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Інститути, факультети, коледж:
ННІП- навчально-науковий інститут права
ННІОАА- навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
ННІФБС- навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
ННІЕОМС- навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи
ННІІТМ- навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту
ННІГН- навчально-науковий інститут гуманітарних наук
ННІСФБПР- навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
НДІФП- навчально-науковий інститут фіскальної політики
КВП- кафедра військової підготовки
ФПППКППМ- факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
ІДКЕП-Ірпінський державний коледж економіки та права
Підрозділи Університету:
ННЦІОТРН- навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання
ВДА- відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури )
НОВ- науково-організаційний відділ
ВК- відділ кадрів
ЮВ- юридичний відділ
ЗВ- загальний відділ
ПФВ- планово-фінансовий відділ
СБОФЗ- служба бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ВВА- відділ внутрішнього аудиту
ВОВПСП- відділ організації виховного процесу та соціальних питань
ОРВ- організаційно-розпорядчий відділ
ВПРШЦО- відділ пропускного режиму та штаб цивільної оборони
ВОППБ- відділ з охорони праці та пожежної безпеки
ННЦООП- навчально-науковий центр організації освітнього процесу
НБ- наукова бібліотека
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ВПЦ- видавничо-поліграфічний центр
ВІЗГ- відділ інформації та зв’язків з громадськістю
ВВУКБК- відділ внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією
ВДЗДР- відділ державних закупівель та договірної роботи
МПРО- майстерня з пошиття та ремонту одягу
ЦНІТК- центр навчальних інформаційних технологій та комунікацій
МЦ- медичний центр
СМ- студмістечко
ЦТРВС- центр творчого розвитку та виховання студентів «Сузіря»
ЦУРМТБУ- центр утримання та розвитку матеріально-технічної бази Університету
ННЦООП - Навчально-науковий центр організації освітнього процесу
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І. Циклограма
ПН

ВТ

І тиждень
9:30 Оперативна нарада у
проректора з АГД
10:00 Оперативна нарада у
ректора

ІІ тиждень
9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД
10:00 Оперативна нарада у ректора

ІІІ тиждень
9:30 Оперативна нарада у проректора з
АГД
10:00 Оперативна нарада у ректора

IV тиждень
9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД
10:00 Оперативна нарада у ректора

9:30 Оперативна нарада у
проректора з АГД
9:30 Засідання стипендіальної
комісії
10:00 Засідання ректорату

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД

9:30 Оперативна нарада у проректора з
АГД

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД

10:00 Засідання ректорату

10:00 Засідання ректорату

10:00 Засідання ректорату

11:30-12:00 Оперативна нарада у
проректора з НР

11:30-12:00 Оперативна нарада у
проректора з НР

11:30-12:00 Оперативна нарада у
проректора з НР

11:30-12:00 Оперативна нарада у
проректора з НР

13:00 Оперативна нарада
першого проректора з НМВР

у 13:00 Оперативна нарада у першого 13:00 Оперативна нарада у
проректора з НМВР
проректора з НМВР

першого 13:00 Оперативна нарада у першого
проректора з НМВР

14: 00 Засідання адміністративної
ради ННІ ФБС

14: 00 Засідання адміністративної
ради ННІ ФБС

14: 00 Засідання адміністративної ради
ННІ ФБС

14: 00 Засідання адміністративної
ради ННІ ФБС

14:30 Засідання адміністративної
ради ННІ ЕОМС

14:30 Засідання адміністративної
ради ННІ ЕОМС

14:30 Засідання адміністративної ради
ННІ ЕОМС

14:30 Засідання адміністративної
ради ННІ ЕОМС

14:00 Засідання адміністративної
ради
ННІ ІІТМ

14:00 Засідання адміністративної
ради
ННІ ІІТМ

14:00 Засідання адміністративної ради
ННІ ІІТМ

14:00 Засідання адміністративної
ради ННІ ІІТМ

14:30 Засідання адміністративної
ради ННІ ГН

14:30 Засідання
адміністративної ради ННІ ГН

14:30 Засідання адміністративної ради
ННІ ГН

14:30 Засідання адміністративної
ради
ННІ ГН

14:00 Засідання Вченої ради ННІФБС

14:00 Засідання Вченої ради ННІГН

17:30 Засідання студентського
ректорату

17:30 Засідання студентського
ректорату

17:30 Засідання студентського 17:30 Засідання студентського
ректорату
ректорату
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І тиждень
СР

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

IV тиждень

9:30 Оперативна нарада у
проректора з АГД

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД

9:30 Оперативна нарада у проректора з
АГД

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД

10:00 Оперативна нарада у
проректора з МДІ

10:00 Оперативна нарада у
проректора з МДІ

10:00 Оперативна нарада у проректора
з МДІ

10:00 Оперативна нарада у
проректора з МДІ

12:00 -13:00 Засідання Ради НТСК

12:00 -13:00 Засідання Ради НТСК

12:00 -13:00 Засідання Ради НТСК

11:00 Засідання Вченої ради
ННІЕОМС
11:30 Засідання адміністративної
ради ННІОАА
13:00 Засідання адміністративної
ради ННІП

11:00 Засідання Вченої ради ННІОАА
11:30 Засідання адміністративної ради
ННІОАА
13:00 Засідання адміністративної ради
ННІП

11:30 Засідання адміністративної
ради ННІОАА
13:00 Засідання адміністративної
ради ННІП

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД
10:00 Оперативна нарада у ректора

9:30 Оперативна нарада у проректора з
АГД
10:00 Оперативна нарада у ректора

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД
10:00 Оперативна нарада у ректора

9:30 Засідання Вченої ради ННІП
12:00 -13:00 Засідання Ради
НТСК
11:30 Засідання адміністративної
ради ННІОАА
13:00 Засідання адміністративної
ради ННІП
ЧТ

9:30 Оперативна нарада у
проректора з АГД
10:00 Оперативна нарада у
ректора

13:00 Засідання Вченої ради ННІІТМ
Засідання Науково-методичної ради
9:30 Засідання Вченої ради НДІФП

ПТ

9:30 Оперативна нарада у
проректора з АГД

*Не менше одного разу на рік
**Щоквартально
***Згідно Статуту ФПППКППМ

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД

14:00 -17:00 Засідання Спеціалізованої
вченої ради Д.27.855.01
Засідання Вченої ради ННІ ІІТМ
Засідання Вченої ради ННІСФБПР
14:00 Засідання Вченої ради
ФПППКППМ

14:00 Засідання Вченої ради
Університету
Конференція трудового колективу*
Засідання профспілкового комітету**
Службові наради ФПППКППМ***

9:30 Оперативна нарада у проректора з
АГД
9:00-14:00 Засідання Спеціалізованої
вченої ради Д.27.855.02

9:30 Оперативна нарада у проректора
з АГД
9:00-14:00 Засідання Спеціалізованої
вченої ради К.27.855.03
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ІІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
№
з/п

1.1

1.2

Заходи

Термін виконання

І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Розширення сфери застосування можливостей АСУ «Управління університетом», в
тому числі при здійсненні залишкового контролю знань здобувачів вищої освіти та
Протягом навчального
моніторингу їх успішності і відвідування аудиторних занять
року
Активізація роботи щодо створення та наповнення дистанційних курсів дисциплін,
роботи викладачів у системі Moodle

Протягом навчального
року

Відповідальний

Винниченко Л.О.,
Сидоренко О.М.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ
Протягом навчального
Винниченко Л.О.,
2.1 Збільшення кількості годин аудиторного тижневого навантаження студентів.
року
Сидоренко О.М.
Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти:
- розробка проекту Положення про академічну доброчесність в Університеті,
обговорення його у структурних підрозділах та затвердження рішенням Вченої ради;
Протягом навчального
Фурманюк В.Ф.,
року
співробітники відділу
2.2 - моніторинг змін, що відбуваються у вітчизняному законодавстві з питань освіти та їх
забезпечення якості
внесення до університетських нормативних положень щодо забезпечення якості освіти
постійно
вищої освіти
через систему внутрішнього (різні види контролю: вхідний, поточний, семестровий,
підсумковий, залишкових знань, ректорський тощо) та зовнішнього (ДЕК,
ліцензування, акредитація) забезпечення якості вищої освіти.
Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних
працівників Університету державної фіскальної служби України та регулярне
оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті, інформаційних
стендах та в будь-який інший спосіб:
Фурманюк В.Ф.,
Протягом навчального
співробітники відділу
2.3 - організація та проведення анкетування «Викладач очима студентів» у електронному
року
забезпечення якості
форматі з розширенням парадигми показників оцінювання;
вищої освіти
- проведення контролю залишкових знань на визначення рівня стійкості засвоєного
матеріалу;
- проведення семестрових (зведених) контролів для визначення абсолютної та якісної
успішності
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2.4

2.5

1.
2.6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.1

Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у
наукових доробках працівників закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти:
Фурманюк В.Ф.,
Протягом навчального
- перевірка наукового доробку (монографій, підручників, посібників тощо) викладачів
співробітники відділу
року
на наявність академічного плагіату;
забезпечення якості
- перевірка курсових, дипломних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на
вищої освіти
наявність академічного плагіату.
Надання консультацій та проведення експертизи готовності кафедр і відокремлених
структурних підрозділів до проведення акредитації освітніх програм:
- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (набір 2015 року):
1. 6.030401 Правознавство
2. 6.030402 Правоохоронна діяльність
3. 6.030502 Економічна кібернетика
Фурманюк В.Ф.,
4. 6.030504 Економіка підприємства
Протягом навчального
співробітники відділу
5. 6.030509 Облік і аудит
року
забезпечення якості
6. 6.030503 Міжнародна економіка
вищої освіти
7. 6.030601 Менеджмент
8. 6.030508 Фінанси і кредит
9. 6.050101 Комп’ютерні науки
- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (набір 2017 року):
1. 262 Правоохоронна діяльність
2. 073 Менеджмент
Надання кафедрам консультацій з підготовки матеріалів до ліцензування нових
спеціальностей:
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:
035 Філологія
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
Фурманюк В.Ф.,
Протягом навчального
1. 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
співробітники відділу
року
017 Фізична культура і спорт
забезпечення якості
024 Хореографія
вищої освіти
061 Журналістика
223 Медсестринство
227 Фізична терапія, ерготерапія
293 Міжнародне право
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Забезпечення не менше 25% навчальних дисциплін вільного вибору студента в
Протягом навчального
Винниченко Л.О.,
навчальних планах за всіма рівнями вищої освіти та спеціальностями
року
Самойлова І.І.
IV. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЧАСТИН
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Навчально-наукових інститутів

4.1

4.2
4.3

Стимулювання науково-педагогічних працівників до постійного підвищення
кваліфікації та вдосконалення свого професійного рівня
Підвищення кваліфікації в Центрі підвищення кваліфікації керівних кадрів культури і
мистецтв у м. Києві
Участь у якості членів Української бібліотечної асоціації (УБА) у науково-практичних
семінарах, семінарах-тренінгах

4.4

Проведення семінарів для працівників бібліотеки та представників кафедр по роботі з
інституційним репозитарієм

4.5

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту

5.1
5.2
5.3
5.4

Протягом навчального
року
Згідно графіку
Згідно графіку
Жовтень - грудень

Протягом року згідно
графіку

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Оптимізація планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників Протягом навчального
та удосконалення графіку освітнього процесу
року
Підготувати необхідну навчальну документацію замовлення на її друкування у відділі
друку (журнали академічних груп, залікові книжки, навчальні картки студента,
До 01.09.2018
студентські квитки (заочна форма навчання), індивідуальні робочі плани викладачів
Підготувати проект наказу, щодо закріплення аудиторного фонду за кафедрами
До 30.09.2018
університету
Підготувати проект наказу «Про організацію навчального процесу та режим роботи
До 05.09.2018
Університету на 2018/2019 н.р.»

5.5

Підготувати проект наказу «Про встановлення кодів академічним групам на
2018/2019 н.р.»

5.6

Здійснювати щоденний контроль за режимом роботи Університету. Кожного тижня
(п’ятниця) про результати контролю доповідати завідувачу відділу

5.7

Зібрати інформацію від навчально-наукових інститутів, факультету підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції,

До 01.10.2018
Постійно
До 01.10.2018

Винниченко Л.О.,
Директори
ННІ/Начальник
факультету
Самойлова І.І.
Цимбалюк С.Я.,
Цимбалюк С.Я.,
Члени УБА
Цимбалюк С.Я.,
Добрянська Н.Б.,
Чекардіна С.М.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.
завідувачі кафедр,
науково-педагогічні
працівники
Винниченко Л.О.,
Сидоренко О.М.
Сидоренко О.М.,
Довгопол М.М.
Сидоренко О.М.
Винниченко Л.О.,
Сидоренко О.М.
Сидоренко О.М.,
Спасіченко О.О.,
Колісна І.М.
Сидоренко О.М.,
Довгопол М.М.
Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
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регіональних ННІ та Житомирської філії щодо персонального складу екзаменаційних
комісій, а також голів екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів
вищої освіти.
5.8
5.9
5.10

5.11

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

Підготувати проект наказу на персональний склад екзаменаційних комісій, звірити з
навчальним навантаженням та подати на затвердження ректору
Підготувати список голів екзаменаційних комісій (згідно установленого зразка) і
подати на затвердження ректору
Скласти і затвердити в установленому порядку графіки освітнього процесу в
інститутах, факультету та філії на 2018/2019 н.р.
Здійснювати постійний контроль за виконанням навчального навантаження науковопедагогічних працівників і вимагати від завідуючих кафедрами, директорів
регіональних навчально-наукових інститутів та Житомирської філії звіти про його
виконання за навчальний рік до 30.06.2018
Своєчасно готувати проекти відповідних наказів та розпоряджень з питань освітнього
процесу та здійснювати контроль за їх виконанням, а також необхідні матеріали для
розгляду на науково-методичній та вченій радах університету
У зв’язку із змінами функціональних обов’язків окремих працівників відділу внести
необхідні зміни в їх посадові інструкції
Забезпечення студентів та курсантів денної форми навчання УДФСУ студентськими
квитками
Замовлення та друк дипломів та додатків до дипломів про вищу освіту європейського
зразка для випускників магістрів денної та заочної форми навчання.
Замовлення та друк дипломів та додатків до дипломів про вищу освіту європейського
зразка для випускників бакалаврів та спеціалістів денної та заочної форми навчання.
Разом із відділом методичного забезпечення освітнього процесу провести перевірку
готовності кафедр до 2018/2019 н. р., зокрема щодо наявності та стану документів
навчально- організаційного забезпечення кафедр

5.18

Після закінчення сесії проводити вибіркову перевірку стану ведення навчальної
документації (залікові книжки, навчальні картки, відомості обліку успішності)

5.19

Підготувати та затвердити в установленому порядку навчальне навантаження, обсяги
робочого часу науково-педагогічних працівників на 2018/2019 н.р.

За два місяці до
початку роботи
комісій
До 07.11.2018
До 16.09.2018
Постійно

За потребою

Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
Лазебна О.О.
Сидоренко О.М.,
завідувачі кафедр,
директори регіональних
ННІ та філії
Сидоренко О.М.,
працівники навчального
відділу

До 01.11.2018

Сидоренко О.М.

Вересень
2018 р.
Лютий
2019 р.
Травень
2019 р.

Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
працівники навчального
відділу
Сидоренко О.М.,
працівники навчального
відділу
Сидоренко О.М.,
Спасіченко О.О.,
Колісна І.М.,
завідувачі кафедр,
директори ННІ та

19.09.2018-23.09.2018
Згідно графіка
освітнього процесу
До
01.10.2018
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Провести звірку навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр,
5.20 подати уточнене навчальне навантаження у планово-фінансовий відділ та
розрахунковий відділ
5.21

Внести зміни у робочі навчальні плани академічних груп у відповідності з внесеними
правками до навчальних планів та II етапу вступу на заочну форму навчання

Внесення змін до контингенту університету ДФС України денної та заочної форм
5.22 навчання (з урахуванням проведеного конкурсу на заміщення вільних бюджетних
місць та II етапу вступу на заочну форму навчання)
5.23

Внесення змін до навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр
університету у зв’язку з рухом контингенту

5.24

Здійснювати постійний контроль за виконанням навчального навантаження науковопедагогічними працівниками та погодинною оплатою праці

Формування розкладу навчальних занять академічних груп денної та заочної форми
5.25
навчання
5.26

Формування розкладу екзаменаційного контролю академічних груп денної та заочної
форми навчання

5.27 Формування розкладу державної атестації здобувачів вищої освіти.
5.28 Повторне замовлення та виготовлення документів про вищу освіту державного зразка
5.29 Замовлення дублікатів втрачених студентських квитків
5.30 Підтримка роботи та вдосконалення АСУ «Управління університетом»
Налагодження дієвої системи забезпечення прозорості при проведенні атестації
здобувачів вищої освіти
Забезпечення здійснення вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти в
5.32
середовищі АСУ «Управління університетом»
5.31

До
30.09.2018
До
30.09.2018
До
30.09.2018
До 05.10.2018
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року

відокремлених
структурних підрозділів
Сидоренко О.М.,
Спасіченко О.О.,
Колісна І.М.
Сидоренко О.М.,
Спасіченко О.О.,
Колісна І.М.
Сидоренко О.М.,
Спасіченко О.О.,
Колісна І.М.
Сидоренко О.М.,
Спасіченко О.О.,
Колісна І.М.
Сидоренко О.М.,
Бурляй Р.М.
Сидоренко О.М.,
Лазебна О.О.,
Зотенко Т.М.
Сидоренко О.М.,
Лазебна О.О.,
Зотенко Т.М.
Сидоренко О.М.,
Лазебна О.О.,
Зотенко Т.М.
Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
Зотенко С.О.
Сидоренко О.М.,
Бурляй Р.М.
Сидоренко О.М.
Сидоренко О.М.,
Бурляй Р.М.
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Контроль виконання плану видання науково-методичної документації (електронні
видання у форматі PDF) та забезпечення ними відділ бібліотеки (конспекти лекцій,
навчально-методичні вказівки до проведення семінарських, практичних і
5.33
лабораторних занять, програми практики, методичні рекомендації до організації
самостійної та індивідуальної роботи, методичні рекомендації до підготовки курсових
та дипломних робіт, програми державних кваліфікаційних іспитів)
Розробка/оновлення та затвердження навчально-методичної документації для
організації освітнього процесу у 2018-2019 н.р. в повному об’ємі:
- недопущення (усунення) дублювання/повторів окремих тем, розділів навчального
матеріалу;
5.34
- забезпечення структурно-логічної схеми вивчення навчального матеріалу;
- розміщення навчально-методичного матеріалу для забезпечення вільного доступу
здобувачам вищої освіти (сайт університету, електронна бібліотека, друковані
матеріали, електронні носії в тому числі і для дистанційної (заочної) форми навчання)
Робота з модулем «Методичний» в автоматизованій системі навчання:
- формування актуальної загально-університетської бази навчально-методичних
5.35 комплексів;
- розміщення інформації щодо інформаційного обсягу навчальних дисциплін, критерії
оцінювання знань, вимоги до підготовки курсової роботи, програми практик, атестації
Створення загально-університетської системи підвищення кваліфікації (стажування)
науково-педагогічних працівників для забезпечення вимог щодо ліцензування а саме:
5.36
організація стажування не менше як шість місяців відповідно до тематики навчальних
дисциплін (курсів)
Організація та контроль за своєчасним та відповідним до фаху (навчальної
5.37 дисципліни) проходження підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних
працівників
5.38 Організація та контроль за проведенням відкритих занять НПП
Контроль виконання плану видавничої діяльності та поповнення бібліотечного фонду
5.39 Університету (придбання) навчально-методичними виданнями відповідно до потреб
освітнього процесу
Розробка (оновлення) положень, інструкцій, методичних рекомендації, тощо, що
5.40
регламентують освітній процес

постійно,
Протягом року

Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу

Постійно
Постійно

Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу

По мірі розробки на
кафедрах

Постійно,
поповнювати

Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу

постійно
До 15.09.2018 р.

Постійно,
Протягом року
Постійно, протягом
року
Постійно, протягом
року
За потреби

Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчально-
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5.41 Формування та затвердження плану роботи науково-методичної ради
Підготовка та організація проведення засідань науково-методичної ради Університету,
оформлення протоколів та рішень
Підготовка та погодження наказів про:
- склад науково-методичної ради університету;
5.43
- закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету;
- формування навчальних планів на 2018/2019 н.р.
5.42

5.44 Аналіз стану навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

5.45

Складання та затвердження плану-графіка проведення відкритих занять науковопедагогічного персоналу кафедр Університету на 2019/2021 н.р.

5.46

Затвердження плану видання навчально-методичної документації на 2019-2021 н.р. з
урахуванням освітніх потреб здобувачів вищої освіти

Вересень 2018 р.
Протягом року

Вересень 2018 р.

Вересень 2018 р.

Вересень 2018 р.

Жовтень 2018

5.47 Проведення методичних нарад та семінарів з питань організації освітнього процесу

Протягом року

Надання консультативно-методичної допомоги науково-педагогічним працівникам
5.48 щодо проведення відкритих занять та організація контролю, виконання плану –
графіка проведення відкритих занять

Протягом року

5.49 Відвідування відкритих занять науково-педагогічних працівників

5.50

Підготовка довідок про проведення відкритих занять, що входять до пакету документів
для отримання вченого звання або призначення на посаду

5.51

Формування та затвердження планів підвищення кваліфікації (стажування) на 20182019 н.р.

Протягом року,
відповідно до графіка
Протягом року,
відповідно до графіка
Вересень 2018

методичного відділу
Шевчук О.А.,
Самойлова І.І.
Шевчук О.А.,
Самойлова І.І.
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу,
завідувачі кафедр
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
завідувачі, начальники
кафедр
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
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5.52

Ведення реєстру електронної бази даних навчально-методичних комплексів
навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрами Університету

Протягом року

5.53

Робота над розробкою діагностичного інструментарію оцінювання сформованості
компетентностей випускника відповідно до освітніх програм

Протягом року

5.54

Адаптація навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін до оновлених
освітніх програм

5.55

Робота над формуванням навчальних планів на 2019-2020 н.р.

Жовтень-листопад
2018 р.

Протягом року

5.56

Вивчення та реалізація в дію контролюючих документів Міністерства освіти і науки
України та ДФС України

Протягом року

5.57

Підготовка звітів відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та ДФС
України

Протягом року (за
вимогою)

5.58

Організація та координація роботи кафедр щодо розробки навчально-методичної
документації для забезпечення освітнього процесу

Протягом року

5.59

Надання консультацій з питань оформлення навчально-методичних матеріалів
дисциплін, закріплених за кафедрами, перевірка готовності їх до затвердження

Протягом року

5.60

Підготовка та подання на сайт університету інформації навчально-методичного
напряму

Щомісячно, протягом
року

5.61

Підготовка організаційно-розпорядчої документації щодо врегулювання освітнього
процесу

Протягом року, за
потребою

5.62

Супроводження процесу укладання договору з ДП «Інфоресурс» на надання послуг з
доступу до ЄДЕБО у 2018 році

Вересень 2018 р.,
січень 2019 р.

Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу,
директори ННІ начальник
факультету, завідувачі
(начальники) кафедр
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Самойлова І.І.,
співробітники навчальнометодичного відділу
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
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5.63

Внесення інформації стосовно аспірантів та докторантів зарахованих у 2018 році до
системи ЄДЕБО

5.64

Забезпечення синхронізації даних зарахованих здобувачів вищої освіти під час
Вступної компанії 2018 з системи ЄДЕБО до АСУ «Управління університетом»

Вересень 2018 р.

5.65

Подання інформації стосовно вакантних місць державного замовлення здобувачів
вищої освіти у розрізі спеціальностей та курсів

Вересень 2018 р.,
січень 2019 р.

5.66 Актуалізація даних в системі ЄДЕБО для проведення акредитації

Вересень-жовтень
2018 р.

