна В.Г.,
завідувачі кафедр
Термін: 29.12.2021 p., до 30.05.2022 р.

4. Укласти 1 договір про співпрацю із закордонним навчальним 
закладом для проходження стажування та здійснення академічної мобільності 
викладачів та здобувачів освіти.

Виконавці: Севрюков Г.І., Корчагіна В.Г., 
завідувачі кафедр
Термін: 29.12.2021 p., до 30.05.2022 р.

5. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту шляхом 
опублікування результатів наукових досліджень у періодичних фахових і 
зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних баз.

Виконавці: Севрюков Г.І., Корчагіна В.Г., 
завідувачі кафедр
Термін: до 29.12.2021 p.; до 30.05.2022 р.

6. Організувати участь у конкурсах студентських робіт різного рівня (від
університетських до всеукраїнських) -  не менше 2 робіт за кожною
спеціальністю.

Виконавці: Севрюков Г.І., Корчагіна В.Г.,
завідувачі кафедр
Термін: до 29.12.2021 p.; до 30.05.2022 р.

7. Поповнити бібліотечний фонд сучасними підручниками в межах 
кошторису.

Виконавці: Севрюков Г.І., Козерацька Т.Т. 
Термін: до 29.12.2021 p.; до 30.05.2022 р.

8. Забезпечити залучення до грантової/проєктної діяльності викладачів, 
здобувачів вищої освіти та учнівської молоді.

Виконавці: Севрюков Г.І., Корчагіна В.Г.
Термін: 31.12.2021 p., 31.05.2022 р.

9. Оновити та збільшити парк комп’ютерної техніки новітніми
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ноутбуками в межах кошторису.
Виконавці: Севрюков Г.І., Козерацька Т.Т. 
Термін: до 29.12.2021 p.; до 30.05.2022 р.

6.17. ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА, 
ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Забезпечити формування контингенту студентів відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Мякушко Н.С., Шаравара Р.І.
Термін: до 30.11.2021 р.

2. Забезпечити академічну мобільність викладачів та здобувачів освіти на 
засадах двосторонніх угод.

Виконавці: Мякушко Н.С., Шаравара Р.І., 
завідувачі кафедр 

Термін: до 30.06.2022 р.
3. Забезпечити дотримання академічної доброчесності всіма учасниками 

освітнього процесу.
Виконавці: Шаравара Р.І., завідувачі кафедр 
Термін: до 30.06.2022 р.

4. Забезпечити 100% наповнення та розміщення на сайті Інтернет- 
підтримки освітнього процесу оновлених робочих програм і силабусів 
навчальних дисциплін, а також навчально-методичних комплексів закріплених 
за кафедрами, цикловими комісіями дисциплін відповідно до затверджених на 
2021/2022 н.р. навчальних планів.

Виконавці: Шаравара Р.І., завідувачі кафедр, 
голови циклових комісій 
Термін: до 30.12.2021 р.

5. На рівні минулого року продовжити роботу щодо започаткування 
на кожній кафедрі курсів за сертифікованими програмами.

Виконавці: Шаравара Р.І., завідувачі кафедр 
Термін: 30.12.2021 p., 30.03.2022 р.

6. Видати 2 монографії, 3 навчально-методичних посібники на кожній 
кафедрі та 10 методичних рекомендацій у межах науково-навчального 
комплексу.

Виконавці: Шаравара Р.І., завідувачі кафедр, 
голови циклових комісій 
Термін: 30.06.2022 р.

7. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту 
шляхом опублікування результатів наукових досліджень у періодичних 
фахових і зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних 
баз.

Виконавці: Шаравара Р.І., завідувачі відповідних 
кафедр
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Термін: до 30.05.2022 р.
8. Оновити комп‘ютерну техніку не менше ніж на 20%, виходячи з 

ліцензійних вимог, та придбати інтерактивну дошку в межах кошторису.

Виконавці: Мякушко Н.С., Шаравара Р.І.,
Термін: до 31.12.2021 p., 30.04.2022 р.

