
ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

на 2019-2020 навчальний рік  
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 Вивчення та впровадження досвіду вищої 

медичної та фармацевтичної освіти у 

навчальний процес університету  

протягом року працівники відділу 

2 Участь у роботі Вченої ради університету  за регламентом за дорученням 

3 Участь у виробничих нарадах за регламентом Школова О.П. 

 

4 Участь у роботі ректорату університету за регламентом Школова О.П. 

 

5 Участь у роботі ЦМР університету за регламентом за дорученням 

6 Участь у роботі конкурсної комісії 

університету  

за регламентом за дорученням 

7 Аналіз результатів атестації випускників. 

Планування погодинної оплати роботи 

головам екзаменаційних комісій. 

двічі на 

навчальний рік 

Школова О.П. 

Калініна К.С. 

 

8 Координація роботи комп’ютерних програм 

ЄДЕБО, «Контингент», «Статистика», 

«Education», АСУНП 

постійно Школова О.П. 

Нєбиліцина Т.В. 

Калініна К.С. 

Шафоростова Н.К. 

9 Систематично здійснювати контроль за 

дотриманням мовного законодавства при 

веденні ділової документації відділом 

постійно Школова О.П. 

 

10 Моніторинг дотримання норм чинного 

мовного законодавства 

постійно за дорученням 

11 Моніторинг веб-ресурсів кафедр ЗДМУ постійно за дорученням 

12 Збір та узагальнення пропозицій кафедр з 

питання вдосконалення організації освітнього 

процесу  

січень, лютий Школова О.П. 

 

13 Формування графіку та перевірка модульного 

контролю  

двічі на рік Афанасьєва В.В. 

 

14 Контроль за проведенням контролю знань 

студентів наприкінці осіннього та весняного 

семестрів та моніторинг успішності  

двічі на 

навчальний рік 

Афанасьєва В.В. 

15 Підготовка звіту успішності студентів за 

формою 34 

лютий,червень Афанасьєва В.В. 

16 Контроль за своєчасним заповненням та 

внесенням змін до паспортів кафедр 

протягом року Калініна К.С. 

 

17 Контроль стану навчально-методичної та 

обліково-звітної документації на кафедрах 

протягом року Школова О.П. 

Кіяшко І.О. 

18 Контроль за роботою та наповненням сайту 

відділу 

протягом року Школова О.П. 

 

19 Забезпечення роботи сайту навчального 

відділу за напрямами: 

протягом року Афанасьєва В.В. 

Афанасьєва Є.Б. 

Калініна К.С. 

Кіяшко І.О. 

Нєбиліцина Т.В. 

Процко М.К. 

Шафоростова Н.К. 

20 Своєчасна підготовка наказів та супровідної 

документації щодо організації навчально-

виховного процесу 

протягом року Школова О.П. 

 



 

21 Складання графіку навчального процесу по 

факультетах. Розподіл аудиторій відповідно 

до розкладу навчальних занять. Перевірка 

завантаженості і пропускної можливості 

аудиторій та лабораторій 

квітень  Афанасьєва В.В. 

Афанасьєва Є.Б. 

Нєбиліцина Т.В. 

 

22 Розрахунок навчального навантаження і 

штатів професорсько-викладацького складу 

кафедр  на 2020-2021 н.р. 

лютий-квітень Школова О.П. 

 

23 Перевірка виконання навчального 

навантаження щосеместрово   

лютий, червень Школова О.П. 

Калініна К.С. 

 

24 Розробка робочих навчальних планів січень, лютий Школова О.П. 

Афанасьєва Є.Б. 

Афанасьєва В.В. 

Нєбиліцина Т.В. 

25 Розподіл на групи та підгрупи контингенту 

студентів на денній та заочній формах 

навчання 

лютий, 

березень  

Шафоростова Н.К. 

Афанасьєва Є.Б. 

Афанасьєва В.В. 

Нєбиліцина Т.В. 

26 Складання розкладу занять студентів на 

факультетах  

протягом року Афанасьєва Є.Б. 