Вересень – лютий
2018-2019 рр.

5.67 Ведення обліку здобувачів вищої освіти та підтримка їх в актуальному стані

Протягом року

5.68 Оброблення наказів по руху контингенту студентів в системі ЄДЕБО

Протягом року

5.69 Підготовка квартальних звітів щодо руху контингенту здобувачів вищої освіти

Щоквартально

5.70

Підготовка квартального звіту про рух контингенту здобувачів вищої освіти за
формою № 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року»

Щоквартально

5.71 Підготовка системи ЄДЕБО до Вступної кампанії 2019 року

Грудень – травень
2018-2019 рр.

5.72 Підготовка Плану-прийому на навчання в Університеті ДФС України

Грудень – травень
2018-2019 р.

5.73

Технічне супроводження процесу формування та видачі дипломів в системі ЄДЕБО
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти

Лютий 2019 р.

5.74

Підготовка наказів про завершення навчання здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня вищої освіти

Лютий 2019 р.

5.75 Технічне супроводження процесу формування та видачі дипломів в системі ЄДЕБО

Травень- червень

Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
Сидоренко О. М.
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
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здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2019 р.

співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
Підготовка наказів про завершення навчання здобувачів вищої освіти першого
Травень – червень
5.76
співробітники відділу
(бакалаврського) рівня вищої освіти
2019 р.
супроводження ЄДЕБО
Забезпечення роботи консультаційного центру з питань подання вступниками заяв в
Михалевич А.Л.,
Травень – серпень
5.77 електронній формі та створення електронних кабінетів для вступу на навчання до
співробітники відділу
2019 р.
закладів вищої освіти
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
Виконання оперативних доручень першого проректора з навчально-методичної та
5.78
Протягом року
співробітники відділу
виховної роботи
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
5.79 Ведення реєстру наказів по руху контингенту студентів
Протягом року
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
Виконання рішень Вченої ради, ректорату, науково-методичної ради Університету,
Михалевич А.Л.,
5.80 розпоряджень ректора, підготовка розпоряджень та контроль за їх виконанням, збір та
Протягом року
співробітники відділу
узагальнення інформації, підготовка пропозицій керівництву Університету
супроводження ЄДЕБО
Михалевич А.Л.,
5.81 Підготовка листів-відповідей на запити державних органів
За потребою
співробітники відділу
супроводження ЄДЕБО
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЗВОРОТНЬОГО ЗВЯЗКУ» ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Забезпечення формування системи моніторингу якості вищої освіти в Університеті
Протягом навчального
Винниченко Л.О.,
6.1
ДФС України відповідно до стандартів, визначених чинним законодавством України
року
Фурманюк В.Ф.
VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОХОДЖЕННЯ
ПРАКТИКИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Продовжити роботу Консультаційного центру з питань прийому до Університету
Тарнавська В.В.,
7.1 державної фіскальної служби України на базі відділу профорієнтаційної роботи,
Постійно
співробітники ВПРПСП
практики та сприяння працевлаштуванню
Провести моніторинг співвідношення осіб (вступників) залучених викладачами і
співробітниками Університету державної фіскальної служби України та
Тарнавська В.В.,
7.2
До 10.09.2018
студентами-першокурсниками закладу. Сформувати та узагальнити рейтингові
співробітники ВПРПСП
списки
Директори ННІ,
Розробити, узагальнити та затвердити в установленому порядку Комплексний план
начальник факультету,
7.3 профорієнтаційної роботи та заходів з організації прийому здобувачів вищої освіти на
До 15.09.2018
Тарнавська В.В.,
навчання до Університету державної фіскальної служби України у 2019 році
співробітники ВПРПСП
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7.4

7.5

Організувати проведення постійних консультацій з питань прийому та
профорієнтаційної роботи для викладачів-агітаторів та інших працівників
Університету та надання їм рекомендацій щодо роботи у закладах загальної середньої
освіти та коледжах України.
Надавати необхідні інформаційно-роз'яснювальні матеріали
Провести моніторинг зарахованих вступників 2018 року в розрізі закріплених за
агітаторами закладів загальної середньої освіти (відповідно до додатку 1.2.
Комплексного плану профорієнтаційної роботи, затвердженого наказом від
11.09.2017 №1168)

Протягом року

До 01.10.2018

7.6

Провести анкетування «Мотивація вибору Університету державної фіскальної
служби України» серед студентів-першокурсників (ступеня бакалавра)

7.7

Здійснювати контроль за укладанням Угод про співпрацю між Університетом та
закладами загальної середньої освіти.
Збільшити кількість укладених Угод про співпрацю з закладами загальної середньої
освіти, де передбачені профільні класи економічного напряму, а також з закладами
вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів з метою
залучення їх для вступу до Університету для здобуття ступенів бакалавра, магістра

7.8

Провести організаційні заходи щодо навчання учнів 11 класів шкіл №17 та №2
м.Ірпеня на базі Університету державної фіскальної служби України один раз на
тиждень в рамках профорієнтаційної роботи

Впродовж року

7.9

Здійснювати оновлення слайд-презентацій ННІ (факультету), які будуть широко
висвітлювати всі напрями навчально-виховного процесу та студентського життя,
розміщення їх на сайті Університету та під час профорієнтаційних заходів

Впродовж року

7.10 У співпраці організувати та провести День відкритих дверей Університету

Своєчасно та оперативно (в т. ч. за наявності змін та доповнень в освітніх програмах,
7.11 спеціальностях, ступенях) узагальнювати подані від ННІ, факультету дані до відділу для
своєчасного оновлення оголошень інформативного характеру

До 01.10.2018

Протягом року

За окремим графіком

Постійно

Приймальна комісія
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП.
ВІЗГ
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП

Директори ННІ,
начальник факультету,
Тарнавська В.В.,
Сидоренко О.М.
Директори ННІ,
начальник факультету,
Тарнавська В.В.
Директори ННІ,
начальник факультету,
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП,
ВІЗГ,
студентське
самоврядування
Директори ННІ,
начальник факультету,
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
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Провести щорічні учнівські Всеукраїнські предметні олімпіади з історії України,
7.12 української мови та літератури «Крок у майбутнє» серед учнів системи загальної
середньої освіти
За запрошенням Київського регіонального центру оцінювання якості освіти
7.13 організувати проведення на матеріальній базі ННІ права Університету зовнішнього
незалежного оцінювання знань для вступників 2019 року (підстава - запрошення)
Співпраця з Видавничо-поліграфічним центром Університету щодо виготовлення для
Інститутів, факультету профорієнтаційних матеріалів (за обов'язковим попереднім
7.14
погодженням з відділом профорієнтаційної роботи, практики та сприяння
працевлаштуванню)
Брати участь у спеціалізованих виставках Міністерства освіти і науки України та інших
7.15 галузевих спеціалізованих виставках з метою презентації підготовки фахівців у закладі
вищої совіти, організації довузівської підготовки та працевлаштування випускників
У співпраці провести ІІ Мистецький конкурс «Податкова абетка» та ІІІ Всеукраїнський
7.16
Інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього». Допомога в організації і проведенні
7.17

7.18

7.19

7.20
7.21

Активізувати участь у ярмарках вакансій, які організовують державні міські (районні)
установи та Київський обласний центр зайнятості
Розповсюджувати рекламну інформацію профорієнтаційного змісту за місцем
проживання, проходження практики за участі студентів (курсантів) та викладачів,
співробітників Університету, які перебувають у відрядженнях.
До розповсюдження також залучити випускників минулих років (через адресну та
електронну пошту Інститутів, кафедр, відділів)
Вибір форм (газети, журнали, рекламні ролики тощо), методів, текстове оформлення
реклами в засобах масової інформації.
Надання інформації про діяльність Університету в друковані та електронні ЗМІ.
Розширення баз розміщення інформації (метро, міський громадський транспорт, радіо,
телебачення)
Підготовка необхідної документації щодо розміщення інформації про Університет в
друкованих та Інтернет виданнях тощо: складання проекту кошторису, оформлення
договору (узгодження з відділом державних закупівель та договірної роботи)
Своєчасно розміщувати матеріали на веб-сторінці Університетуhttp://www.asta.edu.ua/

Квітень-червень
2019 р.

Директори ННІ,
начальник факультету,
завідувачі кафедр,
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Шевчук О.А.,
Винниченко Л.О.,
Тарнавська В.В.

Впродовж року

Салахова Д.Ф.,
Тарнавська В.В.

За окремим графіком

Впродовж року
Листопад 2018 р.,
квітень 2019 р.
Впродовж року

Постійно

З вересня

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Директори ННІ,
Начальнику факультету
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Директори ННІ
Начальник факультету
Тарнавська В.В.
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Відділ інформації та
зв’язків з громадськістю

З вересня 2018

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП

Постійно

Приймальна комісія,
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про діяльність відділу (вкладка «Вступникам», «Студентам»), приймальної комісії та
анонси профорієнтаційних заходів для вступників і можливостей працевлаштування
та практики для студентів
Співпраця з Департаментом обслуговування платників Державної фіскальної служби
7.22 України щодо розміщення інформації про Університет ДФС України в Центрах
обслуговування платників

Постійно

Розповсюджувати інформацію про Університет, Інститути, факультет, кафедри,
структурні підрозділи, профорієнтаційні заходи через соціальні мережі відділу

Постійно

7.23

7.24 Оновити профорієнтаційні стенди інформативного характеру відповідно до змін
7.25

7.26

7.27
7.28
7.29

7.30

7.31

Допомога приймальній комісії Університету державної фіскальної служби України у
здійсненні організаційних питань щодо проведення Вступної кампанії 2019
Організувати роботу шестимісячних платних підготовчих курсів довузівської підготовки
та підготовчих курсів для успішної підготовки до здачі фахових вступних
випробувань.
Підготовка документації щодо початку роботи підготовчих курсів (робочий
навчальний план, список викладачів, які викладатимуть на курсах (за поданням
завідувачів кафедр), оновлення програм, формування кошторису, подання відомостей
га оплату праці тощо)
Формування електронної бази вступників 2019 року (персональна відповідальність
працівників Університету за залучення вступників до Університету (мотиваційна
складова)
Проводити роботу по накопиченню банку даних вакансій для подальшого
працевлаштування випускників
Організовувати та проводити Ярмарки вакансій, круглі столи, тренінги та презентації
для випускників університету за участю потенційних роботодавців. Допомога
роботодавцям у пошуку та підборі персоналу з числа студентів випускних курсів
Підтримувати постійні ділові контакти з ДФС, з іншими державними установами,
міністерствами, організаціями з питань працевлаштування випускників Університету
ДФС України
Співпраця і підписання договорів та меморандумів із потенційними роботодавцями.
Допомога роботодавцям у пошуку та підборі персоналу з числа студентів випускних
курсів

Постійно
За необхідністю

Жовтень 2018 р.квітень 2019 р.

До 10.07.2019

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП,
ВІЗГ
Директори ННІ,
начальник факультету,
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП,
ВІЗГ
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Приймальна комісія
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП,
завідувачі кафедр

Тарнавська В.В.

Постійно

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП

Жовтень 2018 р.,
Березень 2019 р.

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП

Постійно

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП

Постійно

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
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Розміщувати на інформаційних стендах відділу та на сайті Університету ДФС України
7.32 інформацію, щодо наявних посад для подальшого працевлаштування студентів та
випускників Університету

Постійно

7.33

Формування електронної бази всіх видів та баз практики здобувачів вищої освіти та
розміщення її на сайті Університету

Протягом року

7.34

Впровадження в роботу кафедр контролю проходження практики здобувачів вищої
освіти за допомогою АСУ «Практика»

Протягом року

Продовження роботи щодо створення мережі баз практики та об'єктів для виконання
7.35 випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачами вищої освіти за кожною з
випускаючих кафедр
Проведення робочих зустрічей із студентами щодо питання підбору баз проходження
7.36
практики
7.37

Підготовка загального графіку проходження практики для студентів денної і заочної
форм навчання

Проведення інструктажів по проходженню практики для студентів перед виходом на
7.38 практику
7.39

Виконувати окремі доручення ректора, проректорів з питань профорієнтаційної роботи,
практики та сприяння працевлаштуванню та звернень громадян

7.40 Організація проведення постійних консультацій з питань вступу до ННІ ФБС
Збільшити кількість укладених угод ННІ ФБС про співпрацю з вищими навчальними
7.41 закладами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів з метою
залучення їх для вступу до університету для здобуття ОКР бакалавра, магістра

7.42

Організовувати Дні гостинності ННІ ФБС за участю представників приймальної
комісії Університету 2018 року

Протягом року
За 3 місяці до початку
практики
За окремим графіком
Згідно графіку
освітнього процесу
Постійно
Протягом навчального
року

Постійно

Протягом навчального
року

Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП,
ВІЗГ
Завідувачі кафедр,
тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Директори ННІ,
начальник факультету,
завідувачі кафедр,
Сидоренко О.М.,
Тарнавська В.В.
Завідувачі кафедр,
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Завідувачі кафедр ННІ,
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Тарнавська В.В.,
співробітники ВПРПСП
Кужелєв М.О.,
Болдова А.А.,
завідувачі кафедр
Кужелєв М.О.,
Болдова А.А.,
завідувачі кафедр,
відповідальні за напрям
на кафедрах
Кужелєв М.О.,
Болдова А.А.,
завідувачі кафедр,
відповідальні за напрям
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7.43 Залучення учнів випускних класів ЗОШ на підготовчі курси УДФСУ

7.44

Квест «Подорож країнами світу» із залученням студентів інституту, коледжу та учнів
випускних класів шкіл Приірпіння

Вересень 2018 р.

Березень 2019 р.

Творчий конкурс виховного та профорієнтаційного спрямування «Спеціальність очима
студентів» за участі студентів ННІ економіки, оподаткування та митної справи
7.45
наступних спеціальностей:
Учасники – студенти ННІ ЕОМС та учні шкіл випускних класів ЗОШ

Жовтень 2018 р.

Економічна гра «Рибний бізнес» за участі студентів молодших курсів спеціальності
7.46 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - членів
клубу «Економіст» та учнів закріплених ЗОШ

Квітень 2019 р.

7.47

Вікторина «Кмітливий митник» із залученням студентів інституту, коледжу та учнів
випускних класів шкіл Приірпіння

Грудень 2018 р.

7.48

Митний квест із залученням студентів інституту, коледжу та учнів випускних класів
шкіл Приірпіння

Березень 2019 р.

Проведення інтелектуально-розважальної гри – Вікторина «Пошуки податкових
знань».
7.49 Формування у випускників шкіл регіону основ податкових знань та свідомої думки
про вибір майбутньої професії податківця. Мета - залучення випускників до вибору
професії податківця

Березень 2019 р.

на кафедрах
Швабій К.І.,
заступник директора ННІ
ЕОМС з виховної роботи,
агітатори від кафедр
Швабій К.І.
Качур А.В. доцент
кафедри міжнародної
економіки
Швабій К.І.
Минчинська І.В.,
куратори груп,
студентський актив ННІ
економіки,
оподаткування та митної
справи
Швабій К.І.,
Минчинська І.В.,
студентський актив ННІ
економіки,
оподаткування та митної
справи
Швабій К.І.,
Сторожук О.В.,
Лепеха М.О.
Швабій К.І.,
Сторожук О.В.,
Лепеха М.О.
Швабій К.І.,
зав. кафедрою податкової
політики, заступники зав.
кафедр, професорськовикладацький склад
кафедри
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ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з/п

Назва заходу

Термін виконання

1.1

І. НАУКОВІ ТЕМИ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
Реформування системи справляння ПДФО та ЄСВ в Україні
2017-2018

1.2

Організаційно-методичні засади проведення електронних перевірок в Україні

1.3

Вдосконалення механізму реалізації повноважень органів доходів і зборів України в
системі заходів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, в
умовах євроінтеграції
Нормативно-правовий та організаційний механізм запобігання та протидії
незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів
Взаємоузгоджувальна процедура в контексті договірних відносин України у сфері
оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку
Концептуальні засади розвитку системи податкових та митних експертиз в Україні

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

Вдосконалення процедур аудиту ризикових суб’єктів господарювання за
результатами аналізу фінансової та податкової звітності
Удосконалення протидії неналежному використанню платниками податків України
організаційно-правових форм господарювання в іноземних юрисдикціях при
здійсненні контрольованих операцій
Формування механізму аналізу ризиків при переміщенні (пересиланні) товарів через
митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Розвиток регіонального ризик-менеджменту в контексті забезпечення митної безпеки
України
Вдосконалення контролю правильності визначення митної вартості транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України
Країна походження товару у міжнародних угодах про вільну торгівлю: проблемні
питання застосування правил преференційного походження товару та шляхи їх
вирішення
Здійснити організаційні заходи щодо проведення наукової конференції присвяченої
110-річниці від дня народження директора Ірпінського гірничо-паливного технікуму з
1947 по 1961 рік, директора Ірпінського індустріального технікуму з 1961 по 1968 рік

2017-2018
2018

2018
2018
2018-2019
2018
2018

2018
2018-2019
2018
2018-2019
Листопад
2018 р.

Відповідальні
НДІ ФП,
Поліщук Є. А.
НДІ ФП,
Білецька Г. М.
НДІ ФП,
Тильчик О. В.
НДІ ФП,
Хома В. О.
НДІ ФП,
Тимченко Л. Д.
НДІ ФП,
Сушкова О. Є.
НДІ ФП,
Сушкова О. Є.
НДІ ФП,
Брехов С. С.
НДІ ФП,
Фрадинський О. А.
НДІ ФП,
Несторишен І. В.
НДІ ФП,
Прус Л. Р.
НДІ ФП,
Яковенко О. В.
Проректор з наукової
роботи, директор
наукової бібліотеки,
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Кухарука О.С.

1.14

Здійснити організаційні заходи щодо проведення наукової конференції присвяченої
90-річниці від дня народження директора Ірпінського індустріального технікуму з
1969 по 1991 рік Павленка В.І.

Березень 2019 р.

1.15

Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та
митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України

2017–2020

1.16
1.17

Формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів
Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті
забезпечення економічної безпеки України

2014-2019
2014-2019

1.18

Взаємоузгоджувальна процедура в контексті договірних відносин України у сфері
оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку
Організаційно-методичні засади проведення електронних перевірок в Україні

1.19
1.20
1.21
1.22

1.23

1.24

1.25

Розробка правових засад запровадження інституту «медіації» в податкових
правовідносинах, 2019 р.
Реформування системи справляння ПДФО та ЄСВ в Україні
Удосконалення протидії неналежного використання платниками податків
організаційно правових форм господарювання в іноземних юрисдикціях при
здійсненні контрольованих операцій
Вдосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності підрозділів ДФС
України щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах
євроінтеграції
Особливості проведення аналітичної роботи щодо виявлення ознак легалізації
доходів ОЗШ, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ або інших правопорушень
неприбутковими організаціями з урахуванням міжнародного досвіду в Україні
Адміністративно-правові засади удосконалення діяльності спеціально уповноважених

2018
2017–2018
2019
2017–2018
2018

начальник відділу
організації виховного
процесу та соціальних
питань, завідувач музею
Проректор з наукової
роботи, директор
наукової бібліотеки,
начальник відділу
організації виховного
процесу та соціальних
питань, завідувач музею
ФПМ,
Рябченко О.П.
ФПМ
ФПМ,
Гарбовський Л.А.
НДІ ФП,
Тимченко Л. Д.
НДІ ФП,
Білецька Г. М.
НДІ ФП,
Подік І. І.
НДІ ФП,
Тимченко О. М.
НДІ ФП,
Брехов С. С.

2018

НДІ ФП,
Тильчик О. В.

2019

НДІ ФП,
Тильчик О. В.

2019

НДІ ФП
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1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

1.35

1.36
1.37

підрозділів ДФС, що здійснюють заходи пов’язані з запобіганням корупції
Концептуальні засади розвитку системи податкових та митних експертиз в Україні
Вдосконалення процедур аудиту ризикових суб’єктів господарювання за
результатами аналізу фінансової та податкової звітності
Розвиток регіонального ризик-менеджменту в контексті забезпечення митної безпеки
України
Формування механізму аналізу ризиків при переміщенні (пересиланні) товарів через
митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Побудова механізму моніторингу застосування системи управління ризиками в сфері
митного контролю
Вдосконалення контролю правильності визначення митної вартості транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України
Запровадження механізму контролю за режимом тимчасового ввезення морських
контейнерів та додаткового обладнання до них
Удосконалення публічного управління та адміністрування операцій з товарами , що
переходять у власність держави за порушення митного законодавства
Країна походження товару у міжнародних угодах про вільну торгівлю: проблемні
питання застосування правил преференційного походження товару та шляхи їх
вирішення
Нормативно-правовий та організаційний механізм запобігання та
протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових
виробів
Нормативно-правове удосконалення митної справи у сфері
діяльності магазинів безмитної торгівлі
Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації

2018–2019
2018
2018–2019
2018
2019
2018
2019
2019–2020
2018–2019

НДІ ФП,
Хома В. О.

2019

НДІ ФП,
Царенко В. І.
ННІ ФБС,
Бедринець М. Д.
ННІ ФБС,
Онишко С. В.
ННІ ФБС,
Береславська О. І.
ННІ ФБС,
Гусятинський М. В.
ННІ ОАА,
Осмятченко В. О.
ННІ ОАА,

2016–2020
2017–2020

2017–2018

1.41

Механізми та фінансове забезпечення інноваційного розвитку будівельної галузі
Київської області
Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні

1.42

Методика математичного прогнозування макроекономічних показників України

2015–2018

1.39
1.40

НДІ ФП,
Несторишен І. В.
НДІ ФП,
Фрадинський О.
НДІ ФП,
Фрадинський О.
НДІ ФП,
Прус Л. Р.
НДІ ФП,
Руда Т. В.
НДІ ФП
Прус Л. Р.
НДІ ФП,
Царенко В. І.

2018

Формування та реалізація податкового потенціалу секторів фінансових та
нефінансових корпорацій
Оцінка податкового потенціалу банківської системи

1.38

НДІ ФП,
Сушкова О. Є.
НДІ ФП

2017–2020

2016–2020
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2018–2023

1.45

Нескінчені групи з обмеженнями для підгруп та реалізація міжпредметних зв’язків у
процесі навчання математичних дисциплін в економічних вузах
Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія і
практика
Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики

1.46

Державне регулювання розвитку корпоративної підсистеми національної економіки

2018–2021

1.47

Імплементація європейських цінностей і технологій оподаткування в Україні

2016–2021

1.48

Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах глобалізації

2014–2018

1.49

2017–2021

1.50

Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції
держави
Сталий розвиток України євроінтеграційний аспект

1.51

Технології цифрового дизайну

2017–2020

1.52

Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці

2017–2020

1.53

Удосконалення кримінального провадження в Україні (кримінальні процесуальні та
криміналістичні аспекти)
Правове забезпечення фінансової безпеки України

2015–2020

2014–2019

1.59

Удосконалення правового статусу суб’єктів приватного права в умовах євроінтеграції
України
Міграційна політика ЄС та права трудящих мігрантів: сучасний стан та перспективи
розвитку
Господарсько-торговельна діяльність в Україні: теорія і практика правового
регулювання
Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності і кримінально – правовими,
кримінологічними та кримінально виконавчими засобами
Забезпечення дії права в процесі реалізації державної політики

1.60

Соціологічні та психологічні проблеми особистісно-професійної динаміки сучасної

2014–2021

1.43
1.44

1.54
1.55
1.56
1.57
1.58

2016–2019
2017–2020

2017–2021

2017–2020

2017–2022
2017–2022
2016–2020
2017–2020

Паянок Т. М.
ННІ ОАА,
Семко М. М.
ННІ ОАА,
Осмятченко В. О.
ННІ ОАА,
Лісовий А. В.
ННІ ОАА,
Максименко І. А.
ННІ ЕОМС,
Андрущенко В. Л.
ННІ ЕОМС,
Белінська Я. В.
ННІ ЕОМС,
Гребельник О. П.
ННІ ІТМ,
Авраменко Н. Л.
ННІ ІТМ,
Одинець В. А.
ННІ ІТМ,
Ріппа С. П.
ННІ П,
Цимбал П. В.
ННІ П,
Касьяненко Л. М.
ННІ П,
Чеховська І. В.
ННІ П
Глух М. В.
ННІ П,
Позняков С. П.
ННІ П,
Топчій В. В.
ННІ П,
Шевченко А. Є.
ННІ ГН,
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1.63

молоді
Сучасні технології формування іншомовної компетентності у фахівців немовних
закладів вищої освіти
Формування комунікативної компетентності студентів в системі підготовки
сучасного конкурентоспроможного фахівця
Національний вид спорту хортинг як засіб фізичного виховання студентів

1.64

Формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів

2014–2019

1.65

Організація боротьби з контрабандою та іншими правопорушеннями податкового та
митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України
Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті
забезпечення економічної безпеки України
Продовжити роботу з розробки науково-дослідних тем закріплених за кафедрами ННІ
ФБС

2017–2020

1.61
1.62

1.66
1.67

2018–2021
2013–2018
2017–2020

2014–2019
Протягом
навчального року

Вересень 2018 р.