6.18. РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ,
РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Забезпечити проведення ефективних заходів профорієнтаційної роботи 
щодо вступу абітурієнтів у 2022/2023 н.р..

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.,
завідувачі кафедр/голови циклових комісії 
Термін: 15.11.2021 p., 30.06.2022 р.

2. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.
Термін: 30.11.2021 р.

3. Створити один інформаційно-комунікаційний центр для залучення 
здобувачів освіти.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.
Термін: 30.05.2021 р.

4. Сформувати якісне ядро професорсько-викладацького складу кафедр у 
відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти.

Виконавці: Макух Т.О., завідувачі кафедр 
Термін: 30.10.2021 р.

5. Забезпечити 100 % наповнення та розміщення на сайті Інтернет-
підтримки освітнього процесу оновлених робочих програм і силабусів 
навчальних дисциплін, а також навчально-методичних комплексів закріплених 
за кафедрами, циклових комісій дисциплін відповідно до затверджених на 
2021/2022 н.р. навчальних планів.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.,
завідувачі кафедр, голови циклових комісій 
Термін: до 30.12.2021 р.

6. Завершити розробку силабусів дисциплін за встановленою формою 
та розмістити на платформі Moodle.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.,
завідувачі кафедр, голови циклових комісій. 
Термін: 01.03.2022 р.

7. Оновити бібліотечний фонд сучасними підручниками в межах
кошторису.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.
Термін: 30.06.2022 року.
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8. Забезпечити передплату періодичних видань на кожну освітню 
програму: «Право», «Фінанси банківська справа та страхування», «Облік та 
оподаткування», «Психологія», «Соціальна робота», «Економіка».

Відповідальні: Макух Т.О., Красовська А.М.. 
Термін: 30.11.2021 року.

9. Підвищити наукометричні показники співробітників комплексу 
шляхом опублікування результатів наукових досліджень у періодичних 
фахових і зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних 
баз.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М., 
завідувачі кафедр/голови циклових комісій 
Термін: до 30.06.2022 р.

10. Видати монографію та навчально-методичний посібник науково- 
педагогічних працівників Інституту.

Виконавці: Макух Т.О., завідувачі кафедр 
Термін: 30.05.2022 р.

11. Провести щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток».

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М., 
завідувачі кафедр/голови циклових комісії 
Термін: 30.03.2022 р.

12. Забезпечити залучення до грантової/проєктної діяльності викладачів,
студентів.

Виконавці: Макух Т.О., Красовська А.М.
Термін: 31.12.2021 p., 31.05.2022 р.

13. Оптимізувати структуру комплексу у відповідності до фінансових 
показників підрозділів та контингенту здобувачів освіти.

Виконавець: Макух Т.О., Красовська А.М. 
Термін: до 01.10.2021 р.

14. Продовжити оновлювати комп’ютерну техніку комплексу в межах 
кошторису.

Відповідальні: Макух Т.О., Красовська А.М. 
Термін:30.05.2022 р.

6.19. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Ліцензувати спеціальності освітньо-професійного рівня «фаховий молодший 
бакалавр»: 017 «Фізична культура і спорт»; 223 «Медсестринство».

Віконавці: Польовик О.В., голови циклових
комісій
Термін: 30.12.2021 р.

2. Акредитувати освітні програми «Фізична культура і спорт»
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» та «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227
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«Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітніх 
ступенів «магістр».

Віконавці: Чайковський М.Є., Луцкевич Н.І., 
Кравчук JI.C.
Термін: 30.01.2022 р.

3. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Чайковський М.Є., Польовик О.В. 
Термін: 30.11.2021 р.

4. Досягти 100% розробки якісних робочих програм навчальних 
дисциплін та силабусів.

Виконавці: Чайковський М.Є., Польовик О.В., 
завідувачі кафедр/циклових комісій 
Термін: 31.12.2021 р.

5. Здійснювати системну роботу із зовнішніми стейкхолдерами в 
напрямках подальшого удосконалення освітніх програм, підписання угод про 
проходження практики здобувачами освіти та подальшого працевлаштування 
випускників.