Афанасьєва В.В. 

Нєбиліцина Т.В. 

27 Систематичне інформування деканів та 

завідувачів кафедр про нові положення, 

інструкції та інші директивні документи з 

навчальної роботи 

протягом року за дорученням 

28 Участь у роботі комісій, відповідно до наказів 

ректора 

протягом року за дорученням 

29 Контроль за організацією онлайн курсів протягом року Школова О.П. 

Нєбеліцина Т.В. 

30 Збір, обробка та складання узагальнених 

даних стосовно семестрової та річної 

успішності. 

щосеместрово Афанасьєва В.В. 

31 Збір, обробка та складання узагальнених 

даних щодо пропусків навчальних занять 

студентами  

щомісяця Афанасьєва В.В. 

32 Складання звітів про контингент студентів  до 5 числа 

кожного місяця 

Шафоростова Н.К. 

33 Підготовка щоквартального звіту щодо 

контингенту студентів  

щоквартально Шафоростова Н.К. 

34 Підготовка статистичного звіту 2-3 нк  до 5 жовтня Школова О.П. 

Шафоростова Н.К. 

35 Робота з підготовки звіту «Паспорт 

університету»  

вересень, 

січень 

Шафоростова Н.К. 

36 Своєчасне подання інформації та відповідей 

на запити МОЗ, МОН України 

протягом року Школова О.П. 

Процко М.К. 

37 Подання до студентської поліклініки 

інформації згідно із запитом 

жовтень Шафоростова Н.К. 

38 Оформлення замовлень на виготовлення 

бланків уніфікованих форм документації,  

забезпечення ними деканатів та кафедр. 

протягом року Афанасьєва Є.Б. 

39 Замовлення документів про вищу освіту та їх 

дублікатів, студентських квитків  

лютий 

червень, 

серпень 

Калініна К.С. 

 



 

40 Своєчасне інформування науково-

педагогічних працівників університету щодо 

науково-методичних конференцій, циклів 

підвищення кваліфікації з актуальних 

науково-методичних питань 

протягом року Кіяшко І.О. 

41 Підготовка звіту про підвищення кваліфікації  червень, 

грудень 

Кіяшко І.О. 

42 Контроль за виконанням робочих планів та 

графіків навчального процесу  

 

протягом року Школова О.П. 

 

43 Щорічне подання до центрального 

методичного кабінету МОЗ України планів 

роботи та звітів про виконану роботу від 

опорних кафедр університету  

 

травень,червень Афанасьєва Є.Б. 

44 Відвідування кафедр з метою контролю за 

організацією навчального процесу та 

оформленням первинної документації 

протягом року за дорученням 

45 Контроль за своєчасністю та якістю 

оформлення індивідуальних планів роботи 

професорсько-викладацького складу  

червень, лютий Калініна К.С. 

 

46 Перевірка та аналіз виконання індивідуальних 

планів роботи професорсько-викладацьким 

складом 

до 15.09, 01.02 

та 01.07. 

Калініна К.С. 

 

47 Перевірка та аналіз річних звітів кафедр червень Школова О.П. 

Калініна К.С. 

48 Списання зіпсованих дипломів, додатків до 

них та свідоцтв  

двічі на рік Калініна К.С. 

 

49 Визначення погодинного фонду кафедр. 

Облік погодинного навантаження викладачів 

з погодинною оплатою праці та нарахування 

заробітної плати працюючим на даних умовах 

протягом року Калініна К.С. 

 

50 Порівняльний аналіз академічних довідок при 

переводах студентів та їх поновленнях 

протягом року Калініна К.С. 

 

51 Підготовка відповідей на приватні запити 

(довідки, витяги з навчальних планів, архівні 

довідки) 

протягом року Процко М.К. 

52 Ведення журналів реєстрації вхідної та 

вихідної документації 

протягом року Процко М.К. 

53 Виконання інших доручень проректора з 

науково-педагогічної та навчальної роботи 

постійно за дорученням 

 