Льовкіна О. Г.
ННІ ГН,
Онучак Л. В.
ННІ ГН,
Зайцева І. В.
ННІ СФБПТР,
Малинський І. Й.
ФПППКППМ,
Сергієнко Ю. П.
ФПППКППМ,
Рябченко О. П.
ФПППКППМ,
Гарбовський Л. А.
Кужелєв М.О.,
Павлюк В.В.,
завідувачі кафедр,
відповідальні за напрям
на кафедрах
Мандрагеля В.А.,
Онучак Л.В.,
НПП кафедри сучасних
європейських мов
Мандрагеля В.А.,
НПП інституту

1.68

Координація роботи з кафедральної науково-дослідної теми: «Cучасні технології
формування іншомовної компетентності у фахівців немовних закладів вищої освіти».
(Термін виконання – 2018-2021 рр.)»

1.69

Рецензування дисертацій, авторефератів, навчальних посібників, статей, навчальнометодичних матеріалів

Протягом року

1.70

Участь у роботі науково-практичних конференцій інституту, Університету та за його
межами

Протягом року

Мандрагеля В.А.,
НПП інституту

1.71

Організація систематичної роботи клубів знавців англійської, німецької мов

Протягом року

1.72

Виконання наукових перекладів

Протягом року

1.73

Оновлення складу Вченої ради Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та
аудиту

Мандрагеля В.А.,
Пернарівська Т.П.,
Шапошник Г.Г.
Мандрагеля В.А.,
НПП кафедри сучасних
європейських мов
Мацелюх Н.П., секретар
Вченої ради

Вересень 2018 р.
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1.74
1.75

Проведення засідань Вченої ради Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та
аудиту
Моніторинг подання наукових праць науково-педагогічними працівниками кафедр
до інституційного репозитарію

Один раз на місяць
Протягом року

1.76

Проведення атестації аспірантів та здобувачів наукового ступеню

Двічі на рік

1.77

Моніторинг виконання професорсько-викладацьким складом підпорядкованих кафедр
плану видавничої діяльності

1.78

Організація виставки науково-методичної літератури

1.79

Аналіз результатів проведення кафедральних наукових конференцій

1.80

Підготовка розширеного звіту з наукової діяльності кафедр ННІ обліку, аналізу та
аудиту за 2018 рік

Грудень 2018 р.

1.81

Підготовка анотаційного звіту з наукової діяльності ННІ обліку, аналізу та аудиту за
2018-2019 н.р.

Травень 2019 р.

1.82

Підготовка плану наукової роботи на наступний навчальний рік

Червень 2019 р.

1.83

Розробка планів наукової роботи кафедр

Червень 2019 р.

Протягом року

Під час проведення
Дня науки
Згідно планів кафедр

Мацелюх Н.П., секретар
Вченої ради
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П.,
заступник директора з
наукової роботи,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр
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1.84

Підготовка планів видавничої діяльності кафедр і контроль за їх виконанням

Грудень 2018 р.

1.85

Забезпечення виконання ініціативних НДР (кафедральні теми)

Протягом року

1.86

Забезпечення проведення кафедральних тематичних наукових семінарів

Згідно планів кафедр

1.87

Проведення кафедральних наукових конференцій

Згідно планів кафедр

1.88

Забезпечення проведення І етапу олімпіад з дисциплін і фахів кафедр ННІ
обліку, аналізу та аудиту

Згідно плану
проведення олімпіад

1.89

Забезпечення проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт у 2018-2019 н.р.

І семестр

1.90

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисциплін і фахів та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

ІІ семестр

1.91

Підготовка звітів про хід виконання НДР кафедр

1.92

Підготовка звітів про виконання планів видавничої діяльності кафедр

1.93

Засідання НТС ННІ обліку, аналізу та аудиту з приводу визначення основних
напрямів роботи наукового товариства, затвердження плану роботи НТС на
навчальний рік
Оновлення складу наукового товариства студентів ННІ обліку, аналізу та
аудиту

1.94

1.95

Збори Наукового товариства студентів ННІ обліку, аналізу та аудиту

Грудень 2018 р.
Травень 2019 р.
Грудень 2018 р.
Травень 2019 р.
Вересень
2018 р.
Вересень 2018 р.

Щотижня
з вересня по травень

Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр, заст.
зав. кафедр з наукової
роботи
Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П.,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
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2018-2019 н.р.

1.96

1.97

1.98

1.99

1.100

1.101

1.102

роботи, Голова Ради
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Оформлення стенду наукового товариства ННІ обліку, аналізу та аудиту
Вересень-жовтень
Мацелюх Н.П., заст.
2018 р.
директора з наукової
роботи, інформаційний
відділ Ради НТС ННІ
обліку, аналізу та аудиту
Ознайомлення студентів 1-го курсу з діяльністю наукового товариства.
Вересень
Мацелюх Н.П., Голова
Заохочення першокурсників до науково -дослідної роботи
2018 р.
НСТ ННІ обліку, аналізу
та аудиту,
інформаційний відділ
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту
Проведення лекторію для першокурсників «Наукове товариство ННІ обліку, аналізу
7 вересня
Мацелюх Н.П., заст.
та аудиту»
2018 р.
директора з наукової
роботи, Рада НТС ННІ
обліку, аналізу та аудиту
Співпраця з Радою НТСК у відкритті та введенні в дію публічної бібліотеки
Вересень 2018 р.,
Мацелюх Н.П., Рада
протягом навчального НТС ННІ обліку, аналізу
року
та аудиту
С к л а д а н н я індивідуальних планів науково-дослідн ої роботи ст уден ті в ННІ
До 19.10.2018
Мацелюх Н.П., заст.
обліку, аналізу та аудиту н а 2018-2019 н.р.
директора з наукової
роботи,
Голова Ради НСТ ННІ
обліку, аналізу та
аудиту, завідувачі
кафедр
Участь у кафедральних студентських наукових конференціях
Згідно планів кафедр Мацелюх Н.П., члени
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту,
завідувачі кафедр
Участь у студентських наукових семінарах та інших наукових заходах
Протягом року
Мацелюх Н.П., наукові
університету
керівники студентів,
члени Ради НТС ННІ
обліку, аналізу та аудиту
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1.103

Участь у міжвузівських наукових конференціях

Протягом року

1.104

Робота у гуртках та проблемних групах

1.105

Організація та проведення конкурсу «Найрозумніший першокурсник ННІ обліку,
аналізу та аудиту»

За планом

1.106

Участь у конкурсі «Найрозумніший першокурсник УДФСУ»

За планом

1.107

Організація та проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг» для студентів 2-х та
3-х курсів ННІ обліку, аналізу та аудиту

За планом

1.108

Участь у конкурсі «Брейн-ринг» між командами університету

За планом

1.109

Засідання за круглим столом

Листопад 2018 р.

1.110

Благодійний аукціон до Дня студента

Листопад 2018 р.

Протягом року згідно
планів роботи кафедр

Мацелюх Н.П., наукові
керівники студентів,
члени Ради НТС ННІ
обліку, аналізу та аудиту
Мацелюх Н.П.,
керівники гуртків та
проблемних груп, члени
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, Голова Ради
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, Голова Ради
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., заст.
директора з наукової
роботи, Рада НТС ННІ
обліку, аналізу та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
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1.111

Круглий стіл на тему «Я – президент України»

Квітень 2019 р.

1.112

Засідання за круглим столом «Значення жінки в науці»

Березень 2019 р.

1.113

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні
бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні»

1.114

Лекторій для студентів ННІ ОАА на тему: «Розвиток та перспективи діяльності у
сфері бухгалтерського обліку»

Квітень
2019 р.

1.115

III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік і оподаткування:
реалії та перспективи»

Квітень
2019 р.

1.116

Засідання за круглим столом за результатами III Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції «Облік і оподаткування: реалії та перспективи»

Квітень
2019 р.

1.117

Звітно-виборча конференція голови Ради НТС ННІ обліку, аналізу та аудиту

Травень
2019 р.

тенденції

розвитку

Березень 2019 р.

НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту, кафедра
бухгалтерського обліку
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту, Рада
НТС ННІ обліку, аналізу
та аудиту
Мацелюх Н.П., голова
Ради НТС ННІ обліку,
аналізу та аудиту
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2.1
2.2
2.3
2.4

ІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
Вступна кампанія до аспірантури та докторантури
Липень-вересень
Ляшенко Г. П.
Конкурсне зарахування в аспірантуру
12 вересня 2018 р.
Ляшенко Г. П.
Зарахування до докторантури
До 1 листопада
Ляшенко Г. П.
2018 р.
Проміжні звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи
З 15січня по 15
Ляшенко Г. П.,
лютого 2019 р.
завідувачі профільних
кафедр

2.5

Звітування докторів про виконання індивідуальних планів роботи

Жовтень 2018 р.

2.6

Перевідне звітування аспірантів

З 1 червня по 15
червня 2019 р.

2.7

Кандидатські іспити

2.8

Підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня,
затвердженими вченою радою УДФСУ

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

Листопад 2018 р.,
Квітень 2019 р.

Згідно з
індивідуальними
планами
IІІ. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.)
Науково-практичний круглий стіл «Електронний аудит: світові надбання та
Жовтень 2018 р.
вітчизняні реалії»
Науково-практичний семінар «Взаємоузгоджувальна процедура в контексті
Листопад 2018 р.
договірних відносин України у сфері оподаткування: сучасний стан та перспективи
розвитку»
Х інтернет-конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах
Грудень 2018 р.
євроінтеграції»
Круглий стіл до Дня фізичної культури і спорту України «Імідж фізичної культури,
Вересень
національного
виду
спорту
України
–
хортингу
в
Україні»
ІІ міжнародна науково-практична конференція з майстер-класами: «Поліцейський
хортинг у світі сучасних технологій безпеки»

Лютий

Ляшенко Г. П.,
завідувачі профільних
кафедр
Ляшенко Г. П.,
завідувачі профільних
кафедр
Ляшенко Г. П.,
завідувачі профільних
кафедр
Чмелюк В.В.

НДІ ФП,
Білецька Г. М.
НДІ ФП,
Тимченко Л. Д.
НДІ ФП,
Коротун В. І.
ННІСФБПР,
Малинський І. Й.,
Єрьоменко Е. А.,
Діхтяренко З. М.
ННІСФБПР,
Малинський І. Й.,
Єрьоменко Е. А.,

33
3.6

ІІ міжнародна науково-практична конференція до Дня заснування хортингу:
«Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива»

Березень

3.7

Перша Всеукраїнська науково-методична конференція «Хортинг як засіб всебічного
виховання молоді»

Травень

3.8

Науково-практичний круглий стіл «Корпоративна безпека: система, загрози,
рішення»

Листопад 2018 р.

3.9

Науково-практичний круглий стіл «Процесуальні та оперативно-розшукові заходи
щодо забезпечення економічної безпеки держави»

Березень 2019 р.

3.10

Науково-практичний круглий стіл «Спеціальні професійні якості працівників
правоохоронних органів»
ІІ Міжнародний форум «Фінансова та митна безпека України: міжнародне
співробітництво у гармонізованому європейському просторі»

Квітень 2019 р.

3.11

3.12
3.13

3.14
3.15

3.16

Всеукраїнський науковий семінар «Запровадження гендерної рівності та
впровадження гендерного бюджетування: світовий досвід, українські реалії»
Науково-методичний семінар «Формування механізму аналізу ризиків при
переміщенні (пересиланні) товарів через митний кордон України у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях»
Науково-методичний семінар «Розвиток регіонального ризик-менеджменту в
контексті забезпечення митної безпеки України»
Науково-методичний семінар «Удосконалення протидії неналежного використання
платниками податків організаційно правових форм господарювання в іноземних
юрисдикціях при здійсненні контрольованих операцій»
Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи

Травень 2019 р.

Вересень 2018 р.
Вересень 2018 р.
Вересень 2018 р.
Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.

Шаповалов Б. Б.,
Діхтяренко З. М.
ННІСФБПР,
Малинський І. Й.,
Єрьоменко Е. А.,
Діхтяренко З. М.
ННІСФБПР,
Малинський І. Й.,
Єрьоменко Е. А.,
Діхтяренко З. М.
ФПМ,
кафедра спеціальних
дисциплін та
професійної підготовки,
Грищук В.Л.
ФПМ,
кафедра оперативнорозшукової діяльності,
Мулявка Д.Г.
ФПМ,
Грищук В.Л.
ФПМ,
Біла В.Р.,
Рябченко О.П.,
Падалка А.М.
ННІ ФБС,
Биховченко В. П.
НДІ ФП,
Фрадинський О. А.
НДІ ФП,
Несторишен І. В.
НДІ ФП,
Брехов С. С.
ННІ ЕОМС,
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3.17

3.18
3.19
3.20

3.21
3.22

3.23
3.24

3.25

3.26

3.27
3.28

3.29
3.30

підприємництва в Україні»
Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Всеукраїнські наукові правові
читання присвячені пам’яті д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, членкореспондента НАПрН України Н.Р. Нижник»
Міжнародна науково-практична конференція «Міграційна політика в рамках
глобалізацій них процесів сучасності»
Міжнародний круглий стіл «Побудова ефективної системи підготовки фахівців з
корпоративної безпеки»
Науково-методичний семінар «Вдосконалення контролю правильності визначення
митної вартості транспортних засобів, що переміщують через митний кордон
України»
Науково-практичний круглий стіл «Електронний аудит: світові надбання та
вітчизняні реалії»
Науково-методичний семінар «Вдосконалення контролю правильності визначення
митної вартості транспортних засобів, що переміщують через митний кордон
України»
Науково-практичний круглий стіл «Електронний аудит: світові надбання та
вітчизняні реалії»
Науково-практичний семінар «Взаємоузгоджувальна процедура в контексті
договірних відносин України у сфері оподаткування: сучасний стан та перспективи
розвитку»
Науково-методичний семінар «Нормативно-правовий та організаційний механізм
запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України
тютюнових виробів»
Науково-методичний семінар «Країна походження товару у міжнародних угодах про
вільну торгівлю: проблемні питання застосування правил преференційного
походження товару та шляхи їх вирішення»
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена науковій школі
професора В. Т. Білоуса «Фінансова безпека України на сучасному етапі»
VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція викладачів, аспірантів
та студентів «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку /
ТЕБ – 2019»
Міжнародна науково-практична конференція «Фіскальна політика: теоретичні та
практичні аспекти юридичної науки»
Х інтернет-конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах

Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.

Лазебник Л. Л.
ННІ П,
Шевченко А. Є
ННІ П,
Глух М. В.
ФПППКППМ,
Падалка А. М.
НДІ ФП,
Прус Л. Р.
НДІ ФП,
Білецька Г. М.
НДІ ФП,
Прус Л. Р.
НДІ ФП,
Білецька Г. М.
НДІ ФП,
Тимченко Л. Д.

Листопад 2018 р.

НДІ ФП,
Хома В. О.

Листопад 2018 р.

НДІ ФП,
Царенко В. І.

Листопад 2018 р.

ННІ П,
Сластьоненко О. О.
ННІ ІТМ,
Авраменко Н. Л.

Листопад 2018 р.
Листопад 2018 р.
Листопад-грудень

ННІ П,
Топчій В. В.
НДІ ФП,
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3.31
3.32
3.33
3.34

3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41

3.42
3.43

3.44
3.45
3.46

євроінтеграції»
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Суб’єкти господарського
права – 4»
Всеукраїнська студентська науково – практична конференція «Кримінально-правова
політика в Україні»
VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми
менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах»
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегія і практика
інноваційного розвитку фінансового сектору в Україні» (присвячена пам’яті
професора Л. Л. Тарангул)
V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економіка
природокористування: стан, проблеми, перспективи / ЕПК-2019»
Міжнародна науково – практична Інтернет конференція «Сучасний стан кримінальноправового забезпечення в Україні»
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми
приватного права»
ІV Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми
психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова та культура в
сучасному гуманітарному часопросторі»
Науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах
макроекономічної стабілізації»
Міжнародна науково-практична конференція «Реформування кримінального
провадження в Україні: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти»
(Присвячена пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана)
ІІ Міжнародний форум «Фінансова та митна безпека України: співробітництво у
гармонізованому європейському просторі»
Науково-методичний семінар «аналітичної роботи щодо виявлення ознак легалізації
доходів ОЗШ, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ або інших правопорушень
неприбутковими організаціями з урахуванням міжнародного досвіду в Україні»
Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Вартісно-орієнтоване управління
в корпоративному секторі фінансів»
Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи
функціонування вітчизняної банківської системи в сучасних умовах»
Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування
професійної лексики»

2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Лютий 2019 р.
Лютий 2019 р.
Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Травень 2019 р.
Травень 2019 р.
Травень 2019 р.

Коротун В. І.
ННІ П,
Боднарчук О. І.
ННІ П,
Бодунова О. М.
ННІ ФБС,
Гусятинський М. В.
ННІ ФБС,
Кужелєв М. О.
ННІ ІТМ,
Авраменко Н. Л.
ННІ П,
Дідківська Г. В.
Чеховська І. В.
ННІ ГН,
Калениченко Р. А.
ННІ ГН,
Зикун Н. І.
НДІ ФП,
Коротун В. І.
Цимбал П. В.
ФПППКППМ,
Рябченко О. П.
НДІ ФП,
Тильчик О. В.
ННІ ФБС,
Довгань Л. П.
ННІ ФБС,
Береславська О. І.
ННІ ГН,
Зикун Н. І.
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3.47
3.48
3.49
3.50

3.51

3.52

ІІІ науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми забезпечення
національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі»
Науково-практичний круглий стіл «Протидія мінімізації сплати податків: світовий
досвід та практика України»
ІІІ Міжнародний форум «Інновації в науці: виклики сучасності», (м.Варна, Болгарія)
VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (дистанційна) «Актуальні
проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах»
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегія і практика
інноваційного розвитку фінансового сектору в Україні» (присвячена пам’яті
професора Л.Л. Тарангул)
Науковий семінар для викладачів «Інноваційніі технології навчання іноземних мов у
вищих немовних закладах освіти»

Травень 2019 р.
Травень 2019 р.
8-15 вересня 2018 р.
14 березня 2019 р.
20-22 березня 2019 р.
22 листопада 2018 р.

3.53

Декада кафедри сучасних європейських мов ННІ гуманітарних наук

17-23 листопада
2018 р.

3.54

Засідання круглого столу студентів та курсантів «Інтелектуальна власність: юридична
форма – економічний зміст»

3.55

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура
в сучасному гуманітарному часопросторі»

3.56

Круглий стіл «Світ українського слова»

Березень 2019 р.

3.57

Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування
професійної лексики»

Квітень 2019 р.

3.58

Міжвузівський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми психологічної

Квітень 2019 р.

23 листопада 2018 р.

Лютий 2019 р.

НДІ ФП,
Фрадинський О. А.
НДІ ФП,
Коротун В. І.
Кужелєв М.О.
Кужелєв М.О.,
Гусятинський М.В.,
Канцур І.Г.
Кужелєв М.О.,
Павлюк В.В.,
завідувачі кафедр
Мандрагеля В.А.,
Онучак Л.В.,
Савченко А.П.
Мандрагеля В.А.,
Онучак Л.В., викладачі
кафедри сучасних
європейських мов
Мандрагеля В.А.,
Савченко А.П.,
викладачі кафедри
сучасних європейських
мов
Мандрагеля В.А.,
Зикун Н.І.,
Зайцева І.В.,
Калита О.П.,
Павлова А.К.
Мандрагеля В.А.,
Зикун Н.І.,
Калита О.П.,
Павлова А.К.
Мандрагеля В.А.,
Сукаленко Т.М.,
Чорна О.В.
Мандрагеля В.А.,
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та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства»
3.59

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Академія молода-2019"

3.60

18-та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція іноземними мовами
«Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і
можливості в умовах започаткованих змін»

11 квітня 2019 р.

3.61

VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція викладачів, аспірантів
та студентів «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку /
ТЕБ – 2019»
V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економіка
природокористування: стан, проблеми, перспективи / ЕПК-2019»

12-20 листопада
2018 р.

3.63

Науково-практичний семінар
«Проблеми запровадження електронного урядування – електронно-цифровий підпис»

27 березня 2019 р.

3.64

Науково-практичний семінар до міжнародного дня кібернетика

26 травня 2019 р.

3.65
3.66

4-й Міжкафедральний науково-практичний семінар «Інтелектуальні технології в
управлінні та прийняття рішень»
10-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми впровадження
інформаційних технологій в економіці» присвячена 5-річчю НН Інституту ІТ і
менеджменту

3.67

Науково-практичний круглий стіл «Розвиток митної політики України в контексті
реалізації економічної функції держави»

3.68

Міжнародна
науково-практична
підприємництва в Україні»

3.62

конференція

«Економічні

Квітень 2019 р.

перспективи

11-20 березня
2019 р.

Січень 2019 р.
Травень 2018 р.

Травень 2019 р.

18-19 жовтня 2018 р.

Льовкіна О.Г.
Калениченко Р.А.
Мандрагеля В.А.,
Воробйова Л.С.,
Богдановський І.В.,
Громакова Н.Ю.
Мандрагеля В.А.,
Онучак Л.В.,
Савченко А.П.,
НПП кафедри
Ріппа С.П.,
Авраменко Н.Л.,
Сагайдак І.С.
Ріппа С.П.,
Авраменко Н. Л.,
Сагайдак І.С.
Ріппа С.П.,
Одинець В.А.,
Поденежко О.В.
Ріппа С.П.,
Мамченко С.Д.
Ріппа С.П.,
Редич О.В.
Ріппа С.П.,
Редич О.В.,
Мамченко С.Д.,
Одинець В.А,
Авраменко Н.Л.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра митної справи
Сушкова О.Є.,
Сторожук О.В.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра економіки
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3.69

3.70

3.71

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

підприємства,
Лазебник Л.Л.
Кафедральна конференція студентів і молодих вчених «Проблеми забезпечення
Грудень 2018 р.
ННІЕОМС,
економічної безпеки країн в умовах глобалізації»
Швабій К.І.,
кафедра міжнародної
економіки,
Белінська Я.В.,
Чернова О.В.
Конференція студентів «Актуальні питання оподаткування»
Листопад 2018 р.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра податкової
політики,
Прокопенко І.А.
Круглий стіл студентів наукового товариства з нагоди Дня Науки «Проблеми
Квітень 2019 р.
ННІЕОМС,
економічного розвитку країн в глобальних умовах господарювання»
Швабій К.І.,
кафедра міжнародної
економіки,
Чернова О.В.
ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
4.1. Студентська наукова робота
Науково-практична конференція: Здоров’я і освіта в професійному розвитку
Листопад 2018 р.
ННІСФБПР,
особистості студента
Малинський І. Й.,
Діхтяренко З. М.
Науково-практичний круглий стіл «Організація боротьби з контрабандою та
Листопад 2018 р.
ФПМ,
порушеннями митних правил»
кафедра
адміністративного права
і процесу та митної
безпеки,
Петрова І.П.
Вікторина «Правова основа оперативно-розшукової діяльності»
Лютий 2019 р.
ФПМ,
кафедра оперативнорозшукової діяльності,
Супруненко А.М.
Науково-практична конференція «Формування нової парадигми ОРД в контексті
Квітень 2019 р.
ФПМ,
забезпечення економічної безпеки України»
кафедра оперативнорозшукової діяльності,
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4.1.5

Круглий стіл «Актуальні питання теорії та практики фінансових розслідувань»

Грудень 2018 р.