Виконавці: Чайковський М.Є., Польовик О.В., 
завідувачі кафедр
Термін: 31.12.2021 p., 30.06.2022 р.

6. Активно залучати до проведення аудиторних занять за ОП 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.

Виконавці: Чайковський М.Є., Польовик О.В., 
завідувачі кафедр
Термін: 31.12.2021 p., 30.06.2022 р.

7. Активізувати роботу серед професорсько-викладацького складу 
кафедр щодо отримання вченого звання доцента.

Виконавці: Чайковський М.Є., завідувачі кафедр 
Термін: 30.06.2022 р.

8. Видати 3 монографії, один підручник та 2 навчально-методичних 
посібники науково-педагогічних працівників Інституту.

Виконавці: Чайковський М.Є., завідувачі кафедр 
Термін: 30.06.2022 р

9. Підготувати не менше двох проектів для участі у грантових 
програмах.

Виконавці: Чайковський М.Є., Польовик О.В. 
Термін: 30.06.2022 р.

10. Підвищити наукометричні показники співробітників комплексу 
шляхом опублікування результатів наукових досліджень у періодичних 
фахових і зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних 
баз.

Виконавці: Островська Н.О., завідувачі кафедр 
Термін: 30.06.2022 р.
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11. Продовжити роботу викладачів над створенням авторських 
навчально-методичних матеріалів у системі Moodle та роботу над створенням 
власного навчального відеопродукту (лекції тощо).

Виконавці: Луцкевич Н.І., Польовик О.В.,
завідувачі кафедр/голови циклових комісій
Термін: 31.12.2021 р.

12. Удосконалити приладдям спеціалізований кабінет правничих 
дисциплін та кабінет соціально-гуманітарних дисциплін у межах кошторису.

Виконавці: Чайковський М.Є., завідувачі кафедр
Термін: 30.12.2021 р.

6.20. ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ,

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
1. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 

планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Пупишева В.Я., Ткаченко І.М.
Термін: 30.11.2021 р.

2. Акредитувати освітню програму «Право» за спеціальністю 081 
«Право» освітнього ступеня «бакалавр».

Виконавці: Пупишева В.Я., Мороз С.С.
Термін: 30.05. 2022 р.

3. Продовження співпраці із територіальними громадами (укласти З 
угоди з ОТГ), загальноосвітніми закладами освіти міста Кропивницький та 
області у проведенні спільних заходів з метою профорієнтації.

Виконавці: Пупишева В.Я., завідувачі кафедр
Термін: постійно

4. Провести IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні 
питання права і суспільно-економічних відносин» та III Всеукраїнську науково- 
практичну конференцію «Здоров’я і суспільство».

Виконавці: Пупишева В.Я., Кравченко О.В.
Термін: 30.10.2021 p., 30.04.2022 р.

5. Провести науково-практичний семінар-тренінг «Інклюзія в освітньому 
процесі».

Виконавці: Пупишева В.Я., Кравченко О.В.
Термін: лютий 2022 р.

6. Підвищити наукометричні показники співробітників Інституту шляхом 
опублікування результатів наукових досліджень у періодичних фахових і 
зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних баз.

Виконавці: Пупишева В.Я., завідувачі кафедр
Термін: 30.05.2022 р.
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7. Збільшення чисельної кількості стажувань та підвищення кваліфікації 
науково-педагогічними працівниками Інституту в закордонних закладах освіти.

Виконавці: Пупишева В.Я., Трегубенко М.Ю. 
Термін: упродовж року

8. Підготувати не менше двох проектів для участі у грантових програмах.

Виконавці: Пупишева В.Я., Трегубенко М.Ю., 
завідувачі кафедр 
Термін: 30.06.2022 р.

6.21. ДУБЕНСЬКА ФІЛІЯ,
ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно
до наказу щодо планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти 
навчально- виховних підрозділів.

Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
завідувачі кафедр/голови циклових комісій 
Термін: до 30.11.2021 р.

2. Провести спільно з міським управлінням освіти лекційні заняття
профорієнтаційного спрямування із правової та фінансової грамотності.

Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
Вишковська В.І.
Термін: 30.12.2021 р.

3. Удосконалити до сучасних вимог систему дистанційного навчання,
методичне забезпечення освітнього процесу.

Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
завідувачі кафедр, голови циклових комісій 
Термін: 30.12.2021 р.

4. Забезпечити надання додаткових освітніх послуг.
Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
завідувачі кафедр, голови циклових комісій 
Термін: 30.12.2021 p., 30.05.2022 р.

5. Підвищити наукометричні показники співробітників філії шляхом 
опублікування результатів наукових досліджень у періодичних фахових і 
зарубіжних виданнях, у т.ч. включених до провідних наукометричних баз.

Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
завідувачі кафедр, голови циклових комісій 
Термін: 30.05.2022 р.

6. Удосконалити іміджеву та рекламну роботу навчально-наукового 
комплексу у соцмережах.

Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В., Тіяра 
М.Р.
Термін: постійно

7. Провести науково-практичну конференцію «Наукові дослідження молоді».
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Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
Орлова О.П.
Термін: 24.03.2022 р.

8. Оновити бібліотечний фонд відповідно до ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності та критеріїв акредитації освітніх програм у межах 
кошторису.

Відповідальні: Музика В.П., Васюк І.В. 
Термін: 31.12.2021 р.

9. Підготувати не менше двох проектів для участі у грантових 
програмах.

Виконавці: Музика В.П., Васюк І.В.,
завідувачі кафедр, голови циклових комісій 
Термін: 30.05.2022 р.

6.22. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ
1. Забезпечити формування контингенту студентів відповідно до 

планових показників доходів та контингенту студентів навчально-виховних 
підрозділів.

Виконавці: Кіт Г.В., завідувачі кафедр
Термін: до 30.11.2021 р.

2. Забезпечити планові показники доходів філії у 2021/2022 н.р. у розмірі 
4534 тис.грн.

Виконавці: Кіт Г.В., Дума М.В.
Термін:30.06.2022 р.

3. Посилити викладацький склад кваліфікованими кадрами з відповідним 
рівнем професійної підготовки.

Виконавці: Кіт Г.В., завідувачі кафедр
Термін:01.09.2021 p.; 01.02.2022 р.

4. Продовжити співпрацю з Міським центром соціальних служб для дітей, 
сім'ї та молоді та Обласним фондом інвалідів щодо надання освітніх послуг 
людям з інвалідністю.

Виконавці: Кіт Г.В., Колибаб’юк С.П.
Термін: 30.06.2022 р.

5. Удосконалити роботу «Юридичної клініки».
Виконавці: Кіт Г.В., Пилипів P.M.
Термін: 30.12.2021 р.

6. Забезпечити підвищення рівня студентської наукової роботи через 
написання статей та тез доповідей (в кількості до 25).

Виконавці: Колибаб’юк С.П., завідувачі кафедр
Термін: до 01.05.2022 р.

7. Провести науковий семінар «Забезпечення ефективності реалізації 
освітніх програм у процесі фахової підготовки юристів» зі стейхолдерами та дві 
науково-практичні конференції «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», 
«Інформатика та інформаційні технології».
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Виконавці: Кіт Г.В., Колибаб’юк С.П., завідувачі
кафедр
Термін: квітень 2022 p., травень 2022 р.

8. Оновити висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 
експертний висновок протипожежного стану об’єкта, довідку щодо стану 
дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань 
охорони праці тощо.

Виконавці: Кіт Г.В., Колибаб’юк С.П.
Контроль: Ткач В.Д.
Термін: 30.06.2022 р.

9. Забезпечити оновлення сайту філії.
Виконавець: Зощак JT.M.
Термін: постійно

10. Оновити комп’ютерний клас сучасними 5 комп’ютерами.
Виконавець: Кіт Г.В.
Термін: 01.10.2021 р.

6.23. БРОВАРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
1. Ліцензувати спеціальність 123«Комп’ютерна інженерія» освітнього 

професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».
Виконавці: Сніжко Н.А., голова циклової комісії
Термін: до 30.04.2021 р.