4.1.6

Круглий стіл « Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в
Україні»

Березень 2019 р.

І етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Облік і
оподаткування»
4.1.8 Науково-практичний круглий стіл студентів та аспірантів «Управління фінансовою
безпекою суб’єктів господарювання»
4.1.9 VIІ Міжнародна науково-практична студентська інтернет-конференція «Актуальні
проблеми фінансово-економічних відносин в Україні»
4.1.10 ІV студентський науково-практичний круглий стіл «Пенсійна реформа очима молоді»
4.1.7

Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Листопад 2018 р.

4.1.11 I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з вищої математики

Листопад 2018 р.

4.1.12 Конкурс Web-сторінок на тему «Сучасні програмні засоби та інструменти цифрового
дизайну»
4.1.13 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії

Листопад 2018 р.

4.1.14 І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

Листопад 2018 р.

4.1.15 І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка

Листопад 2018 р.

4.1.16 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека
життєдіяльності»
4.1.17 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з міжнародного права

Грудень 2018 р.

4.1.18 І етап Всеукраїнської олімпіади з «Менеджменту»

Грудень 2018 р.

4.1.19 І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Менеджменту»

Грудень 2018 р.

4.1.20 ХІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Математичні методи та
моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці»
4.1.21 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Економічна

Грудень 2018 р.

Листопад 2018 р.

Грудень 2018 р.

Грудень 2018 р.

Супруненко А.М.
ФПМ,
кафедра фінансових
розслідувань
ФПМ,
кафедра фінансових
розслідувань
ННІ ОАА,
Артем’єва О. О.
ННІ ФБС,
Онишко С. В.
ННІ ФБС,
Першко Л. О.
ННІ ФБС,
Онишко С. В.
ННІ ОАА,
Чернобай О. Б.
ННІ ІТМ,
Ратушняк Т. В.
ННІ ГН,
Христокін Г. В.
ННІ ГН,
Науменко Н. Л.
ННІ ГН,
Калита О. П.
ННІ ІТМ,
Сагайдак І. С.
ННІ П,
Глух М. В.
ННІ ФБС,
Грушева А. А.
ННІ ФБС,
Грушева А. А.
ННІ ОАА,
Паянок Т. М.
ННІ ОАА,
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теорія»
4.1.22 І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Економіка підприємства»
4.1.23 І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародної
економіки
4.1.24 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з міжнародної економіки
4.1.25 І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економічної
кібернетики
4.1.26 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики
4.1.27 І етап Всеукраїнської конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Облік і
оподаткування»
4.1.28 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа»
4.1.29 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка
підприємства» (за видами економічної діяльності)
4.1.30 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади Олімпіада з дисципліни «Економіка
підприємства»
4.1.31 I етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа»

Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Січень 2019 р.
Січень-лютий 2019 р.
Січень-лютий 2019 р.
Січень-лютий 2019 р.
Лютий 2019 р.

4.1.32 I етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування»

Лютий 2019 р.

4.1.33 І етап Всеукраїнської олімпіади з «Фінансового менеджменту»

Лютий 2019 р.

4.1.34 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і
оподаткування»
4.1.35 I тур Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Облік і
оподаткування»
4.1.36 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з курсу «Статистика»

Лютий 2019 р.

4.1.37 І етап Всеукраїнського конкурсу дипломних, магістерських робіт студентів вищих
навчальних закладів
4.1.38 Всеукраїнська студентська конференція «Актуальні питання фінансового права»

Лютий 2019 р.

Лютий 2019 р.
Лютий 2019 р.

Лютий 2019 р.

Максименко І. А.
ННІ ЕОМС,
Піжук О. І.
ННІ ЕОМС,
Белінська Я. В.
ННІ ЕОМС,
Коляда О. В.
ННІ ІТМ,
Мамченко С. Д.
ННІ ІТМ,
Мамченко С. Д.
ННІ ОАА,
Артем’єва О. О.
ННІ ФБС,
Береславська О. І.
ННІ ЕОМС,
Минчинська І. В.
ННІ ЕОМС,
Минчинська І. В.
ННІ ФБС,
Онишко С. В.
ННІ ФБС,
Онишко С. В.
ННІ ФБС,
Грушева А. А.
ННІ ОАА,
Артем’єва О. О.
ННІ ОАА
Рябчук О. Г.
ННІ ОАА,
Остапенко Я. О.
ННІ ЕОМС,
Лазебник Л. Л.
ННІ П,
Аністратенко Ю. І.
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4.1.39 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з кримінального права

Лютий 2019 р.

4.1.40 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних
глобалізаційних процесах»
4.1.41 IIХ Міжвузівська студентська наукова конференція «Розвиток корпоративної
економіки в умовах глобалізації»
4.1.42 Міжвузівський круглий стіл «Україна в глобалізаційних процесах сучасності»

Березень 2019 р.

4.1.43 ІІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правове життя:
сучасний стан та перспективи розвитку»
4.1.44 ІІ Студентський науково-практичний круглий стіл «Сучасний стан та перспективи
розвитку страхового ринку України у глобальному світовому просторі»
4.1.45 VI Міжвузівська студентська наукова конференція «Проблеми впровадження
інформаційних технологій в економіці»
4.1.46 Всеукраїнська (інтернет) студентська науково-практична конференція «Міжнародні
засоби захисту прав та свобод людини і громадянина»

Березень 2019 р.

4.1.47 Брейн-ринг «Do you know the system of US government well?»

Квітень 2019 р.

4.1.48 18-та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція іноземними мовами
«Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і
можливості в умовах започаткованих змін»
4.1.49 Всеукраїнська студентська наукова конференція «Академія молода – 2019»

Квітень 2019 р.

4.1.50 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
4.1.51 Міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційні технології обліковоаналітичного забезпечення управління бізнесом»
4.1.52 Науково-навчальна розважальна гра «Митний квест»

Квітень 2019 р.

Березень 2019 р.
Березень 2019 р.

Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.

Квітень 2019 р.

Травень 2019 р.
Травень 2019 р.

4.1.53 ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа»
4.1.54 І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

Листопад 2018 р.

ННІ П,
Дідківська Г. В.
ННІ ФБС,
Грушева А. А.
ННІ ОАА,
Максименко І. А.
ННІ П,
Глух М. В.
ННІ П,
Антонюк А. Б.
ННІ ФБС,
Онишко С. В.
ННІ ІТМ,
Мамченко С. Д.
ННІ П,
Глух М. В.
ННІ ГН,
Форостюк І. В.
ННІ ГН,
Савченко А. П.
ННІ ГН,
Воробйова Л. С.
ННІ П,
Дідківська Г. В.
ННІ ОАА,
Мискін Ю. І.
ННІ ЕОМС,
Сушкова О. Є.
Кужелєв М. О.,
Береславська О.І .,
Павлюк В.В.
Мандрагеля В. А.,
Куцак Г. М.,
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4.1.55 І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка

Листопад 2018 р.

4.1.56 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов

20 листопада 2018 р.

4.1.57 Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів Університету ДФС України

17 листопада 2018 р.

4.1.58 Олімпіада з психології

Березень 2019 р.

4.1.59 Науково-практична студентська конференція «Актуальні проблеми сучасності в
контексті соціально-психологічного знання»

Квітень 2019 р.

4.1.60 Робота клубу соціально-психологічних досліджень «Інсайт»
4.1.61 І етап Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт студентів вищих
навчальних закладів

Протягом
навчального року
Лютий 2019 р.

4.1.62 І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Грудень 2018 р.

4.1.63 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка
підприємства» та спеціальностей «Економіка підприємства» та «Економіка»

Грудень 2018 р.

Науменко Л.М.
Мандрагеля В. А.,
Калита О.П.,
Павлова А.К.
Мандрагеля В.А.,
кафедра сучасних
європейських мов
Мандрагеля В.А.,
Пернарівська Т.П.,
викладачі кафедри
сучасних європейських
мов
Мандрагеля В.А.,
Харіна О.Є.
Мандрагеля В.А.,
Пєтухова І.О.,
Льовкіна О.Г.
Мандрагеля В.А.,
Калениченко Р.А
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра економіки
підприємства,
Піжук О.І.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра економіки
підприємства,
Піжук О.І.,
кафедра міжнародної
економіки,
Чернова О.В.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра економіки
підприємства,
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4.1.64 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

V. НАУКОВІ ВИДАННЯ
Підготовка до друку бібліографічного покажчика серії Наукові здобутки
Університету ДФС України «Наукові праці наукової-педагогічних працівників (20132018)»
Підготовка до друку бібліографічного покажчика Пашка П.В.
Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки
Університету ДФС України. Частина ІIІ
Підготовка та видання матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції до
Дня заснування хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі:
олімпійська перспектива»
Підготовка та видання електронного фахового видання з юридичних наук «Правова
просвіта»

Грудень 2018 р.

Минчинська І.В.
Швабій К.І.,
ННІЕОМС,
кафедра міжнародної
економіки,
Коляда О.В.

Жовтень 2018 р.

Цимбалюк С. Я.,
Фурман Н.П.

Жовтень – квітень

Цимбалюк С.Я.,
Йовженко С.Ж.
НБ,
Цимбалюк С.Я.
ННІСФБПР,
Діхтяренко З.М.

Листопад 2018 р.
Травень
У міру наповнення
(але не рідше одного
разу на рік)
У міру наповнення
(але не рідше одного
разу на рік)
У міру наповнення
(але не рідше одного
разу на рік)

Рябченко О.П.

5.6

Підготовка та видання наукового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси,
облік, оподаткування»

Шевчук О. А.,
Дружинська Н. С.

5.7

Підготовка та видання фахового наукового журналу «Міжнародний юридичний
вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)»

5.8

Підготовка та видання фахового наукового журналу «Ірпінський юридичний
часопис»

У міру наповнення
(але не рідше одного
разу на рік)

Новицька Н. Б.,
Мілевська А. О.

5.9

Підготовка та видання наукового журналу «Митна безпека»

Сушкова О. Є.

5.10

Підготовка та видання електронного наукового фахового журналу «Правова
просвіта»

У міру наповнення
(але не рідше одного
разу на рік)
У міру наповнення
(але не рідше одного

Цимбал П. В.,
Омельчук Л. В.

Рябченко О. П.
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5.11
5.12
5.13
5.14

Підготовка та видання електронного наукового фахового журналу «Збірник наукових
праць Університету державної фіскальної служби України»
Монографія «Запобігання митним правопорушенням: автоматизація обробки
інформації»
Монографія «Митна вартість транспортних засобів: теоретико-методологічні засади
визначення та контролю в Україні та міжнародна практика»
Монографія «Суб’єкти цивільного процесу»

разу на рік)
Двічі на рік
Вересень 2018 р.
Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.

5.16

Монографія «Теоретичні та практичні аспекти процесуальних гарантій забезпечення
виконання обов'язків учасниками кримінального провадження»
Монографія «Ленд-ліз в СРСР: логістика та номенклатура поставок»

5.17

Монографія «Управління митними ризиками: теорія та практика»

Жовтень 2018 р.

5.18

Монографія «Розвиток механізмів пост-митного аудиту в Україні»

Жовтень 2018 р.

5.19

Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки
Університету ДФС України (2008-2012 рр).Частина ІІ
Монографія «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні
кримінальних правопорушень»

Жовтень 2018 р.

5.15

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24
5.25

Жовтень 2018 р.

Кужелєв М. О.,
Житар М. О.
НДІ ФП,
Нагорічна О. С.
НДІ ФП,
Прус Л. Р.
ННІ П,
Рябченко Ю. Ю.
ФПППКППМ,
Падалка А. М.
НДІ ФП,
Фрадинський О. А.
НДІ ФП,
Нагорічна О. С.
НДІ ФП,
Брехов С. С.
Цимбалюк С. Я

Листопад 2018 р.

ННІ П,
Топчій В. В.

Збірник тез доповідей за матеріалами студентсько науково-практичного круглого
столу « Порядок забезпечення фінансової безпеки органами податкового контролю:
вітчизняний та зарубіжний досвід»
Збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернетконференції на тему: «Фінансова безпека України на сучасному етапі»

Листопад 2018 р.

ННІ П,
Субіна Т. В.

Листопад 2018 р.

Збірник тез доповідей за матеріалами «Всеукраїнських правових наукових читань»
пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, членкореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни
Нижник
Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції
«Економічні перспективи підприємництва в Україні»
Збірник тез доповідей за матеріалами науково-практичного семінару «Вдосконалення
організаційно-правового забезпечення діяльності підрозділів ДФС України щодо

Листопад 2018 р.

ННІ П,
ГарбінськаРуденко А. В.
ННІ П,
Шевченко А. Є.

Листопад 2018 р.
Листопад 2018 р.

ННІ ЕОМС,
Гурочкіна В. В.
НДІ ФП,
Тильчик О. В.
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5.26
5.27
5.28

5.29

5.30
5.31
5.32

протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом»
Монографія «Комп’ютерні засоби та інтелектуальні технології в управлінні і
прийнятті рішень»
Монографія «Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок: новації
реформування та їх наслідки»
Збірник тез доповідей за матеріалами Круглого столу науково-педагогічних
працівників «Стратегічні пріоритети у вивченні іноземних мов у вищих немовних
закладах освіти»
Збірник тез доповідей за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної
Інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи
розвитку»
Підготовка та видання електронного фахового наукового журналу «Збірник наукових
праць Університету ДФС України»
Підготовка та видання збірника статей здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня ННІ ФБС
Навчальний посібник «English for Law and Communication»

Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Двічі на рік
Один раз в рік
Жовтень 2018 р.

5.33

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі»

Лютий 2019 р.

5.34

Збірник матеріалів засідань за круглим столом «Світ українського слова»

Березень 2019 р.

5.35

Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Тенденції та
перспективи формування професійної лексики»

Квітень 2019 р.

5.36

Навчальний посібник «Deutsch und Wirtschaft»

Травень 2019 р.

5.37

Підготовка та видання матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
«Економічні перспективи підприємництва в Україні»

Листопад 2018 р.

ННІ ІТМ,
Редич О. М.
НДІ ФП,
Сибірянська Ю. В.
ННІ ГН,
Онучак Л. В.
ННІ ІТМ,
Авраменко Н. Л.
Кужелєв М.О.,
Житар М.О.
Кужелєв М.О.,
Павлюк В.В.
Мандрагеля В.А.,
Онучак Л.В.,
Дружченко Т.П.
Мандрагеля В.А.,
Зикун Н.І.,
Зайцева І.В.,
Калита О.П.,
Павлова А.К.
Мандрагеля В.А.,
Зикун Н.І.,
Калита О.П.,
Павлова А.К.
Мандрагеля В.А.,
Сукаленко Т.М.,
Чорна О.В.
Мандрагеля В.А.,
Найдюк О.В.
ННІЕОМС,
Швабій К.І.,
кафедра економіки
підприємства,
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Гурочкіна В.В.
VІ . Діяльність наукової бібліотеки
6.1
Проведення циклу заходів для першокурсників (екскурсії, бесіди, інструктажі).
Зокрема, проведення тренінгів для здобувачів вищої освіти за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем

6.2

6.3

6.4
6.5

Збір інформації та обмін досвідом з провідними закладами вищої освіти міста Києва
щодо розширення спектру можливостей інституційного репозитарію університету на
новій версії платформи Dspace – 6.1.
Залучення представників кафедр до роботи з наповнення електронного архіву.
Оновлення та наповнення електронної бази «Навчально-методичне забезпечення
навчальних курсів»
Ознайомлення користувачів з новими надходженнями, працями викладачів
університету на сайті (віртуальні виставки)
Інформаційне забезпечення науково-практичних конференцій з різних питань, які
проводяться в Університеті, коледжі, участь в декадах факультетів та кафедр

6.6

Надання методичної допомоги бібліотекам філій Університету

6.7

Популяризація бібліотечної WEB-сторінки, модерування сторінки бібліотеки у
соціальних мережах, зокрема, Facebook, пошук нових користувачів та створення груп
наукової бібліотеки УДФСУ у соціальних мережах

6.8

Підготовка циклу заходів до професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек

6.9

Цикл заходів до знаменних і пам’ятних дат. Національно-патріотичне та правове
виховання студентів

Цимбалюк С.Я.,
Добрянська Н.Б.,
Щира І.П.,
Вересень-листопад
Кочур М.І.,
2018 р.
Павленко Г.Л.,
Чекардіна Н.П.,
Пархоменко І.Г.
Вересень-жовтень
Цимбалюк С.Я.,
2018 р.
Добрянська Н.Б.,
Чекардіна С.М.
Протягом року
Цимбалюк С.Я.,
Чекардіна С.М.,
Ясінська В.В.,
Нагаєва К.В.
Протягом року
Цимбалюк С.Я.,
Йовженко С.Ж.
Протягом року
Цимбалюк С.Я.,
Щира І.П.,
Павленко Г.Л.,
Кочур М.І.
Протягом року
Цимбалюк С.Я.,
Добрянська Н.Б.,
Щира І.П.
Вересень-грудень
Цимбалюк С.Я.,
2018 р.
Добрянська Н.Б.,
Йовженко С.Ж.,
працівники відділів
Вересень-жовтень
Цимбалюк С.Я.,
2018 р.
Добрянська Н.Б.,
Йовженко С.Ж.
Протягом навчального Цимбалюк С.Я.,
року
Кочур М.І.,
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6.10
6.11
6.12

Залучення працівників бібліотеки та користувачів до вільного книгочитання
(буккросингу) у рамках проекту Молодіжної секції УБА
Використання «буктрейлеру» як нового напрямку популяризації книги у роботі з
користувачами та співробітниками
Завершення ІV-ого етапу формування альбому «Літопис бібліотеки». Презентація
альбому

IV. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
№
Заходи
з/п
Відновлення співпраці із зарубіжними партнерами (університетами) та укладення
1
договорів про співробітництво з новими партнерами
2
3

4

5

Удосконалення системи набору громадян іноземних держав для навчання в Університеті
Розгортання роботи щодо підвищення
рейтингу Університету за методикою «Топ-200 Україна» та підвищенні вагових
коефіцієнтів у розділі «Міжнародне визнання»
Започаткування роботи щодо підготовки до вступу Університету до Європейської
асоціації університетів, до Великої хартії університетів, до Євразійської асоціації
університетів, до мережі університетів країн Чорноморського регіону
Продовження розпочатої роботи по розробці англомовних магістерських програм та
запровадження викладання дисциплін професійного спрямування іноземною мовою

Протягом року
Протягом року
Вересень - жовтень

Термін виконання
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

Павленко Г.Л.
Цимбалюк С.Я.,
Добрянська Н.Б.
Цимбалюк С.Я.,
Павленко Г.Л.
Цимбалюк С.Я.,
Йовженко С.Ж.

Відповідальні
Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.

Пошук партнерів та активна участь у програмах Erasmus+ та Tempus
Протягом року

6

7

8
9

Створення й упровадження в навчальний процес Університету спільних із
зарубіжними навчальними закладами – партнерами магістерських та аспірантських
PhD програм.
Організація коротко- та довгострокового навчання й стажування студентів, аспірантів і
докторантів за освітніми й науковими програмами, програмами літніх шкіл та
освітньо-культурних обмінів
Залучення висококваліфікованих провідних науково-педагогічних та наукових
працівників зарубіжних вищих навчальних закладів та спеціалістів наукових установ

Протягом року
Протягом року
Протягом року

Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.
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до проведення лекцій, тренінгів, семінарів тощо
10

11

Виконання спільних з іноземними партнерами проектів та грантових програм
Впорядкування та запровадження англомовних версій усіх навчально-наукових
інститутів (факультету) і підрозділів

Протягом року
Протягом року

Осаволюк Л.В.
Осаволюк Л.В.

V . ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з/п
1

Заходи
Пошук нових джерел позабюджетних коштів для фінансування інновацій в освітній
діяльності та наукових досліджень

Термін виконання
Протягом року

Відповідальні
Осаволюк Л.В.

VI. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ
№
з/п
1.1

Заходи
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Зустріч студентів нового прийому з ректоратом, адміністрацією інститутів.
Поселення студентів у гуртожитки.

1.2

Терміни виконання

Відповідальний

31.08.2018

Завідувач відділу
організації виховного
процесу та соціальних
питань (далі–завідувач
ВОВПСП), заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, куратори
студентських груп та
курсантських взводів,
директор студмістечка,
коменданти гуртожитків,
голова профкому
студентів, студентський
ректор
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських

28-31.08.2018

Організація та участь в підготовці і проведенні Дня знань

03.09.2018

Звітно-виборчі профспілкові збори в студентських групах

03-11.09.2018,
за окремим графіком
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1.3

Вибори студентського ректора

1.4

Зустрічі ректора та проректорів Університету державної фіскальної служби
України (далі – Університет) зі студентами ННІ, курсантами ФПМ та військової
кафедри:
ННІ права, ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації;
ННІ обліку, аналізу, аудиту;
ННІ економіки, оподаткування та митної справи;
ННІ фінансів, банківської справи;
ННІ інформаційних технологій та менеджменту;
ФПМ, ННІ гуманітарних наук;
Військова кафедра
Формування бази даних соціально-незахищених категорій студентів та курсантів
університету (студентів-сиріт, інвалідів, потерпілих від аварії на ЧАЕС, студентівпереселенців, студентів з багатодітних та малозабезпечених сімей, студентів,
батьки яких є шахтарями, студентів, батьки яких є учасниками АТО).

1.5

1.6

1.7

Передача даних соціально-незахищених категорій студентів та курсантів
Університету до відділу виховного процесу та соціальних питань
Вибори старост та їх заступників у студентських групах. Призначення помічників
начальників курсів та командирів відділень курсантських взводів
Звітно-виборчі збори у гуртожитках.
Вибори органів студентського самоврядування у гуртожитках:
- старост кімнат, блоків, поверхів;
- рад гуртожитків

1.8

Заходи по адаптації студентів до умов навчання в університеті. Проведення
групового діагностичного тестування, направленого на визначення індивідуальнопсихологічних особливостей студентів

Жовтень 2018 р.

Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Серпень - вересень
2018 р.

До 20.09.2018
03-07.09.2018

Вересень, жовтень
2018 р.
Вересень, жовтень
2018 р.

Вересень,
жовтень 2018 р.

груп та курсантських
взводів, голова профкому
студентів та курсантів
Студентський ректор,
студентські директори ННІ
Завідувач ВОВПСП,
директори ННІ, начальник
ФПМ, завідувач кафедри
військової підготовки

Директори, заступники
директорів ННІ, заступник
начальника ФПМ з
виховної роботи
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
заступник начальника
ФПМ з виховної роботи
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
директор студмістечка,
голова профкому студентів
та курсантів, голови рад
гуртожитків
Практичні психологи,
куратори студентських
груп та курсантських
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взводів
1.9
-

Проведення випусків:
курсантів ФПМ;
студентів-магістрів ННІ;
студентів-бакалаврів

Червень 2019 р.
Лютий 2019 р.
Червень 2019р.