2. Забезпечити проведення ефективних заходів профорієнтаційної роботи 
щодо вступу абітурієнтів у 2022/2023 н.р..

Виконавець: Сніжко Н.А.
Термін: до 01.03.2022 р.

3. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Сніжко Н.А., голови циклових комісій
Термін: 30.11.2021 р.

4. Забезпечити 100% наповнення та розміщення на сайті Інтернет- 
підтримки освітнього процесу оновлених робочих програм і силабусів 
навчальних дисциплін, а також навчально-методичних комплексів закріплених 
за цикловими комісіями дисциплін відповідно до затверджених на 2021/2022 
н.р. навчальних планів.

Виконавці: Сніжко Н.А., голови циклових комісій
Термін: до 30.12.2021 р.

5. Забезпечити якість освіти шляхом формування потужного 
кадрового потенціалу педагогічних працівників та посилення вимог до 
результатів їхньої діяльності. Розмістити на сторінці Коледжу на платформі 
Інтернет-підтримки освітнього процесу Moodle розділ «Силабуси навчальних 
дисциплін» та розмістити в цьому розділі усі електронні версії силабусів 
навчальних дисциплін коледжу.
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Виконавець: Сніжко Н.А., голови циклових комісій
Термін: 31.12.2021 р.

6. Забезпечити участь двох викладачів коледжу в міжнародних 
науково-практичних конференціях.

Виконавець: Сніжко Н.А.
Термін: 30.05.2022 р.

7. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини 
коледжу в соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Сніжко Н.А.
Термін: упродовж року

6.24. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
1. Забезпечити проведення ефективних заходів профорієнтаційної та 

рекламно-інформаційної роботи щодо вступу абітурієнтів у 2022/2023 н.р..
Виконавці: Тимошенко І.С., Подмогильна Ю.П., 
Іванисик О.М., голови циклових комісій 

Термін: до 30.05.2022 р.
2. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 

планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Тимошенко І.С., Подмогильна Ю.П., 
Іванисик О.М., голови циклових комісій 
Термін: до 30.11.2022 р.

3. Оновити та укласти чотири договори про співпрацю із 
загальноосвітніми школами.

Виконавець: Тимошенко І.С.
Термін: до 01.12.2021 р.

4. Продовжити співпрацю з Фондом соціальної допомоги, з районними 
Інклюзивно-ресурсними центрами, з Васильківським центром соціальних 
служб сім’ї, дітей і молоді щодо надання освітніх послуг людям з інвалідністю.

Виконавець: Тимошенко І.С.
Термін: до 30.06.2022 р.

5. Забезпечити підвищення кваліфікації співробітників коледжу шляхом 
здобуття в Університеті «Україна» освітнього ступеня «магістр» зі 
спеціальності 016 «Спеціальна освіта»).

Виконавці: Тимошенко І.С., голови циклових 
комісій
Термін: до 30.06.2022 р.

6. Забезпечити участь викладачів та здобувачів освіти коледжу в 
міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Виконавець: Тимошенко І.С., Санжаровець К.О., 
голови циклових комісій 
Термін: до 30.06.2022 р.

7. Вдосконалити роботу сайту коледжу та забезпечити наповнювання 
його змістовною інформацією.
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Виконавці: Іванисик О.М.
Термін: постійно

8. Збалансувати видаткову частину кошторису у відповідності з 
доходною. У разі недовиконання доходної частини пропорційно зменшувати 
видаткову частину кошторису, в т.ч. фонд оплати праці.

Виконавці: Тимошенко І.С.
Термін: 01.10.2021 р.

6.25. ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
1. Знайти нове приміщення для розміщення коледжу.

Виконавець: Шепель Н.О.
Термін: 01.12.2021 р.

2. Забезпечити проведення ефективних заходів профорієнтаційної та 
рекламно-інформаційної роботи щодо вступу абітурієнтів у 2022/2023 н.р..