1.10

Проведення занять з інформаційної культури та академічної доброчесності для
студентів груп нового прийому

Вересень – листопад
2018 р.

1.11

Тематична виставки до Дня знань «Національний Університет ДФС України:
Формула успіху»

Вересень 2018 р.

1.12

Інформаційна виставка - панорама «Бібліотека – центр інформаційної підтримки
Вересень 2018 р.
вищої освіти»
Вибори студентського директора ННІ ФБС
Жовтень 2018 р.

1.13

Посвята в журналісти студентів 1-го курсу спеціальності «Журналістика»

1.14

Радіодиктант національної єдності

1.15

Святкування Дня журналіста

1.16

Вибори членів профспілки в студентських групах

Жовтень 2018 р.

9 листопада 2018 р.

6 червня 2019 р.

За окремим графіком

Завідувач ВОВПСП,
директори, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, голова профкому
студентів, студентський
ректор
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Начальник відділу
обслуговування
навчальною літературою
Кужелєв М.О.,
студентський ректор і
директори
Мандрагеля В.А. ,
кафедра журналістики,
української словесності та
культури
Мандрагеля В.А. ,
кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Мандрагеля В.А. ,
кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Швабій К.І.,
Голова
профкому
студентів,
заступник
директора ННІ ЕОМС з
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виховної роботи, куратори
груп
1.17

Вибори старост та активу у студентських групах.

До 15.09.2018

Швабій К.І.,
куратори груп, методисти

1.18

Призначення кураторів студентських груп

До 20.09.2018

1.19

Провести вибори голови та членів методичної ради кураторів університету

До 20.09.2018

Швабій К.І.,
заступник директора ННІ
ЕОМС з виховної роботи
Швабій К.І.,
заступник директора
навчально-наукового
інституту з виховної
роботи ННІ ЕОМС,
заступники завідувачів
кафедр
Мацелюх Н.П., заступники
директора за напрямками

1.20

Зустріч з батьками студентів нового прийому з питань організації навчальновиховного процесу, соціально-культурних і побутових умов

31.08.2018

1.21

Складання списків студентів, які проживають на приватних квартирах з
зазначенням адреси, прізвища, ім’я, по батькові та контактного телефону
господарів

Вересень 2018 р.

1.22

Оперативне інформування батьків про стан поточної успішності студентів та за
підсумками семестрів

Протягом року

1.23

Періодичне відвідування студентів, які проживають на квартирах, кураторами
студентських груп, членами рад профілактики та профкому

Протягом року

1.24

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп,
старости груп
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи,
куратори студентських
груп
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, члени рад
профілактики, куратори
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
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самоврядування
1.25

1.26




1.27

1.28

Проведення роботи по відбору студентів активістів, відмінників навчання та
представників органів студентського самоврядування до складу Вченої ради
інституту
Навчання виборного студентського активу:
- старост та їх заступників;
- профактиву студентських груп;
- членів профбюро інституту, його комісій по напрямках;
- студентського директорату, членів комісій
Учсасть у проведенні інструктивно-методичних нарад з організації та методики
підготовки питань для розгляду:
- на засіданнях профактиву в групах;
- на засіданнях профбюро інституту;
- на засіданнях студентського директорату;
- на засіданнях рад гуртожитків.
Координувати розгляд питань про стан успішності студентів
Проведення роботи зі студентами, що відносяться до групи ризику

Вересень 2018 р.
Один раз на два місяці

Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, студентський
директор

Протягом року

Мацелюх Н.П., заст.
директора, куратори,
старости груп, члени
профактиву

Протягом року

Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, студентський
директор, голова
профбюро інситуту

1.1 Організація роботи кураторів академічних груп та курсантських взводів
1.1.1
Вибори голови та членів методичної ради кураторів Університету

Інструктивно-методичні наради з новообраними кураторами студентських груп та
курсантських взводів, на яких розглядаються наступні питання:
− - інноваційні методи виховного впливу на студента, курсанта під час навчання у
ВНЗ;
− - виховання національної свідомості та патріотизму на сучасному етапі

18.09.2018

1.1.2

28.09.2018
12.10.2018

Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
інституту кураторів
Університету, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи
Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
кураторів Університету,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи
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державотворення;
− - питання культури поведінки студентів та курсантів в Університеті;
− - виховання громадської активності у студентів та курсантів;
− - підбір та роль активу в житті студентів та курсантів

22.11.2018
20.02.2019
21.03.2019

1.1.3
−
−
−
−
1.1.4

1.1.5

Семінари-практикуми для кураторів студентських груп та курсантських взводів,
які працюють перший рік, на теми:
- «Соціально-психологічна адаптація студентів та курсантів першого курсу
навчання до нового етапу життя»;
- «Закони групової динаміки. Методи впливу на формування позитивного
соціально-психологічного клімату в студентській групі/ курсантському взводі»;
- «Особливості роботи куратора з соціально-незахищеними категоріями
студентів»;
- «Індивідуальний підхід до виховання студентів та курсантів, вплив куратора на
формування самосвідомості студента ВНЗ»
Засідання методичної ради кураторів студентських груп та курсантських взводів,
на яких розглянути наступні питання:
- про підсумки роботи методичної ради кураторів за 2017-2018 навчальний рік та
планування виховної роботи кураторів студентських груп та курсантських взводів
на 2018-2019н.р.;
- про завдання та організацію роботи членів Методичної ради кураторів
університету за результатами підсумків перевірки роботи кураторів у 20182019н.р.;
- про методичні засади та особливості проведення годин куратора;
- про сприяння кураторами проходження адаптаційного процесу студентів та
курсантів першого року навчання в Університеті;
- про форми і методи національно-патріотичного виховання студентської молоді;
- про індивідуальний підхід під час роботи куратора зі студентами та
курсантами;
- про новітні методи виховного впливу куратора на студентів та курсантів;
- про особливості професійного виховання педагогічних працівників
Звіти кураторів студентських груп та курсантських взводів про виконану роботу на
нарадах відділу організації виховного процесу та соціальних питань, засіданнях
методичної ради кураторів:
- ННІ права, ННІ гуманітарних наук;
- ННІ економіки, оподаткування та митної справи;

Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.

Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
інституту кураторів,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
психологи-консультанти

Лютий 2019 р.
Вересень 2018 р.

Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
інституту кураторів

За планом роботи
Методичної ради
кураторів

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Лютий 2019 р.

Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
кураторів Університету,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
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1.1.6

- ННІ обліку, аналізу та аудиту;
- ННІ фінансів та банківської справи;
- ННІ інформаційних технологій та менеджменту;
- факультет податкової міліції;
- ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Конкурс «Кращий куратор академічної групи та курсантського взводу»

Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Травень 2019 р.

голови методичних рад
ННІ

Травень 2019 р.

Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
кураторів, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи

1.1.7

Провести відбір кураторів для груп нового набору, подати службову записку до
виховного відділу на включення прізвища кураторів І-ІІ курсів до наказу

1.1.8

Взяти участь в організаційному засідання методичної ради кураторів

Вересень 2018 р.

1.1.9

Інструктивно-методичні наради з кураторами студентських груп, на яких
розглядаються наступні теми:
- «Про підсумки роботи кураторів за 2017-2018 навчальний рік». Вибори голови та
членів методичної ради кураторів університету.
- особливості формування національно-патріотичного виховання студентів.
- сучасні інноваційні тенденції процесу формування особистості студента ВНЗ.
- комплексний підхід до формування особистості як необхідна умова в роботі
куратора.
- про підсумки виконання кураторами студентських груп комплексного плану
виховної роботи за 2017-2018 н.р.
Ознайомлення керівників груп, які працюють перший рік з «Положенням про
інститут кураторів»

1 раз на 2 місяці

1.1.10

1.1.11

Надання методичної допомоги кураторам-початківцям (залучення до роботи в
школу молодого викладача)

1.1.12

Семінари-практикуми для кураторів студентських груп, які працюють перший рік,
на яких обговорюються наступні питання:
- про організацію процесу адаптації студентів першого курсу до навчання в
університеті;

-

До 10.09.2018

Вересень 2018 р.
Протягом року

Вересень 2018 р.

Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
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1.1.13

- організаційно-методичні засади проведення годин куратора;
- індивідуальний підхід до виховання студентів–пріоритетний напрям у роботі
куратора;
- вплив куратора на формування самосвідомості студента ВНЗ;
- планування та організація виховної роботи в студентській групі
Провести відкриті години куратора

1.1.14

Участь у декаді інституту

-

Жовтень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Березень 2019 р.
Травень 2019 р.
Протягом року за
окремим графіком
Квітень 2019 р.

Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П.,
адміністрація інституту,
куратори груп, студенти
груп за сприянням
відповідних служб
університету

1.2 Координація роботи студентських організацій
1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

Заходи по навчанню студентського активу «Школа лідерства»:
старост та їх заступників, профактиву студентських груп;
студентських директорів; членів профбюро інститутів;
членів Рад гуртожитків;
членів студентського ректорату та його відділів за напрямками роботи;
членам профкому студентів та курсантів університету, його комісій за
напрямками роботи
Надати допомогу студентському ректорату та активу в підготовці та проведенні
виборів студентського ректора Університету
Надати допомогу студентському ректорату та профкому студентів у підготовці та
проведенні заходів до Дня студента, зокрема реалізації проекту «Студент року»
Співпраця студентського ректорату та профкому студентів з органами місцевого
самоврядування, екскурсії студентів до Ірпінської міської ради
1.3 Організація, управління і контроль виховного процесу

Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Вересень-жовтень
2018 р.
Листопад 2018 р.

Протягом року

Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
голова профкому
студентів, студентський
ректор
Завідувач ВОВПСП
Завідувач ВОВПСП,
голова профкому
студентів, студентський
ректор
Голова профкому
студентів, студентський
ректор
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1.3.1
1.3.2

1.3.3
-

Наради відділу організації виховного процесу та соціальних питань із:
- заступниками директорів ННІ;
- членами студентських Рад гуртожитків;
- членами профкому студентів;
студентським ректоратом.
Приймати участь у нарадах проректора з інфраструктури за участі директора
студмістечка, комендантів гуртожитків
Наради з кураторами студентських груп та курсантських взводів по ННІ
Анкетування студентів з питань ефективності роботи:
- відділу організації виховного процесу та соціальних питань;
- заступників директорів ННІ та начальника ФПМ з виховної роботи;
- кураторів студентських груп та курсантських взводів

1.3.4

Заходи щодо розробки макету записної книжки викладача на 2019 р.

1.3.5

Заходи по проведенню Дня Знань

1.3.6

Формування бази даних соціально-незахищених категорій студентів-спортсменів
університету (студентів-сиріт, інвалідів, потерпілих від аварії на ЧАЕС,
неповнолітніх, студентів з багатодітних та малозабезпечених сімей, з Луганської та
Донецької області)
Вибори фізоргів груп

1.3.7

1.3.8

Зустріч студентів-спортсменів нового прийому з ректоратом, адміністрацією
інститутів

Перший, третій четвер
кожного місяця
Щомісяця
Щомісяця
Щомісяця
Протягом року

Травень 2019 р.
Червень 2019 р.
Червень 2019 р.
Травень-червень
2019 р.

03.09.2018 р.
Вересень 2018 р.

Завідувач ВОВПСП

Завідувач ВОВПСП,
голова методичної ради
кураторів Університету
Директор навчальнонаукового центру
організації освітнього
процесу, голова
методичної ради кураторів
Університету
Завідувач ВОВПСП,
завідувач навчального
відділу, завідувач відділу
інформації та зв’язків з
громадськістю
Заступник директора з
виховної та спортивномасової роботи Гулай В.С
Відповідальні за
спортивно-масову роботу
ННІ

На першій парі з
фізичного виховання
2018/19 н.р.

Відповідальні за
спортивно-масову роботу
ННІ та викладачі кафедр

31.08.2018

Заступник директора з
виховної та спортивномасової роботи Гулай В.С,
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1.3.9

Поселення студентів-спортсменів у гуртожитки

1.3.10

Анкетування студентів нового прийому з метою виявлення нахилів, здібностей та
уподобань студентської молоді. Створення бази даних

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

28.08.2018 – 31.08.2018

03.09.2018-14.09.2018

Начальник центру
студентського спорту
Гаєвий В.Ю
Директор студмістечка,
коменданти та Начальник
студентського спорту
Гаєвий В.Ю
Відповідальні за
спортивно-масову роботу
ННІ та викладачі кафедр

ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ
Загальні збори Ради ветеранів Університету
18.10.2018
Сластьоненко О.А.,
заступник голови Ради
ветеранів Університету
Провести першу лекцію для студентів нового набору присвячену історії створення
3.09.2018
Швабій К.І.,
навчального закладу
Козятинський
О.М.,
Дирекція ННІ ЕОМС
Швабій К.І.,
заступник
директора
навчально-наукового
Випуск газети ННІ ЕОМС
Щоквартально
інституту
з
виховної
роботи
ННІ
ЕОМС,
студактив
Швабій К.І.,
заступник
директора
навчально-наукового
V Щорічний квест для 1го курсу «Знайомство з Альма-матер»
19.09.2018
інституту
з
виховної
роботи
ННІ
ЕОМС,
студактив
ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Збори студентів та курсантів, які отримують соціальну стипендію
12.09.2018
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
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3.2

Збори студентів та курсантів із числа сиріт

3.3

Соціометричні дослідження в групах нового прийому з метою виявлення
Вересень соціального статусу студента у групі
жовтень 2018 р.
Індивідуальна психодіагностика студентів, курсантів, викладачів, співробітників
За потребою
Психодіагностичного дослідження студентів, що вступають на військову кафедру
Квітень-травень 2018 р.
Психологічне консультування студентів, курсантів, батьків, професорськоВпродовж року
викладацького складу та інших працівників Університету з актуальних питань
Тренінги по командоутворенню для груп і взводів, у яких спостерігається
2 семестр
конфліктність у стосунках
Заходи по психокорекції студентів/курсантів, схильних до девіантної
Впродовж року
(суїцидальної, аддиктивної, конфліктної, агресивної) поведінки
Тренінги,\майстер-класи для студентського активу(відповідно до запитів)
За окремим планом
Семінари-практикуми з метою підвищення психологічної компетенції кураторів
груп і взводів щодо актуальних питань:
- особливості адаптації студентів до навчального процесу: аналітична довідка;
Впродовж року
- особливості ефективної взаємодії із різними категоріями студентів;
- формування адекватної стратегії поведінки у студентській групі, курсантському
взводі
Робота у групах нового прийому з метою виявлення соціальних статусів студентів
Вересень у групі
жовтень 2018 р.

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

13.09.2018

3.12

Індивідуальна робота зі студентами які складніше проходять адаптацію до
навчання у ВНЗ

Перший семестр

3.13

Формування бази даних соціально-незахищених категорій студентів ННІ ЕОМС

Вересень 2018 р.

взводів, начальник служби
бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, начальник служби
бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Психологи-консультанти
Психологи-консультанти
Психологи-консультанти
Психологи-консультанти
Психологи-консультанти
Психологи-консультанти
Психологи-консультанти

Психологи-консультанти
Кужелєв М.О.,
Болдова А.А. ,
Куратори, ОСС
Кужелєв М.О.,
Болдова А.А.,
Куратори, ОСС
Швабій К.І.,
заступник директора
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навчально-наукового
інституту з виховної
роботи ННІ ЕОМС,
куратори груп, методисти
3.1.1

3.1 Робота з батьками та за місцем проживання студентів та курсантів
Зустріч з батьками студентів нового прийому з питань організації навчальновиховного процесу, соціально-культурних і побутових умов

27-31.08.2018

3.1.2

Батьківські збори за підсумками першого семестру

Лютий 2019 р.

3.1.3

Оперативне інформування батьків про стан поточної успішності студентів та за
підсумками семестрів

Протягом року

3.1.4

Відвідування студентів та курсантів, які проживають на квартирах, гуртожитках та
казармі, згідно плану-графіку

Протягом року

3.1.5

Звіти голів Рад гуртожитків про дотримання правил внутрішнього розпорядку,
дотримання належного санітарного стану, ставлення до обов’язків чергового

Грудень 2018 р.
Квітень 2019 р.

3.1.6

Заходи щодо адаптації студентів до умов проживання в гуртожитках
IV. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ
4.1. Професійне виховання

Вересень-жовтень
2018 р.

Директори ННІ,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
директор студмістечка,
голова профкому студентів
Директори ННІ, завідувач
ВОВПСП, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Директори ННІ,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
члени рад профілактики,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, голова профкому
студентів
Завідувач ВОВПСП,
директор студмістечка,
коменданти гуртожитків,
ради гуртожитків
Директор студмістечка,
коменданти, ради
гуртожитків
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4.1.1
4.1.2

Декади презентацій ННІ, ФПМ та військової кафедри:
- ННІ права;
- ННІ інформаційних технологій та менеджменту;
- ННІ економіки, оподаткування та митної справи;
- ННІ гуманітарних наук;
- ННІ фінансів, банківської справи;
- ННІ обліку, аналізу, аудиту;
- Військова кафедра;
- ФПМ;
- ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та фізичної реабілітації
Робота клубів за інтересами та фахом на кафедрах, факультеті, інститутах,
Університеті

4.1.3

День працівника освіти

За окремим планом
Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Травень 2019 р.
Травень 2019 р.
Протягом року

05.10.2018

4.1.4

Зустріч студентів першого курсу з адміністрацією ННІ, професорами, фахівцями,
які працюють у навчальному закладі з метою ознайомлення першокурсників з
майбутньою професією

Жовтень 2018 р.

4.1.5

Зустрічі з провідними фахівцями, ветеранами навчального закладу, випускниками,
які працюють за професією

Листопад 2018 р.
Квітень 2019 р.

4.1.6

Година куратора, бесіди на теми:
- «Ділова бесіда та ділова розмова»;
- «Основні правила формування іміджу професіонала»;
- «Професійний такт і етикет»

-

Протягом року

Директори ННІ, начальник
ФПМ, завідувачі кафедр

Директори ННІ,
заступники директорів
ННІ з наукової та виховної
роботи, завідуючі
кафедрами
Директори ННІ,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувачі кафедр,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Директори ННІ,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувачі кафедр,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувачі кафедр
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувачі кафедр,
куратори студентських
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4.1.7

Зустріч студентів-спортсменів першого курсу з адміністрацією ННІ, професорами,
фахівцями, які працюють у навчальному закладі з метою подальшої співпраці та
удосконалення спортивної майстерності

Перший семестр

4.1.8

Майстер-класи і тренінгові заняття з провідними журналістами України

За окремим графіком

4.1.9

Співпраця з телеканалами м. Ірпеня: «Погляд», ITV

За окремим графіком

4.1.10

Співпраця з редакцією міської газети «Ірпінських вісник»

За окремим графіком

4.1.11

Участь у роботі Ірпінської медіашколи

За окремим графіком

4.1.12

Цикл зустрічей з представниками релігійних конфесій України «Молодь і релігія:
чи можливий діалог?»

Травень-червень
2019 р.

4.1.13

Провести декаду ННІ економіки, оподаткування та митної справи

Листопад 2019 р.

4.1.14

Створення та організація заходів в клубах за інтересами на кафедрах

Вересень-жовтень
2018 р.

4.1.15

Зустріч батьків та студентів першого курсу з директоратом, професорами,

31.08.2018

груп та курсантських
взводів
Заступник директора з
виховної та спортивномасової роботи Гулай В.С
та Начальник центру
студентського спорту
Гаєвий В.Ю
Мандрагеля В.А.,
кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Мандрагеля В.А.,
кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Мандрагеля В.А. ,
кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Мандрагеля В.А. ,
кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Мандрагеля В.А. ,
кафедра
філософії
та
політології
Швабій К.І. ,
дирекція ННІ ЕОМС
Швабій К.І.,
директор ННІ ЕОМС,
заступники директора ННІ
ЕОМС з наукової та
виховної
роботи,
завідувачі кафедрами
Мацелюх Н.П., заступники
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4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

фахівцями, які працюють у навчальному закладі з метою ознайомлення
першокурсників з майбутньою професією
Зустріч студентів ІV курсу з фахівцями-практиками органів ДФС України,
Пенсійного фонду, АСУ
Під час навчально-виховного процесу ознайомити студентів з особливостями
обраної професії, сферою діяльності працівника фіскальної служби за участю
фахівців та досвідчених викладачів кафедри бухгалтерського обліку
Ознайомити студентів з «Нормами поведінки в системі фіскальної служби
України. Професійна чесність. Відповідальність. Етика» та «Кодексом честі
працівника органів ДФС України» та обговорити їх на годинах куратора
Провести години куратора, бесіди, години спілкування для студентів І-го курсу на
теми:
- «Етична культура бухгалтера»;
- «Професійна етика. Світова практика»;
- «Формування позитивного іміджу професіонала»;
- «Культура поведінки та етикету»;
- «Етикет в навчальному закладі та на службі»
Участь у декаді інституту

4.2 Правове виховання
4.2.1 Години кураторів, диспути, круглі столи на теми:
- - «Правова культура студентів»;
- - «Захисти свої права, знай свої права та обов’язки»;
- - «Сучасні проблеми співвідношення права і моралі»;
- - «Українське законодавство, міжнародні документи та законодавство зарубіжних
країн»
4.2.2
Зустріч працівників правоохоронних органів з першокурсниками для запобігання
правопорушень серед молоді і виховання правових норм поведінки

Протягом року

Протягом року
Перший семестр
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Квітень 2019 р.

Протягом року

Листопад-грудень
2018 р.

директора,
завідувачі
кафедр, куратори
Мацелюх Н.П., заступники
директора,
завідувачі
кафедр, куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп,
викладачі
Мацелюх Н.П., заступник
директора
з
виховної
роботи роботи, куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора
з виховної
роботи,
куратори
студентських груп

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, коменданти
гуртожитків
Завідувач ВОВПСП,
заступник директора з
виховної роботи ННІ права
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Первинна ознайомча лекція для студентів і курсантів першого курсу:
«Права та обов’язки студента, курсанта Університету»

4.2.3

4.2.4
-

4.2.5

Години кураторів, диспути, лекції на теми:
- «Права та обов’язки українського студента»;
- «Статут Університету»;
- «Захист прав студентів»;
- «Українське студентство в міжнародній спільноті»

До 17.09.2018

Протягом року

Правовий брейн–ринг на тему: «Мої права та обов’язки»
Грудень 2018 р.

4.2.6

Тематична виставка «Україна - демократична держава» до Міжнародного дня
демократії .
Книжково – ілюстративні виставки в рамках заходів 2018 рік - рік реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право».
«Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні».
«Кожен має право».
Тематична виставка «Конституція - основа державності» до Дня Конституції
України (28 червня).
Виставка – огляд до Дня прав людини «Права людини» (До Дня захисту прав
людини - 10 грудня).
Виставка «Корупція в Україні причини та шляхи подолання» до Міжнародного
дня боротьби з корупцією (9 грудня).
Цикл тематичних виставок до До Днів нотаріату, працівників прокуратури,
працівників суду, адвокатури, та ін.
Тематична виставка «Юридична професія в Україні» до Дня юриста (8 жовтня).
Брейн-ринг з правознавства «Правові орієнтири».
Тематична виставка «На чужих війнах» до Дня вшанування учасників бойових

Вересень 2018 р.
Протягом року

Червень 2019 р.
Грудень 2019 р.
Грудень 2019р.
Грудень 2019 р.
Жовтень 2018 р.

Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Завідувач відділу
міжнародного освітнього
співробітництва
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувачі кафедр ННІ
права, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
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4.2.7
4.2.8

4.2.9
4.2.10

дій на території інших держав (15 лютого).
Огляд періодичних видань щодо питань місцевого самоврядування та виставка
публікацій «Місцеве самоврядування історія та сьогодення» (До Дня місцевого
самоврядування -7 грудня).
Виставки періодичних видань «Нове в законодавстві України»
Зустріч для студентів та курсантів з членами юридичної клініки з метою
отримання юридичної консультації з приводу нагальних питань
Заходи в рамках проекту: «Я маю право!»

Зустріч: «Консультує юрист» для студентів та курсантів, з метою надання
професійної правової допомоги:
- для перших курсів;
- для других курсів;
- для третіх курсів;
- для четвертих курсів;
- для п’ятих курсів
Симуляційна гра «Створи свій бізнес»

Лютий 2019 р.
Лютий 2019 р.
Грудень 2018 р.
Протягом року
Протягом року
Протягом року
(за окремим планом)

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Березень 2019 р.

4.2.11

Анонімне анкетування з приводу вияву фактів порушення прав студенів
«Анонімний соціальний захист»

Квітень 2019 р.

4.2.12

Ознайомити студентів першокурсників з правами та обов’язками студента
Національного університету ДФС України

До 07.09.2018

4.2.13

Провести години кураторів, індивідуальні бесіди, диспути по обговоренню
матеріалів періодичної преси для студентів І курсу на теми:

Директор «Юридичної
клініки»
Заступник директора з
виховної роботи,
завідувачі кафедр,
куратори, голова
профбюро студентів,
студентський директор,
НПЛ «Юридична клініка»
ВОВПСП
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувачі кафедр ННІ
права, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Швабій К.І., заступник
Сидорко Н.Л.,
Тартачник М.О.,
студентський актив ННІ
ЕОМС
Швабій К.І.,
Профком ННІ ЕОМС
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори груп
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
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4.2.14

4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.3.4

- «Статут Національного університету ДФС України»
- «Наші права і обов’язки»
- «Мої права»
- «Ми і право», «Захист прав студентів»
- «Права молоді у світлі чинного законодавства»
Участь у декаді інституту

4.3 Екологічне виховання
Всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою» до Всесвітнього дня Землі:
-участь Університету у міському суботнику;
-конкурс «Найчистіша зона Університету»;
-конкурс «Найчистіший кабінет Університету»
Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи:
зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС «Чорнобильська трагедія як це було»;
перегляд фільмів: «Пам'яті Чорнобильським героям»;
«Чорнобиль – за хвилину до аварії»;
відвідування музею «Чорнобиль»;
екскурсія до пам’ятника В.Правика;
бесіда: «33 рік Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього»;
конкурс малюнків та плакатів «Чорнобиль – наша біль і пам'ять»
Заходи до Міжнародного дня Землі:
- круглий стіл: «Сортування сміття: закон і реальність»;
- бесіди на тему: «Україна без сміття»;
- виховні години: «Молодь має не чекати, а активно працювати»,
«Україна – наш спільний дім, тож зробимо його чистим, затишним і привабливим»

Виставка - пам'ять – «Чорнобиль: пам'ять через роки» до Дня вшанування

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2018 р.

22-26.04.2019

Квітень 2019 р.

Березень 2019 р.

Грудень 2018 р.

роботи, куратори
студентських груп

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування
Директор ННІ ЕОМ,
заступник директора ННІ
ЕОМ з виховної роботи,
студентський ректорат,
профком студентів та
курсантів
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
завідувач кафедри
техногенно-екологічної
безпеки, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, профком студентів
та курсантів, студентський
ректорат
Директор Наукової
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4.3.5

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня)
Виставка – роздум «Зірка Полин» Виставка до річниці Чорнобильської трагедії (26
квітня)
Виставка до літератури до Міжнародного дня Землі (20 березня)
Книжкова виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
(5 червня)
Заходи до Всесвітнього Дня Землі:
Прибирання та озеленення території спортивного комплексу навчального закладу

4.3.6

Всеукраїнська акція: «Зробимо Україну чистою»

4.3.7

Заходи до Дня Чорнобильської катастрофи. Перегляд фільмів. Відвідування музею
«Чорнобиль»

Квітень 2019 р.
Березень 2019 р.
Червень 2019 р.
Квітень, травень,
2019 р.
Квітень 2019 р.

Квітень 2019 р.

4.3.8






4.3.9

4.3.10

Заходи до Дня Чорнобильської катастрофи:
- зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС;
- перегляд фільмів;
- відвідування музею «Чорнобиль»;
- участь у благодійній акції «Діти Чорнобиля»;
- екскурсія до пам’ятника В. Правику;
- публікація статей про ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у газетах міста Ірпінь
До Всесвітнього дня землі провести акцію «Збери макулатуру – допоможи хворим
дітям»
Зустріч студентів ІІІ курсу з науковцями та фахівцями з питань екології до
Всесвітнього дня землі

Квітень 2019 р.

26.04.2019

26.04.2019

бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою

Начальник центру
студентського спорту
Гаєвий В.Ю
Швабій К.І.,
заступник директора ННІ
ЕОМС з виховної роботи,
зав. кафедри техногенноекологічної безпеки,
куратори, коменданти
гуртожитків
Швабій К.І.,
виховний відділ, заступник
директора ННІ ЕОМС з
виховної роботи, зав.
кафедри техногенноекологічної безпеки,
куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, завідувач
кафедрою техногенноекологічної безпеки,
куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, голова профкому
та студентський директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної

67

4.3.11

Взяти участь у операції «Довкілля» на закріплених за факультетом територіях

Протягом року

4.3.12

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

4.4.1

4.4 Національно-патріотичне виховання
Урочистості з нагоди початку нового навчального року, з врахуванням традицій
Університету
03.09.2018

4.4.2

Перша лекція до 100-річчя навчального закладу на тему: «Університет – перші сто
років успіху»

4.4.3

Заходи до 100-річчя створення Університету ДФС України:
- проведення наукової студентської конференції присвяченої 110-й річниці від дня
народження директора Ірпінського гірничо-паливного технікуму Кухарука О.С.;
- проведення наукової студентської конференції присвяченої присвяченої 90-й
річниці від дня народження директора Ірпінського індустріального технікуму
Павленка В.І.

4.4.4
-

Заходи:
- з нагоди 74-ої річниці визволення України;
- з нагоди 75-ої річниці визволення Києва;

03.09.2018

Листопад 2018 р.
Березень 2019 р.

29.10.2018

роботи, завідувач кафедри
безпеки життєдіяльності,
техніки безпеки, куратори
студентських груп ІІІ
курсу
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування
Директори ННІ, директор
центру творчого розвитку
та виховання студентів
«Сузір’я»
(далі – директор ЦТРВС
«Сузір’я»), завідувач
ВОВПСП
Завідувач ВОВПСП,
директори ННІ, начальник
факультету податкової
міліції, завідувачі кафедр
Завідувач музеєм,
завідувач ВОВПСП,
провідний фахівець
Сластьонінко О.А.,
директори ННІ, голова
профкому студентів,
студентський ректор.
Завідувач ВОВПСП,
директори ННІ,
заступники директорів
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-

- з нагоди Дня Пам’яті і Примирення;
- зустрічі з ветеранами ВВВ та ветеранами праці;
- відвідування музею Великої Вітчизняної Війни у м. Києві та музеїв Київської
області;
- шефська допомога ветеранам ВВВ та ветеранам праці

Книжково-ілюстративна виставка «Державні символи України» до річниці
затвердження Державного гімну України (15 січня) та Державного прапору
України (28 січня)
Книжкова виставка «Україна - шлях до Європи» - до Дня Європи (19 травня)
Тематична виставка-пам'ять «Україна в Другій світовій» до Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (9 травня)
Книжково-ілюстративна виставка «Репресоване Відродження» до Дня пам’яті
жертв політичних репресій» (20 травня)
Виставка – реквієм «Тихі зорі пам’яті» до Дня Скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні. Початок Великої Вітчизняної війни ( 22 червня)
Тематична виставка « На чужих війнах» до Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав (15 лютого)
4.4.6
Заходи з нагоди Міжнародного Дня Миру:
− -студентський флеш-моб: «Молодь за мирне небо над Україною»;
− -інформаційну годину: «Єднаймось, браття українці, щоб не загинуть поодинці»;
− -конкурс плакатів та малюнків: «Мир очима студентів»
4.4.5

4.4.7

Виставка-застереження: «За мир у всьому світі – це значить за життя» до
Всеукраїнського дня миру» (1 вересня) та Міжнародного дня миру (21 вересня)

06.11.2018
08.05.2019
Жовтень 2018 р.
Травень 2019 р.
Протягом року

Січень 2019 р.
Травень 2019 р.

ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів,студентський
ректор, голова профкому
студентів;
директор ЦТРВС
«Сузір’я»;
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою

Травень 2019 р.
Травень 2019 р.
Червень 2019 р.
Лютий 2019 р.
21.09.2018

Вересень 2018 р.

Завідувач ВОВПСП,
директор ЦТРВС
«Сузір’я», студентський
ректорат, голова
студентського профкому,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
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4.4.8
-

4.4.9

Години куратора, бесіди за круглим столом, диспути, брифінги на теми:
«Чому я пишаюсь, що я українець»;
«Подвигу українських добровольців слава»;
«Національна свідомість українського суспільства – шлях до нового
державотворення України»;
«Самореалізація особистості – сенс людського життя»

4.4.11

4.4.12

Січень 2019 р.
Лютий 2019 р.

Заходи до:
 - Дня української писемності та мови: флешмоб, XVIII радіо-диктант національної
єдності, кінофестиваль українських фільмів «Калиновий міст», участь у тижні
українського кіно в Будинку кінематографістів України.
 - Дня рідної мови: Майстер-клас «Управлінська риторика та ораторська
майстерність українського лідера»

4.4.10

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.

Виставка літератури до Дня української писемності й культури
Книжковий калейдоскоп «Світ української мови» - до Міжнародного дня рідної
мови.
Виставка видань на іноземних мовах до Європейського дня мов
(26 вересня).
Зустрічі з письменниками (за окремим планом)
Заходи до:
- Дня пам’яті жертв розстрілу у Бабиному Яру (перегляд документального фільму);
- Дня захисника України та Дня Українського козацтва;
- Дня пам’яті жертв голодомору на теренах України;
- Дня Збройних Сил України;
- Дня пам’яті Героїв Крут (перегляд документального фільму);
- Дня вишиванки
До Дня українського козацтва та Дня захисника України. Тематичні виставки
«Україна - козацька держава», «На варті миру»

Листопад 2018 р.
21.02.2019

Листопад 2018 р.
Лютий 2019 р.
Вересень 2018 р.

Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, коменданти
гуртожитків
Директор ННІ
гуманітарних наук,
кафедра української
словесності та культури,
заступники директора ННІ
з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів.
Кафедра української
словесності та культури
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою

Протягом року
28.09.2018
11.10.2018
12.10.2018
23.11.2018
06.12.2018
29.01.2019
16.05.2019
Жовтень 2018 р.

Завідувач ВОВПСП,
директор ЦТРВС
«Сузір`я», заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, студентський
ректор, голова профкому
студентів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
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4.4.13

Виставка - реквієм «Жнива скорботи»» До Дня пам’яті жертв голодоморів
(24 листопада)

4.4.14

Виставка – інсталяція: «Вишиванка, мов долі моєї цвіт…»

4.4.15

Заходи до :
-Дня Гідності та Свободи;
-Дня Соборності України: круглий стіл «Історія. Сучасні паралелі»;
-Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: круглий стіл «Герої не вмирають! Просто
йдуть! З Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті»;
-виготовлення буклетів: «Небесна сотня воїнів Майдану»

4.4.16

4.4.17

4.4.18
-

Тематична виставка до Дня Соборності України «Україна – єдина держава»
Тематична виставка «Україна – країна нескорених» до Дня Гідності та Свободи
(21 листопада)
Книжково-ілюстративна виставка «А сотню вже зустріли небеса…» до Дня
вшанування подвигу часників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв
Небесної Сотні (20 лютого)
Провести Всеукраїнське змагання з дзюдо на честь Дмитра Максимова – Героя
Небесної Сотні

Клуб мандрівників: «Вивчаємо рідний Ірпінь, Київ, Україну»:
- Софіївка (Уманський парк);
- м. Батурин;
- м. Чернігів;
- мандрування місцями бойової та партизанської слави Київської області;
- м. Канів (Чернеча гора)

Листопад 2018 р.

Травень 2019 р.

21.11.2018
22.01.2019
20.02.2019
Січень 2019 р.
Листопад 2019 р.

Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Завідувач ВОВПСП,
директор ЦТРВС
«Сузір`я», заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, студентський
ректор, голова профкому
студентів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою

Лютий 2019 р.
Квітень-травень
2019 р.

Заступник директора з
виховної та спортивномасової роботи та
Начальник центру
студентського спорту,
Голова профкому
студентів, студентський
ректор, кафедра бойової та
фізичної підготовки

Протягом року

Завідувач ВОВПСП,
студентський ректор,
голова профкому студентів
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4.4.19

Виставка-подорож «Україна туристична» до Дня туризму
(27 вересня)

Вересень 2019 р.

4.4.20

Цикл тематичних виставок «Відкриваємо світ» (знайомство з історією,
економікою та культурою країн світу»

Протягом року

4.4.21

Ілюстративно-книжкові виставки «Перлини української землі» в рамках заходів
«2018 рік - рік охорони культурної спадщини в Україні»

Протягом року

4.4.22

Книжково-ілюстративна виставка «Місця сили» до Міжнародного дня пам’ятників
та визначних історичних місць (18 квітня)

Квітень 2019 р.

4.4.23

Конкурс «Студент року» до Міжнародного Дня студента;
«Нас поєднав Університет»
Конкурс «Краща студентська група (взвод) року»

Вересень-листопад
2018 р.
До листопада 2018 р.

4.4.24

Виставка «Студент - звучить гордо» до Міжнародного дня студента

4.4.25

Заходи до Дня вишиванки:
- флеш-моб: «Вишиванка цвіте над Україною»;
- бесіда: «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі»;
- година куратора : «Вишиванка, мов долі моєї цвіт»

Листопад 2018 р.

16.05.2019

Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Директори навчальнонаукових інститутів,
начальник ФПМ ,
завідувач ВОВПСП,
студентський ректор,
голова профкому студентів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою
Завідувач ВОВПСП,
директор ЦТРВС
«Сузір’я», студентський
ректорат, голова
студентського профкому,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
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4.4.26

Заходи з нагоди Дня Європи:
- студентський форум: «День Європи – свято Європейського союзу»;
- година куратора: «Україна та Європа – разом і навік»;
- бесіда: «Європа, така близька і така далека»

4.4.27

Робота Ради музею Університету та клубу екскурсоводів з метою вивчення та
збереження історико-культурної спадщини Університету
Екскурсія в музей ДФС України студентами та курсантами (за графіком)
Всеукраїнські змагання з дзюдо пам’яті Дмитра Максимова – Героя Небесної
Сотні

4.4.28
4.4.29

4.4.30

Зустрічі з Героями України, Народними Героями України, Лауреатами Державної
премії України в рамках клубу «Обличчям до обличчя»

4.4.31

День знань. Посвята в студенти

4.4.32

Провести першу тематичну годину куратора для студентів 1 курсу на тему:
«Університет – перші 100 років успіху»»

17.05.2019

Протягом року
Протягом року
Квітень-травень
2019 р.

Протягом року

03.09.2018

03.09.2018
8.30 год 277 ауд.

Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, директор
студмістечка, голова
профкому студентів,
студентський ректор
Завідувач музею
Завідувач музею
Заступник директора з
виховної та спортивномасової роботи Гулай В.С
та Начальник центру
студентського спорту
Гаєвий В.Ю
Заступник директора з
виховної та спортивномасової роботи Гулай В.С
та Начальник центру
студентського спорту
Гаєвий В.Ю
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н.П., заступники
директора
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4.4.33

Знайомство студентів нового прийому з історією виникнення та основними віхами
розвитку Національного університету ДФС України:
- проведення виховних годин з даної тематики;
- перегляд відеофільму з історії створення, розвитку та життя навчального
закладу;
- відвідування музею ДФС України;
- відвідування музею університету

Жовтень 2018 р.
ІІІ курс
(вересень 2018 р.,
згідно графіку)
І курс
(жовтень 2018 р.,
згідно графіку)
01.10.2018

4.4.34

Заходи до Дня працівників освіти:
- привітати зі святом викладачів виготовленими вручну листівками;
- провести День самоврядування

4.4.35

Проведення бесіди, години спілкування з метою виховання любові до рідної землі,
родини, формування національної свідомості на тему: «Любить свій край- це
значить все любити, усім його ім’я святе!»

Протягом року

4.4.36

Екскурс в історію «Приірпінння – куточок творчості» за творами книги
О.Ющенка «Поїзди гудуть за Приірпінню»

Протягом року

4.4.37

Великдень – свято Воскресіння Господнього
(година куратора)

Квітень 2019 р.

4.4.38

Проведення зустрічі студентів з духовними наставниками церкви Святого Миколая
«Студентська Пасха»

Квітень 2019 р.

4.4.39


Заходи до Дня визволення м. Києва, України та свята Перемоги у ІІ світовій війні:
- тематичні виховні години, збори, зустрічі з ветеранами
- відвідування музею великої Вітчизняної війни у м. Києві
- екскурсії та походи по місцях бойової слави
- організувати групу студентів для надання шефської допомоги

Травень 2019 р.

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

4.4.40

Протягом року
.

Мацелюх Н.П., заступник
мдиректора з виховної
роботи,
куратори студентських
груп І та IІІ курсів

Мацелюх Н.П., голова
профбюро інституту,
студентський директор,
студентський актив
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп,
студентський директор

Мацелюх Н.П., заступник
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директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування

-

4.5 Сімейно – родинне виховання
Години куратора, бесіди за круглим столом, диспути на теми:
- «Щаслива сім’я – запорука гармонійного розвитку суспільства, зростання
економічних і культурних показників, радісного та щасливого життя людини»;
- «Ідеали чоловіка та жінки для молоді України»;
- «Що береже стосунки»;
- «Фактори щасливої сім`ї»;
- «Відверта розмова про статеве виховання та репродуктивне здоров’я»;
- «Взаємоповага чоловіка та жінки»;
- «Конфлікти в сім’ї та шляхи їх вирішення»
Години кураторів, святкові вечори, зустрічі до:
- Дня матері;
- Міжнародного дня сім’ї

-

Пасхальний тиждень в Університеті:
- майстер-клас: «Розмалюю писанку» (розпис пасхальних яєць);
- конкурс «Краща великодня писанка»;
- конкурс «Кращий Великодній кошик» (писанки, крашанки та паски)

4.5.1
4.5.2

4.5.3

4.5.4

Круглий стіл на тему: «Модель молодої сім’ї»

4.5.5

Проведення години куратора на тему:
- «Законодавство України про шлюб та сім’ю» (2-3 курси)

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Травень 2019 р.
Червень 2019 р.

10.05.2019
15.05.2019

22-28.04.2019

14.05.2019

Протягом року

Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів

Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, коменданти
гуртожитків
Завідувач ВОВПСП,
директор ЦТРВС
«Сузір`я», заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної,
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4.5.6

Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня

Березень 2019 р.

4.5.7

Визначення студентів з багатодітних та малозабезпечених сімей та проведення
відповідної роботи з ними

Вересень 2018 р.

4.5.8

Проведення години кураторів для студентів І-го курсу на тему: «Ранній шлюб –
перевага чи недолік?»

4.5.9

Забезпечення участі у заходах, присвячених Міжнародному дню сім’ї:
- «Рідна мати моя» (година куратора до дня Матері);
- привітання матерів кращих студентів інституту

Протягом року

Травень 2019 р.
Травень 2019 р.

4.5.10

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

4.6.1

4.6 Трудове виховання
Трудові десанти на закріплених територіях, в аудиторіях Університету та
гуртожитках

Протягом року,
за окремим графіком

4.6.2

Декади чистоти в гуртожитках Університету та прибирання закріплених за
інститутами територій (підведення підсумків)

Грудень 2018 р.
Квітень 2019 р.

4.6.3

Конкурс на кращу кімнату гуртожитку: «Гуртожиток – мій рідний дім»

Лютий 2019 р.

куратори студентських
груп
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, голова профкому
та студентський директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
куратори студентських
груп
голова профкому та
студентський директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
коменданти гуртожитків
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
відділ господарчої роботи,
коменданти корпусів та
гуртожитків
Завідувач ВОВПСП,
голова профкому
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4.6.5

Тижні чистоти: «Університет – наш спільний дім, тож зробимо його чистим,
затишним і привабливим». Провести заходи по прибиранню навчальних аудиторій
та на території Університету
Організація санітарних днів студентами закріплених територій в університеті

4.6.6

Участь у декаді інституту

4.6.4

4.3.1




4.3.2

4.3 Морально-етичне виховання
Години спілкування на теми:
- «Здоровий спосіб життя»;
- «Раціональне харчування»;
- «Користь загартування»;
- «Шкідливість тютюно-паління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних
препаратів»
Робота клубів за інтересами на кафедрах:
- економічної журналістики;
- знавців сучасних психотенологій в професійній діяльності;
- знавців іноземних мов;
- «Місце неприсутності»

4.3.3

Бесіди на морально-етичну тематику

4.3.4

Поїздка активу Профкому ННІ ЕОМС в Дитячий будинок

17.09-24.09.2018
15.04-22.04.2019
Протягом року,
за окремим графіком

Квітень 2019 р.

студентів, голови рад
гуртожитків
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
відділ господарчої роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських групп І та ІІ
курсів
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування

Протягом року

Викладачі кафедр ННІ
спеціальної фізичної і
бойової підготовки та
реабілітації

Протягом року

Мандрагеля В.А.,
директор ННІ ГН,
Зикун Н.І.,
Льовкіна О.Г.,
Онучак Л.В.,
Воробйова Л.С.
Швабій К.І.,
заступник директора
навчально-наукового
інституту з виховної
роботи ННІ ЕОМС,
куратори груп
Швабій К.І.,

Протягом року

19.12.2018
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4.3.5
Відвідування Ірпінського військового шпиталю до Дня Захисника України

14.10.2018

Літературний вечір до Дня української писемності та мови

08.11.2018

4.3.6

4.3.7

Забезпечення участі в роботі лекторію «За здоровий спосіб життя»

4.3.8

Проведення акції «Молодь проти наркоманії, злочинності і насильства» за участю
громадських організацій, засобів масової інформації, творчих колективів та
обдарованої молоді (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

4.3.9

Провести години куратора, години спілкування, години етикету для студентів І-го
курсу на теми:
- «Ми і мораль»;
- «Умій себе поводити»;
- «Як стати вихованою людиною»;
- «Культура ділового спілкування»;
- «Норми поведінки працівників ДФС України»
Провести години куратора до міжнародного дня толерантності для студентів ІІ
курсу на теми:
- «Джерела толерантності»
- «Принципи толерантності»
- «Що таке толерантність?»
- «Проблеми толерантності у сучасному світі»

4.3.10

1 раз на місяць
Грудень 2018

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
15.11-20.11.2018
(за окремим графіком)

заступник директора
навчально-наукового
інституту з виховної
роботи ННІ ЕОМС,
студактив
Швабій К.І.,
студактив ННІ ЕОМС,
заступник директора
навчально-наукового
інституту з виховної
роботи ННІ ЕОМС,
Швабій К.І.,
студактив ННІ ЕОМС,
заступник директора
навчально-наукового
інституту з виховної
роботи ННІ ЕОМС
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, студентський
директор
Мацелюх Н.П., куратори
студентських груп

Мацелюх Н.П., куратори
студентських груп
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4.3.12

Проведення години куратора з метою формування загальнокультурних цінностей,
культури спілкування (вміння користуватися інформаційними засобами зв’язку
(мобільними телефонами, чатами, Інтернет сайтами) для студентів IV курсу, на
теми:
- «Цінності демократичного громадянського суспільства»;
- «Шляхи попередження кібербулінгу»;
- «Вплив інформаційних засобів комунікації на психіку і свідомість молоді»;
- «Вплив негативної інформації на ціннісні орієнтації особистості»;
- «Духовна краса людини. Яка вона?»;
- «Про дівочу гордість і чоловічу гідність»;
- «Шлюб. Любов. Сім’я»
Проведення виставки плакатів до Дня толерантності між студентами І-го курсу

4.3.13

Проведення акції «Обміняй цигарку на цукерку»

Травень 2019 р.