Виконавці: Шепель Н.О., голови циклових комісій
Термін: 30.05.2022 р.

3. Укласти не менше 10 договорів про співробітництво із 
загальноосвітніми школами та закладами фахової передвищої освіти з метою 
подальшого залучення студентів.

Виконавець: Шепель Н.О.
Термін: 30.03.2022 р.

4. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно 
до планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти.

Виконавці: Шепель Н.О., завідувачі кафедр
Термін: 01.12.2022 р.

5. Удосконалити до сучасних вимог систему дистанційного навчання та 
методичне забезпечення освітнього процесу.

Виконавці: Шепель Н.О., завідувачі кафедр
Термін: 15.10.2021 р.

6. Провести дві науково-практичні конференції.
Виконавці: Шепель Н.О., завідувачі кафедр
Термін: 01.05.2022 р.

7. Привести структуру коледжу у відповідність до фінансових показників 
підрозділів та контингенту здобувачів освіти.

Виконавець: Шепель Н.О., Смірнова В.В.
Термін: 01.10.2021 р.

8. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини 
коледжу в соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Шепель Н.О.
Термін: упродовж року
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6.26. СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
1. Забезпечити проведення ефективної профорієнтаційної роботи щодо 

вступу абітурієнтів у 2022/2023 н.р..
Виконавці: Пожога Г.Л., голови циклових комісій 
Термін: до 01.04.2022 р.

2. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.

Виконавці: Пожога Г.Л., голови циклових комісій 
Термін: до ЗО. 11.2022 р.

3. Забезпечити виконання ліцензованого обсягу набору здобувачів освіти 
на 1 курс із базовою загальною середньою освітою.

Виконавці: Пожога Г.Л., голови циклових комісій 
Термін: до 01.08.2022 р.

4. Укласти не менше 10 договорів про співробітництво із 
загальноосвітніми школами та професійними (професійно-технічними) 
закладами освіти з метою подальшого залучення здобувачів освіти.

Виконавець: Пожога Г.Л.
Термін: до 30.12.2021 р.

5. Забезпечити якість освіти шляхом формування потужного кадрового 
потенціалу педагогічних працівників та посилення вимог до результатів їхньої 
діяльності (розробка та своєчасне виставлення на навчальній платформі Moodle 
силабусів, закріплених за цикловими комісіями навчальних компонентів 
освітніх програм).

Виконавець: Пожога Г.Л., голови циклових
комісій
Термін: 31.12.2021 р.

6. Встановити зв’язок із роботодавцями щодо систематичної 
координації дій із набуття професійних компетенцій студентів та їх 
працевлаштування.

Виконавець: Пожога Г.Л., голови циклових
комісій
Термін: 31.12.2021 р.

7. Оновити зміст усіх сторінок сайту. Постійно публікувати новини 
коледжу в соціальних мережах і на сайті.

Виконавці: Пожога Г.Л.
Термін: упродовж року

6.27. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

1. Забезпечити формування контингенту здобувачів освіти відповідно до 
планових показників доходів та контингенту здобувачів освіти навчально- 
виховних підрозділів.
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Виконавці: Сухорукова Н.С., голови циклових 
комісій

Термін: до 30.11.2021 р.
2. Забезпечити висвітлення успішних результатів діяльності коледжу для 

громадськості.
Виконавці: Сухорукова Н.С., голови циклових 
комісій
Термін: постійно

3. Розробити та впровадити систему критеріїв оцінки роботи працівників 
та викладачів коледжу.

Виконавець: Сухорукова Н.С.
Термін: 31.12.2021 р.

4. Вдосконалити практику запрошення викладачів закладів-партнерів та 
практиків для проведення занять зі здобувачами освіти коледжу.

Виконавець: Сухорукова Н.С.
Термін: 01.10.2021 p., 01.02.2022 р.

6. Вжити заходів щодо підвищення виконавської дисципліни.
Виконавець: Сухорукова Н.С.
Термін: постійно

Г оловуючий 

Секретар

Петро ТАЛАНЧУК 

Катерина ЛИСЕНКО
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