4.3.14

Виявлення студентів, схильних до правопорушень та проведення виховної робота з
ними щодо попередження та недопущення порушень дисципліни

Протягом року

4.3.15

Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая, Нового року, Великодніх
свят

Протягом року

4.3.16

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

5.1.1

V. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
5.1 Спортивно-оздоровче виховання
Робота спортивних гуртків та секцій
Протягом року

4.3.11

Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
Грудень 2018 р.
15.11-20.11.2018
(за окремим графіком)

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, викладачі кафедри
техногенно-екологічної
безпеки, куратори
студентських груп

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, студентський
директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, студентський
директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування
Директор ННІ спеціальної
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5.1.2

Заходи до Дня фізичної культури і спорту

5.1.3

Всеукраїнський чемпіонат з футболу серед працівників ДФСУ

5.1.4

Всеукраїнський турнір з хортингу серед силових структур присвячений Герою
України Сергію Цимбалу

5.1.5
5.1.6

Відкритий Всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті Героя України Дмитра
Максимова
Першість УДФСУ з армреслінгу

5.1.7

Чемпіонат УДФСУ з силового двоборства

5.1.8

Відкритий кубок Київської області з вільної боротьби серед студентів ВНЗ

5.1.9

Першість Університету з волейболу

5.1.10

Відвідування музею спортивної слави України (м. Київ)

фізичної і бойової
підготовки та реабілітації
Вересень 2018 р.
Директор ННІ спеціальної
За окремим планом
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації
За призначенням
Директор ННІ спеціальної
2018-2019 рр.
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації
За призначенням
Українська федерація
2018-2019 рр.
хортингу ННІСФБПР
ЦСС
За призначенням
Федерація дзюдо України
2019 р.
ННІСФБПР, ЦСС, ІДКЕП
Грудень 2018 р.
Директор ННІ спеціальної
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації,
голова профкому
студентів, студентський
ректор
Квітень-травень 2019 р. Директор ННІ спеціальної
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації,
голова профкому
студентів, студентський
ректор
За призначенням
Відділенням НОК України
2018-2019 рр.
в Київській області
ННІСФБПР
ЦСС
Квітень 2019 р.
Директор ННІ спеціальної
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації,
голова профкому
студентів, студентський
ректор
Протягом року
Директор ННІ спеціальної
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5.1.11

Організація та проведення Спартакіади Університету

5.1.12

Спортивний вечір зустрічей з видатними спортсменами-студентами університету

Протягом року

5.1.13

Медичний огляд студентів нового прийому

5.1.14

Відвідування стадіону ім. В. Лобановського, музею Слави футболу, фан-клубу ФК
«Динамо»

Перше півріччя
2018-2019 н.р.
Грудень 2018 р.

5.1.15

Зустрічі з провідними спортсменами України в рамках клубу «Обличчям до
обличчя»

Протягом року

5.1.16

Виставка літератури «СНІД - самознищення людства? Інформація до роздумів» до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня)
Книжково-ілюстративна виставка-застереження «Наркотики-це омана» до
Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотичними засобами та їх
незаконним обігом (26 червня)
Інформаційний вернісаж «Філософія здоров’я» (до Всесвітнього дня здоров’я - 7
квітня)
Виставка публікацій із періодичних видань про спортивні здобутки студентів
університету «Спортивне життя університету» та ін.
Ранкова зарядка присвячена Дню фізичної культури і спорту та міжнародного дня
студентського спорту
Чемпіонат Університету ДФС України з стрітболу серед збірних команд юнаків та
дівчат ННІ, ФПМ та ІДКЕП

Грудень 2018 р.

Вересень 2018 р.

«День фізичної культури і спорту» серед студентів І курсів ННІІТМ

Вересень 2018 р.

5.1.17
5.1.18

5.1.19

Протягом року,
за окремим планом

Червень 2019 р.

фізичної і бойової
підготовки та реабілітації
Завідуючий та викладачі
кафедри фізичного
виховання і спорту,
керівники секцій
Зав. кафедри фізичного
виховання і спорту,
завідувач ВОВПСП
Начальник медичного
центру
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів з
виховної роботи, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Завідувач ВОВПСП,
заступники директорів з
виховної роботи, куратори
студентських груп та
курсантських взводів
Директор Наукової
бібліотеки, начальник
відділу обслуговування
навчальною літературою

Квітень 2019 р.

Вересень 2018 р.

Малинський І.Й.

Жовтень 2018 р.

Студентський профком,
ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
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5.1.20

Першість ННІЕОМС з стрітболу серед збірних команд юнаків та дівчат

Вересень 2018 р.

5.1.21

Першість ННІФБС з стрітболу серед збірних команд юнаків та дівчат

Вересень 2018 р.

5.1.22

Першість ННІОАА з стрітболу серед збірних команд юнаків та дівчат

11-15 вересня 2018 р.

5.1.23

Заходи до Дня стрибуна серед студентів ННІП

Вересень 2018 р.

5.1.24

Заходи до Дня бігуна серед студентів ННІП

Вересень 2018 р.

спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА,
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП,
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП,
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
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5.1.25

5.1.26

5.1.27

5.1.28

5.1.29

5.1.30

5.1.31

комісії ННІП,
ЦСС
Першість ННІП зі стрітболу серед збірних команд юнаків та дівчат
Вересень – жовтень
Відповідальна за
2018 р.
спортивно-масову роботу
ННІП,
Рябіна С.А.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП,
ЦСС
Першість ННІП з міні-футболу серед збірних команд юнаків
Вересень-жовтень 2018 Відповідальна за
р.
спортивно-масову роботу
ННІП,
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП,
ЦСС
Заходи до Тижня спринтера серед студентів ННІІТМ
Вересень-жовтень
Відповідальна за
2018 р.
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
Заходи до Тижня стрибуна серед студентів ННІІТМ
Вересень-жовтень
Відповідальна за
2018 р.
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
Фізкультурно-масовий захід серед студентів ІДКЕП присвячений Міжнородному
Вересня 2018 р.
ІДКЕП,
дню миру
ННІСФБПР,
ЦСС,
студентський профком
Заходи нагородження спортсменів в номінації
За призначенням
ННІСФБПР,
«Кращий спортсмен Київщини»
Відділення НОК в
Київській області
Чемпіонат Університету ДФС України з футболу (міні-футболу) серед збірних
Жовтень 2018 р.
Студентський профком
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команд ННІ, ФПМ та ІДКЕП
5.1.32

Першість ННІОАА з футболу (міні-футболу)

Жовтень 2018р.

5.1.33

Першість ННІІТМ
серед студентів І-ІІ курсів з (міні-футболу)

5.1.34

Першість ННІФБС
з футболу (міні-футболу)

Жовтень 2018 р.

5.1.35

Першість ННІЕОМС
з футболу (міні-футболу)

Жовтень 2018 р.

5.1.36

Першість ННІП
з футболу (міні-футболу)

Жовтень 2018 р.

5.1.37

Чемпіона Київської області з хортингу

За призначенням
2018-2019 рр.

Вересень-жовтень
2018 р.

ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП
ЦСС
Київська обласна
федерація хортингу
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5.1.38

Всеукраїнський Чемпіонат з футболу серед працівників Державної фіскальної
служби України

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.39

День «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу, студентів та курсантів
УДФСУ та ІДКЕП

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.40

Чемпіонату України серед юнаків, юніорів та дорослих з бойового самбо.

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.41

Відкритий Чемпіонат України з хортингу серед кадетів та юніорів.

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.42

Асамблеї відділення НОК України в Київській області

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.43

Кубок «Патріотів» з футболу серед студентів ВНЗ

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.44

Міжнародна матчева зустріч між юнацькими збірними
України та Білорусі з вільної боротьби присвяченої дня народження триразового
Олімпійського чемпіона О.А Медведя

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.45

Нагородження до Дня студента в номінації
«Кращий спортсмен року»

Листопад 2018 р.

5.1.46

Чемпіонат Університету ДФС України з настільного тенісу серед ННІ, ФПМ та
ІДКЕП

Листопад 2018 р.

ННІСФБПР
ЦСС
ДФСУ,
УДФСУ,
ННІСФБПР,
ЦСС
ННІСФБПР,
ЦСС,
студентський профком
Федерація бойового самбо
України,
ННІСФБПР,
ЦСС
Українська федерація
хортингу України
ННІСФБПР,
ЦСС
Відділення НОК України в
Київській області
ННІСФБПР,
ЦСС
ВФАС,
ННІСФБПР,
ЦСС
Відділення НОК в
Київській обл.
НУДФСУ,
ННІСФБПР,
ЦСС
ННІСФБПР,
ЦСС,
ЦТР «Сузір’я»
Студентський профком
ННІСФБПР,
ЦСС,
студентський профком

85
5.1.47

Першість ННІП
з настільного тенісу

Листопад 2018 р.

5.1.48

Першість ННІЕОМС
з настільного тенісу

Листопад 2018 р.

5.1.49

Першість ННІФБС
з настільного тенісу

Листопад 2018 р.

5.1.50

Першість ННІОАА
з настільного тенісу

Листопад 2018 р.

5.1.51

Першість ННІІТМ
з шашок серед студентів
І-ІІ курсів

Листопад 2018 р.

5.1.52

Першість ННІП
з армреслінгу

Листопад 2018 р.

Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП,
Рябіна С.А.
Голова спортивно-масової
комісії ННІП,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С.
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В.
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА,
Азаров О.В.
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП,
Рябіна С.А.
Голова спортивно-масової
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5.1.53

Першість ННІЕОМС
з армреслінгу

Листопад 2018 р.

5.1.54

Відкритий чемпіонат Приірпіння з дзюдо серед юнаків та дівчат

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.55

Відкритий кубок Київської області з вільної боротьби серед студентів ВНЗ

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.56

«Веселі старти» серед викладачів, батьків та студентів ІДКЕП.

Грудень 2018 р.

5.1.57

Чемпіонат Університету ДФС України з армреслінгу серед ННІ, ФПМ та ІДКЕП

Грудень 2018 р.

5.1.58

Першість ННІФБС
з армреслінгу

Грудень 2018 р.

5.1.59

Першість ННІОАА
з армреслінгу

Грудень 2018 р.

комісії ННІП
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС
ЦСС
Відділенням НОК України
в Київській області
СК «Дзюдока» ,
ННІСФБПР,
ЦСС
Відділенням НОК України
в Київській області,
ННІСФБПР,
ЦСС
ІДКЕП,
ННІСФБПР,
ЦСС
Студентський профком,
ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА
ЦСС
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5.1.60

Чемпіонат ННІП
з шашок та шахів серед студентів

Грудень 2018 р.

5.1.61

Чемпіонату Київської області з хортингу серед дітей юніорів та дорослих

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.62

«Силове двоборство»
серед студентів І-ІІ курсів ННІІТМ

5.1.63

Всеукраїнський конкурс спортивних телевізійних програм «Світ спорту»

За призначенням
2018 р.

5.1.64

Чемпіонат Університету ДФС України з шашок та шахів серед ННІ, ФПМ та
ІДКЕП

Березень 2019 р.

5.1.65

Першість ННІЕОМС
з шашок та шахів

Березень 2019 р.

5.1.66

Першість ННІФБС

Березень 2019 р.

Лютий 2019 р.

Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП
ЦСС
Ірпінська міська рада,
Українська федерація
хортингу,
Київська обласна
федерація хортингу
ННІСФБПР
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
НОК України,
Відділення НОК України в
Київській області,
Ірпінська міська рада,
ННІСФБПР,
ЦСС,
ЦТРС «Сузір’я»
Студентський профком,
ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС,
ЦСС
Відповідальний за
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з шашок та шахів

5.1.67

Першість ННІОАА
з шахів

Березень 2019 р.

5.1.68

Першість ННІІТМ
з шахів

Березень 2019 р.

5.1.69

Відкритий чемпіонат Університету ДФС України та ФСТ «Динамо» з гирьового
спорту

За призначенням
2019 р.

5.1.70

«Силове двоборство»
серед студентів ННІП

Березень-квітень
2019 р.

5.1.71

Чемпіонат Київської області серед молоді до 23 років з дзюдо

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.72

Чемпіонат Університету ДФС України з волейболу серед ННІ, ФПМ та ІДКЕП

Квітень 2019 р.

5.1.73

Першість ННІОАА

Квітень 2019 р.

спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
ФСТ «Динамо» ,
ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП,
ЦСС
Федерація дзюдо в
Київській обл.
ННІСФБПР,
ЦСС
Студентський профком
ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
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з волейболу

5.1.74

Першість ННІП
з волейболу

Квітень 2019 р.

5.1.75

Першість ННІФБС
з волейболу

Квітень 2019 р.

5.1.76

Першість ННІЕОМС
з волейболу

Квітень 2019 р.

5.1.77

Першість ННІОАА
з силової гімнастики серед юнаків

Квітень 2019 р.

5.1.78

Першість ННІФБС
з силової гімнастики серед юнаків

Квітень 2019 р.

спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
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5.1.79

Першість ННІЕОМС
з силової гімнастики серед юнаків

Квітень 2019 р.

5.1.80

Першість ННІЕОМС
з баскетболу серед юнаків та дівчат

Квітень 2019 р.

5.1.81

Першість ННІІТМ
зі стрітболу

Квітень 2019 р.

5.1.82

Чемпіонат УДФСУ з баскетболу серед юнаків та дівчат ННІ, ФПМ та ІДКЕП

Травень 2019 р.

5.1.83

Першість ННІОАА з баскетболу серед юнаків та дівчат

Травень 2019 р.

5.1.84

Першість ННІІТМ
з волейболу

Травень 2019 р.

5.1.85

Чемпіонат Університету ДФС України з перетягування канату серед ННІ, ФПМ та

Травень 2019 р.

ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І.,
Голова спортивно-масової
комісії ННІІТМ,
ЦСС
Студентський профком
ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІІТМ Коцеруба Л.І. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІ ІТМ
ЦСС
Студентський профком
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ІДКЕП
5.1.86

Першість ННІФБС
з перетягування канату

Травень 2019 р.

5.1.87

Першість ННІП
з перетягування канату

Травень 2019 р.

5.1.88

Першість ННІОАА
з легкої атлетики серед юнаків та дівчат

Травень 2019 р.

5.1.89

Першість ННІЕОМС
з легкої атлетики серед юнаків та дівчат

Травень 2019 р.

5.1.90

Відкритий Всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті Героя України Дмитра
Максимова

За призначенням
2019 р.

5.1.91

Всеукраїнський турнір з хортингу серед силових структур присвячений Герою
України Сергію Цимбалу

За призначенням
2018-2019 рр.

5.1.92

Участь в загально університетській ранковій зарядці

7.09.2018

ННІСФБПР,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІФБС Серветник А.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІФБС,
ЦСС
Відповідальна за
спортивно-масову роботу
ННІП
Рябіна С.А. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІП, ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІОАА
Азаров О.В. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІОАА,
ЦСС
Відповідальний за
спортивно-масову роботу
ННІЕОМС Недощак В.С. ,
Голова спортивно-масової
комісії ННІЕОМС,
ЦСС
Федерація дзюдо України
ННІСФБПР,
ЦСС,
ІДКЕП
Українська федерація
хортингу ННІСФБПР,
ЦСС
Швабій К.І.,
заступник директора ННІ
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Благодійний забіг «Flash Run» Мета - збір коштів на допомогу маленькій дівчинці
Алінці Подущак

29.09.2018

Змагання з міні-футболу студентів ННІ ЕОМС. Стадіон УДФСУ

31.10.2018

5.1.95

Проведення змагання з настільного тенісу. Гуртожитки УДФСУ

21.02.2019

5.1.96

Змагання з армрестлінгу

11.05.2019

5.1.97

Організація медичного огляду студентів нового прийому

Листопад 2018 р.

5.1.98

Участь у заходах університету з нагоди Дня фізкультурника

Вересень,
жовтень 2018 р.

5.1.99

День спорту на інституті

5.1.93

5.1.94

5.1.100 Участь у декаді інституту

24-28.09.2018

Квітень 2019 р.

ЕОМС з виховної роботи,
старости
груп
нового
набору
Швабій К.І.,
ініціативна група студентів
ННІ ЕОМС: Мороз О.,
Котух Е., Шараєнко О.,
заступник директора ННІ
ЕОМС з виховної роботи
Швабій К.І.,
профбюро, заступник
директора ННІ ЕОМС з
виховної роботи
Швабій К.І.,
профбюро, заступник
директора ННІ ЕОМС з
виховної роботи
Швабій К.І.,
профбюро, заступник
директора ННІ ЕОМС з
виховної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, студентський
профком
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, відповідальні за
спортивно- масову роботу
у групах
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
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груп, активісти
студентського
самоврядування
5.2.1

5.2 Художньо-естетичне виховання
Фестиваль-конкурс «Дебют першокурсника-2018»

Вересень-листопад
2018 р.

5.2.3

Зустріч студентів та курсантів з провідними митцями естради, театру, кіно в
рамках клубу «Обличчям до обличчя»
Заходи з нагоди Міжнародного Дня студента

5.2.4

Конкурс команд КВК ННІ Університету

Листопад 2018 р.
Квітень 2019 р.

5.2.5

Студентські дискотеки

Вересень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Березень 2019 р.
Травень 2019 р.

5.2.6

Заходи до Дня Святого Валентина

5.2.2

Протягом року
За окремим планом
Листопад 2018 р.

14.02.2019

Директор ЦТРВС
«Сузір’я», завідувач
ВОВПСП, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи
Завідувач ВОВПСП
Голова профкому
студентів, студентський
ректорат, завідувач
ВОВПСП, директор
ЦТРВС «Сузір’я»,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
студентський ректорат
Голова профкому
студентів, студентський
ректорат
Профком студентів та
курсантів, студентський
ректорат, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, керівники творчих
колективів і студій,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Голова профкому
студентів, студентський
ректор, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи
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5.2.7

Заходи до Міжнародного жіночого дня «Міс Університету - 2019»

Березень 2019 р.

5.2.9

До 100-річчя навчального закладу. Творчий вечір викладачів та студентів
Університету «Серцеспів» (з виданням поетичної збірки)

Квітень 2019 р.

5.2.10

Екскурсії до визначних пам’яток м. Києва

5.2.11

Залучення обдарованої молоді до участі в роботі творчих колективів і студій
культурно-мистецького центру «Сузір’я»

Вересень 2018 р.

5.2.12

Вечір-знайомство студентів-першокурсників Університету

Жовтень 2018 р.

За окремим графіком

Вечір дозвілля-дискотека «Осінній вальс»
5.2.13

Урочистості та святкове привітання з нагоди Міжнародного Дня студента

Листопад 2018 р.

5.2.14

Проведення виставки фоторобіт на тему: «Ми вміємо відпочивати»

Жовтень 2018 р.

5.2.15

Організація участі у дискотеці до Дня Святого Валентина

Лютий 2019 р.

Голова профкому
студентів, студентський
ректорат, завідувач
ВОВПСП, директор
ЦТРВС «Сузір’я»,
заступники директорів
ННІ
з виховної роботи,
студентський ректорат
Керівники творчих
колективів «Сузіря»,
завідувач ВОВПСП,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи
Мандрагеля В.А.
Кафедра
журналістики,
української словесності та
культури
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, куратори
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, голова профкому
та студентський директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, голова профкому
та студентський директор
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, голова профкому
та студентський директор
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5.2.16

Студентський новорічний карнавал

Грудень 2018 р.

5.2.17

Змагання між командами КВК студентів інституту

Лютий 2019 р.

5.2.18

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

5.3 Превентивно-оздоровче виховання
5.3.1
Засідання рад профілактики інститутів

5.3.2
-

5.3.3

Щомісяця

Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом:
- акція:«Не дай СНІДу шанс»;
- виставка плакатів: «СНІД – чума ХХI століття»;
- круглі столи, диспути, бесіди на теми: «Толерантне ставлення до ВІЛ
інфікованих»; «Бути здоровим чи хворіти – це ТВІЙ власний вибір»

Грудень 2018 р.

Моніторинг студентів із девіантною поведінкою

Протягом року

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, студентський
директор, активісти
органів студентського
самоврядування
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування
Завідувач ВОВПСП,
директори ННІ,
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
голови рад профілактики
ННІ, голови профкому
студентів та курсантів,
студентський ректор
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
студентський ректорат,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, Студентський
ректор, голова профкому
студентів, ВОВПСП
Психологи-консультанти,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, члени
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5.3.4

Заходи щодо протидії розповсюдження та вживання наркотиків, пияцтва,
тютюнопаління:
- зустріч з представником Департаменту протидії наркозлочинності Національної
поліції України;
- конкурс газет та плакатів по боротьбі з тютюнопалінням на території
Університету

Протягом року
Листопад 2018 р.

5.3.5

Заходи, що попереджають розповсюдження наркотичних речовин та алкоголю на
території Університету

Протягом року

5.3.6

Круглі столи, диспути, лекції, години куратора на теми:
- «Не піддавайся шкідливим звичкам»;
- «Життя заради майбутнього»;
- «Умій сказати – НІ!»;
- «Спорт – це модно».

Протягом року

5.3.7

Акція до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням: «Кинь цигарку, візьми
цукерку»

5.3.8

Зустрічі з відомими спортсменами в рамках клубу «Обличчям до обличчя»

23-30.05.2019
за окремим планом,
по-інститутно

Протягом року

Координаційної ради,
коменданти гуртожитків,
ради гуртожитків
Профком студентів та
курсантів, студентський
ректорат, куратори
студентських груп та
курсантських взводів,
члени Координаційної
ради, студентські ради
гуртожитків, завідувач
ВОВПСП, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи
Профком студентів та
курсантів та курсантів,
студентський ректорат,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, коменданти
гуртожитків
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
студентський ректорат,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів, практичні
психологи
Заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів , завідувач
ВОВПСП
Директор ННІ спеціальної
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації,
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5.3.9
5.3.10

5.3.11

5.3.12
5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.3.18

завідувач ВОВПСП
Лекторій «За здоровий спосіб життя»
Протягом року
Завідувач ВОВПСП,
студентський ректорат
Бесіди на теми:
Протягом року
Заступники директорів
- «Українська хата здоров’ям багата»;
ННІ з виховної роботи,
- «здоровий спосіб життя – здорові звички»;
куратори студентських
- «мудрість поміркованості – золоте правило здорового способу життя»
груп та курсантських
взводів
Презентації для студентів 1-2 курсів на теми:
Жовтень-листопад 2018 Завідувач ВОВПСП,
- «здоров’язберігаючі технології навчання та виховання»;
р.
директор ННІ спеціальної
- «моє хобі оздоровлює»
фізичної і бойової
підготовки та реабілітації
Індивідуальні зустрічі студентів і курсантів університету з практичними
Протягом року
Практичні психологи
психологами на тему: «Допоможіть позбутися шкідливих звичок»
Конкурс презентацій на тему: «Складові здорового способу життя, які необхідно
Лютий 2019 р.
Завідувач ВОВПСП,
дотримуватись кожній людині»
заступники директорів
ННІ з виховної роботи,
куратори студентських
груп та курсантських
взводів
Ознайомлення студентів з наказом ректора УДФС України «Про недопущення
До 29.09.2018
Мацелюх Н.П., заступник
правопорушень та порушень дисципліни студентами і курсантами, заборону
директора з виховної
вживання спиртних напоїв та тютюнопалінням в Національному університеті ДФС
роботи, куратори
України»
Засідання рад профілактики інституту (аналіз дисциплінарної практики)
2-й вівторок місяця
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, члени ради
профілактики інституту
Проведення благодійної акції «Молодь проти наркоманії, злочинності і
30.11. 2018
Мацелюх Н.П., заступник
насильства» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)
директора з виховної
роботи, студентський
директорат
Проведення заходів з реалізації профілактичної програми антинаркотичного
Перший семестр,
Мацелюх Н.П., заступник
спрямування
за окремим планом
директора з виховної
роботи, куратори
Проведення відкритих годин кураторів для студентів ІІІ-го курсу щодо
Мацелюх Н.П., заступник
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5.3.19

формування здорового способу життя на теми:
- «Сучасне розуміння здоров’я людини і його основних складових»
- «Продукти харчування та їх значення для здоров’я людини!»
- «Правові аспекти у сфері охорони здоров’я»
- «Чому молодь починає вживати наркотики?»
- «Зумій сказати наркотикам –ні!»
- «Алкоголізм – руйнівник підростаючого покоління»,
- «Куріння та статистика»
Проведення години куратора у формі практичного заняття для студентів ІІ курсу,
на тему: «Раціональне харчування студента. Яким воно повинно бути в умовах
зони радіаційного забруднення?»

Жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.
Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Протягом року

5.3.20

Проведення години куратора для студентів ІІ курсу, на тему: «Здоров’я – це стан
повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність
хвороб або фізичних вад» за участю медиків, психологів, спортсменів,
священнослужителів церкви Св. Миколая

Протягом року

5.3.21

Участь у декаді інституту

Квітень 2019 р.

директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп:

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори,
працівники медичного
центру, психологиконсультанти
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори,
працівники медичного
центру, психологиконсультанти
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування

VII. СТУДЕНТСЬКЕ ЛІДЕРСТВО
№
з/п
1

2

Заходи

Термін виконання

Участь у обласних школах лідерства та інших програмах для молоді

Протягом року

Співпраця з громадськими та молодіжними організаціями Київської області,
м.Ірпеня

Протягом року

Відповідальні
Голова профкому
студентів, студентський
ректор
Завідувач ВОВПСП,
голова профкому
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3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

студентів, студентський
ректор
Надати допомогу студентському ректорату та профкому студентів та курсантів у
Листопад 2018 р.
Заступник директора з
підготовці та проведенні заходів до Дня студента, зокрема реалізації проекту
вихованої та спортивно«Студент року»
масової роботи Гулай В.С
Вибори студентського ректора
Листопад 2018 р.
Студентський ректор,
студентські директори
ННІ
Кубок КВН серед студентів
31 жовтня 2018 р.
Студентський ректор,
17 квітня 2019 р.
студентські директори
ННІ
Заходи до Всесвітнього Дня студента
17 листопада 2018 р.
Студентський ректор
Конкурс Що? Де? Коли?
Вересень 2018 р.
Студентський ректорат
Пізнавально-розважальний турнір GeeekStorm (відбіркові ігри)
24 та 28 вересня 2018 р. Студентський ректорат
Заходи до Св. Миколая та Нового року
Грудень 2018 р.
Студентський ректорат
Пізнавально-розважальний турнір GeeekStorm (фінал)
04 жовтня 2018 р.
Студентський ректорат
Акустичний вечір
14 лютого 2019 р.
Студентський ректорат
Заходи з нагоди 8 березня
6-8 березня 2019 р.
Студентський ректорат,
студентські директори

VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з/п
1.1
1.2

1.3
1.4

Заходи
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Провести роботу з підготовки до експлуатації адміністративно-господарських
об'єктів в осінньо-зимовий період
Заключити договір на розробку проектів підключення великих котелень з
урахуванням зауважень технічної інспекції щодо підключення до газопроводу
високого тиску
Розробити план благоустрою територій та паркових зон прилягаючих до будівель
Університету
Вжити заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усунення,
контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання інтересів, а
також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в
діяльності посадових і службових осіб Університету

Термін виконання

Відповідальні

10.10.2018

Скринник А.П.

20.05.2019

Левічев С.І.

2018-2019 рр.

Скринник А. П.

Протягом року

Далте Ю. В.
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1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Перевірити фактичну наявність та належним чином зазначену інформацію в
наданих електронних деклараціях працівниками та курсантами Університету
Проведення нарад інституту з організації виховного процесу та соціальних питань

Квітень 2019 р.

Далте Ю. В.

Протягом року

Заступник директора з
вихованої та спортивномасової роботи Гулай В. С.

Проведення практичної навчальної наради з діловодами структурних підрозділів,
користувачами бази АІС «Управління документами»
Проведення додаткового набору для вступу на кафедру військової підготовки на
навчання за програмою підготовки офіцера запасу
Проведення декади кафедри військової підготовки

Жовтень 2018 р.

Деркач С. А.

З 03.09.2018 по
28.09.2018
З 20.11.2018 по
06.12.2018
23.02.2019
з 21.06.2019 по
20.07.2019
20.07.2019

Шевчук В. А.

20-річчя кафедри військової підготовки
Проведення навчального збору - завершального етапу військової підготовки
громадян вступу 2017 року
Складання Військової присяги, випуск 2019 року
Зустріч студентів І курсу з керівним складом та органами студентського
самоврядування ННІ

31.08.2018

1.14

Організація та участь в підготовці і проведенні Дня першокурсника
03.09.2018

1.15

Звітно-виборчі профспілкові збори в студентських групах

1.16

Формування бази даних соціально-незахищених категорій студентів університету
(студентів-сиріт, інвалідів, потерпілих від аварії на ЧАЕС, неповнолітніх,
студентів з багатодітних та малозабезпечених сімей, з Луганської та Донецької
області)
Вибори старост та їх заступників у студентських групах

1.17
1.18

Зустріч студентів нового прийому з ректором

З 03.09.2018 по
11.09.2018,
за окремим графіком

Вересень 2018 р.
Перший тиждень
вересня 2018 р.
31.08.2018

Шевчук В. А.
Шевчук В. А.
Шевчук В. А.
Шевчук В. А.
Мацелюх Н. П., заступники
директора за напрямками,
керівний склад органів
студентського
самоврядування інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори груп
Мацелюх Н. П., голова
профкому студентів ННІ
ОАА, заступник директора з
виховної роботи, куратори
груп
Мацелюх Н. П., директор
навчального інституту,
заступник директора з
виховної роботи
Мацелюх Н. П., заступник
директора з виховної роботи
Мацелюх Н. П., заступник
директора з виховної
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1.19

Призначення кураторів студентських груп, підготовка наказу про призначення

1.20

Провести анкетування студентів нового прийому з метою виявлення нахилів,
здібностей та уподобань студентської молоді інституту.
Створення бази даних.

1.21

Організація роботи по адаптації студентів до умов навчання в університеті.
Проведення групового діагностичного тестування, направленого на визначення
індивідуально-психологічних особливостей студентів

До 30.09.2018

03.09.2018-18.09.2018

Вересень, жовтень
2018 р.

1.22
Організація, разом з відділом працевлаштування, зустрічі випускників з
працівниками органів Державної фіскальної служби України, Державної
фінансової інспекції, казначейств, провідними спеціалістами установ з
бухгалтерського обліку та аудиту

Протягом року

Організація та контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами ННІ
денної форми навчання, які її мають за результатами 2016/2017 н.р.

До 31.08.2018

Закріплення здобувачів вищої освіти нового набору першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів за академічними групами (спеціалізаціями)

До 01.09.2018

1.23

1.24

1.25

Контроль за дотриманням порядку вільного вибору навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня (збір заяв)
До 03.09.2018

1.26

Проведення вступного інструктажу по навчальній роботі старостам груп нового
набору

1.27

Уточнення контингенту студентів ННІ

В період з 04 по
10.09.2018
До 10.09.2018

роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н. П., заступник
директора з виховної роботи
Мацелюх Н. П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори
студентських груп
Мацелюх Н. П., практичні
психологи, куратори
студентських груп І-ІІ
курсів
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі випускових
кафедр, завідувач відділом
працевлаштування
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі випускових
кафедр, фахівці інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр, фахівці
інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н. П., заступник
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1.28
Підготовка та затвердження графіка освітнього процесу ННІ для денної форми
навчання

До 11.09.2018

1.29
Проведення інструктажу по проходженню переддипломної практики здобувачам
вищої освіти другого (магістерського) рівня

12.09.2018

1.30

1.31

Організація та контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами ННІ
заочної форми навчання, які її мають за результатами 2017/2018 н.р.

До 15.09.2018

Формування наказів про переведення на навчання студентів, які ліквідували
академічну заборгованість за 2017/2018 н.р. (денної та заочної форми навчання) на
наступні курси

До 15.09.2018

Оформлення документації, що супроводжує навчальний процес ННІ для груп
нового набору (журнали академічних груп, залікові книжки)

До 15.09.2018

Формування необхідної документації, що супроводжує направлення на
переддипломну практику здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

До 18.09.2018

Оформлення та перевірка відповідності даних в заліково-екзаменаційній
документації академічних груп ННІ

До 18.09.2018

1.32

1.33

1.34

1.35

Підготовка плану внутрішнього контролю за змістом та якістю освітнього процесу
ННІ на 2018/2019 н.р.

До 18.09.2018

директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н. П., директор
інституту, заступник
директора з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н. П., завідувач
виробничою практики,
завідувачі випускових
кафедр
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувач виробничою
практики, завідувачі
випускових кафедр
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
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1.36

1.37

Підготовка та затвердження графіків виконання та захисту курсових робіт

До 20.09.2018

Підготовка та затвердження графіка освітнього процесу ННІ для заочної форми
навчання

До 29.09.2018

Підготовка та затвердження графіків виконання та захисту випускних
кваліфікаційних (дипломних) робіт

До 29.09.2018

Оновлення навчально-методичного забезпечення (розробка для нових навчальних
дисциплін) з навчальних дисциплін, що забезпечують кафедри ННІ

До 29.09.2018

1.38

1.39

1.40

Підготовка графіків закінчення навчального закладу випускними групами ННІ на
2018/2019 н.р.

До 02.10.2018

Підготовка графіків проведення атестацій випускників інституту

До 15.10.2018

Визначення студентів випускних груп другого (магістерського) рівня вищої освіти,
які можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою

Грудень 2018

1.41

1.42

ННІ
Мацелюх Н. П., завідувачі
кафедр, заступники
завідувачів кафедри з
навчально-методичної
роботи
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н. П., завідувачі
кафедр, заступники
завідувачів кафедри з
навчально-методичної
роботи
Мацелюх Н. П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр,
заступники завідувачів
кафедри з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., завідувачі
кафедр, заступники
завідувачів кафедри з
навчально-методичної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
заступник директора з
наукової роботи та
міжнародних зв’язків,
завідувачі випускових

104
1.43

Підготовка зведених відомостей і додатків до дипломів студентам випускних груп
другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання

1.44
Замовлення дипломів для випускних груп другого (магістерського) рівня вищої
освіти денної та заочної форми навчання
1.45

Контроль за дотриманням порядку вільного вибору навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (збір заяв)

1.46
Підготовка та здача особових справ випускників другого (магістерського) рівня
вищої освіти в архів
1.47
Оформлення необхідної документації та проведення інструктажу по проходженню
виробничої практики здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форм навчання 4 курсу

1.48

Визначення студентів випускних груп першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, які можуть претендувати на отримання диплому з відзнакою

1.49

Підготовка зведених відомостей і додатків до дипломів студентам випускних груп
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання

кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальноСічень 2019 р.
методичної роботи, фахівці
ННІ
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальноСічень- лютий 2019 р.
методичної роботи, фахівці
ННІ
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальноДо 20.02.2019
методичної роботи,
завідувачі кафедр, фахівці
інституту
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальноЛютий 2019 р.
методичної роботи, фахівці
ННІ.
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальноВідповідно до графіку методичної роботи,
освітнього процесу
завідувач виробничою
практикою, завідувачі
випускових кафедр
Мацелюх Н.П., директор
інституту, заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
Квітень 2019 р.
заступник директора з
наукової роботи та
міжнародних зв’язків,
завідувачі випускових
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
Травень 2019 р.
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
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1.50
Замовлення дипломів для випускних першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
денної та заочної форми навчання
1.51
Підготовка та здача особових справ випускників першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти в архів
1.52
Організація проведення поточного контролю накопичення балів здобувачів вищої
освіти ННІ за європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою
1.53
Затвердження графіків індивідуально-консультаційної роботи викладачами
кафедр, які закріплені за інститутом, відповідно до їх навчального навантаження
1.54
Організація та підготовка статей здобувачами вищої освіти другого
(магістерського) рівня за тематикою їх випускної кваліфікаційної (дипломної)
роботи

1.55
Проведення контролю залишкових знань успішності студентів академічних груп
інституту

1.56

Оформлення індивідуальних графіків студентам

ННІ
Мацелюх Н.П., заступник
Травень – червень
директора з навчально2019 р.
методичної роботи, фахівці
ННІ.
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальноЛипень 2019 р.
методичної роботи, фахівці
інституту
І семестр
Мацелюх Н.П., заступник
30.10-03.11.2018
директора з навчальноІІ семестр
методичної роботи, фахівці
02-06.04.2019
інституту
І семестр
Мацелюх Н.П., завідувачі
до 11.09.2018
кафедр, заступники
ІІ семестр
завідувачів кафедр з
до 05.02.2019
навчально-методичної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
Заступник директора з
І семестр (за окремим
наукової роботи та
наказом)
міжнародних зв’язків,
заступники завідувачів
кафедр з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
Один раз на семестр завідувач відділу
(за окремим графіком) забезпечення якості вищої
освіти та моніторингу
освітньої діяльності,
завідувачі кафедр
Що семестру
Мацелюх Н.П., заступник
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(за окремими
наказами)
1.57
Організація та контроль ліквідації академічної різниці студентами, які її мають
1.58
Контроль за проходженням заліково-екзаменаційних сесій в академічних групах
денної та заочної форм навчання
1.59

1.60

Аналіз підсумків навчальної роботи за результатами навчальних семестрів
2018/2019 н.р:
- на засіданнях вченої ради ННІ;
- на засіданнях адміністративних рад;
- на засіданнях кафедр ННІ
Проведення співбесіди зі студентами ННІ з метою їх залучення до навчання на
кафедрі військової підготовки

До початку заліковоекзаменаційної сесії
Відповідно до
графіків освітнього
процесу
Відповідно до
графіків освітнього
процесу

За окремим графіком

1.61

1.62

1.63

Контроль за організацією роботи екзаменаційних комісій при проведенні атестації
здобувачів вищої освіти

Контроль за дотриманням порядку надання та перевірки курсових, випускних
кваліфікаційних (дипломних) робіт на наявність плагіату

За окремими
графіками

За окремими
графіками

Моніторинг своєчасності проходження підвищення кваліфікації науковопедагогічними працівниками кафедр, які закріплені за інститутом
Протягом року

директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Мацелюх Н.П., заступники
директора з навчальнометодичної та виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
викладачі кафедри
військової підготовки
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі випускових
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр,
заступники завідувачів
кафедр з навчально-
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1.64

Контроль за дотриманням порядку обліку, зберігання та списання контрольних та
екзаменаційних робіт, курсових робіт, звітів з практик, випускних кваліфікаційних
(дипломних) робіт

Протягом року

1.65
Перевірка графіків виконання та захисту курсових, випускних кваліфікаційних
(дипломних) робіт
1.66

Протягом року

Контроль за дотриманням та виконанням індивідуальних графіків студентами,
яким вони надані
Протягом року

1.67

Контроль за формуванням реєстру студентів, які навчаються за державним
замовленням, для нарахування ординарної та соціальної стипендії
Протягом року

1.68
Інформування батьків про результати навчання та пропуски занять студентів
академічних груп ННІ

Протягом року

Контроль за проведенням аудиторних занять з використанням мультимедійного
оснащення викладачами кафедр, які закріплені за інститутом

Протягом року

1.69

методичної роботи
Мацелюх Н.П., завідувачі
кафедр, заступники
завідувачів кафедр з
навчально-методичної
роботи, відповідальні особи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі випускових
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі випускових
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
заступник директора з
виховної роботи,
стипендіальний сектор
адміністративної ради
інституту
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
заступник директора з
виховної роботи, куратори
академічних груп.
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр,
заступники завідувачів
кафедр з навчальнометодичної роботи
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1.70

Організація, разом з відділом профорієнтаційної роботи, практики та сприяння
працевлаштування, зустрічі студентів інституту з провідними фахівцями органів
Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби України,
видатними фахівцями-практиками в сфері обліку та оподаткування
Протягом року

1.71

Вибіркове відвідування занять, що проводять викладачі без наукового ступеня
Протягом року

1.72
Контроль за дотриманням графіків проведення відкритих занять викладачами
кафедр, які закріплені за ННІ

1.73

Протягом року

Контроль за відображенням балів, отриманих студентами на поточних та
підсумкових контролях знань в базі АСУ «Управління університетом»

Постійно

1.74

Моніторинг відвідування занять студентами ННІ

Постійно

1.75

Здійснення координації роботи фахівців кафедр, закріплених за інститутом
Постійно

1.76

1.77

Контроль за дотриманням графіків освітнього процесу та закінчення навчального
закладу випускними групами ННІ на 2018/2019 н.р.
Контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу кафедр
ННІ

Постійно
Постійно

Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
заступник директора з
виховної роботи, завідувачі
випускових кафедр,
завідувач відділом
профорієнтаційної роботи,
практики та сприяння
працевлаштування
Мацелюх Н.П., завідувачі
кафедр, заступники
завідувачів кафедр з
навчально-методичної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр,
заступники завідувачів
кафедр з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчально-

109
1.78
Перевірка за дотриманням та виконанням графіків проведення індивідуальноконсультаційної роботи викладачами кафедр, які закріпленні за інститутом,
відповідно до їх навчального навантаження

Постійно

Вибіркова перевірка здійснення взаємовідвідування занять викладачами кафедр
закріплених за ННІ

Постійно

Розгляд питань про стан успішності студентів ННІ на: засіданнях вченої ради
інституту, адміністративних рад, засіданнях випускових кафедр, засіданнях
старостату, ради профілактики

Постійно

Моніторинг руху контингенту студентів інституту

Постійно

1.79

1.80

1.81

2.1

2.2

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Приміщення будівель Університету обладнати системою автоматичної пожежної
2018-2019 рр.
сигналізації відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 та ДСТУ- Н СЕИ/ТБ 54При наявності коштів
14:2009
Контролювати стан охорони праці, пожежної безпеки всіх підрозділів
Постійно
Університету

методичної роботи,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр,
заступники завідувачів
кафедр з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр,
заступники завідувачів
кафедр з навчальнометодичної роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи,
заступник директора з
виховної роботи, завідувачі
випускових кафедр,
куратори академічних груп,
органи студентського
самоврядування ННІ.
Мацелюх Н.П., заступник
директора з навчальнометодичної роботи, фахівці
інституту
Самойлов О.О
Яценко В.В
Самойлов О.О
Жданова В.Г
Яценко В.В
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2.3

Проводити перевірку дотримання співробітниками правил пожежної безпеки

2.4

2.6

Провести щорічну періодичну перевірку знань персоналу, який обслуговує
посудини, що працюють під тиском (операторів котельних установок)
Перевірити наявність у працівників суб’єктів господарювання засобів
індивідуального і колективного захисту та спецодягу
Провести необхідні випробування і технічні огляди устаткування

2.7

Проводити вступний інструктаж з працівниками, щойно прийнятими на роботу

Постійно

2.8

Перевірити наявність інструкцій на робочих місцях по професіях та видах робіт

Листопад 2018 р.

2.9

Контролювати якість проведення інструктажів з охорони праці на виробничих
дільницях
Проводити розслідування нещасних випадків виробничого характеру

2.5

2.10

Постійно
Вересень 2018 р.
Жовтень 2018 р.
Жовтень 2018 р.

Протягом року
2018-2019 рр.
За необхідністю

2.11

Проводити аналіз причин травматизму працівників Університету і приймати міри
по попередженню їх повторення

2018-2019 рр.
За необхідністю

2.12

Придбати нормативно-методичну літературу, інструкції, плакати з питань охорони
праці та пожежної безпеки
Надавати допомогу в організації роботи комісії з питань охорони праці та
пожежної безпеки
Вести пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення
консультацій, бесід, лекцій тощо

2018-2019 рр.
За необхідністю
2018-2019 рр.
За необхідністю
протягом року

2.16

Прийняти участь у роботі комісії по перевірці раціонального використання
електроенергії в підрозділах Університету
Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку

2018-2019 рр.
За необхідністю
Жовтень 2018 р.

2.17

Страхування добровільної пожежної дружини

Грудень 2018 р.

2.18-

Закупівля пожежних стволів;
Атестація робочих місць;
закупівля спецодягу;

2.13
2.14

2.15

2018-2019 рр.
При наявності коштів

Самойлов О.О
Яценко В.В
Самойлов О.О
Яценко В.В
Жданова В.Г
Яценко В.В
Самойлов О.О
Жданова В.Г
Яценко В.В
Жданова В.Г
Яценко В.В
Жданова В.Г
Яценко В.В
Жданова В.Г
Яценко В.В
Самойлов О.О
Жданова В.Г
Яценко В.В
Самойлов О.О
Жданова В.Г
Яценко В.В
Самойлов О.О
Самойлов О.О
Самойлов О.О
Жданова В.Г
Яценко В.В
Самойлов О.О
Самойлов О.О
Яценко В.В
Самойлов О.О
Самойлов О.О
Жданова В.Г
Яценко В.В

11
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-

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Встановлення протипожежних дверей;
Страхування будинків котелень;
Встановлення світлових та звукових сигналів в приміщеннях котелень на газовому
паливі;
Розробка декларацій промислової безпеки;
Технічне обслуговування системи сигналізації загазованості котелень;
Страхування цивільної відповідальності об’єктів суб’єкту господарювання
(будівлі котелень);
Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
Декларування об’єкта підвищеної небезпеки;
Проведення робіт виміру опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі,
перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок
від короткого замкнення;
Проведення робіт з ізолювання струмовідводів системи блискавко захисту від
горючих оздоблювальних матеріалів стін будинків
Сприяти проведенню експертної оцінки недобудови об'єкту «Будівництво двох
гуртожитків по 500 кожний з блоком обслуговування» за адресою: м. Ірпінь,
вул. Тургенівська, 102-Б
Супроводження капітального ремонту гуртожитку № 2 за адресою: м. Ірпінь,
вул. Тургенівська, 102-а
Продовження реконструкції та введення в експлуатацію гуртожитку №1 та
гуртожитку ФПППКППМ
Здійснення експертної оцінки автотранспортних засобів з подальшим рішенням
щодо їх реалізації або списання
Проведення теплоізоляційних робіт даху Центру інформаційних технологій
(корпус С) у рамках реалізації програми енергозбереження
Продовжити заміну меблів та обладнання в аудиторіях та кабінетах навчальних
корпусів
Виготовлення проектної документації по заміні вузлів обліку газу на котельнях

2.27

Заміна установки для хімічної підготовки води регенерації на котельнях за
адресами: вул. Українська, 82; вул. Садова, 53
Заміна теплообмінника на котельні за адресою: вул. Університетська, 31

2.28

Виготовлення паспорту на газове господарство

2.26

2018-2019 рр. при
наявності коштів

Скринник А.П.

2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
15.10.2018
при наявності коштів

Скринник А.П.
Скринник А.П.
Скринник А.П.
Скринник А.П.
Скринник А.П.
Левічев С.І.
Левічев С.І.
Левічев С.І.
Левічев С.І.
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2.31

Проведення навчання операторів, сантехніків та відповідальних осіб за безпечну
експлуатацію котлів і газового господарства
Заміна пальника на котлі КСВ- 2,9 за адресою: вул. Північна,48 з виготовленням
проекту.
Розробити декларацію промислової безпеки по котельням

2.32

Провести індефікацію котельні, так як вона складає об'єкт підвищеної небезпеки

2.33

Заміна трубопроводу на холодну воду у гуртожитку №2, Центру №1

2.34

Встановлення протипожежних дверей у приміщеннях Університету

2.35

Проведення технічного обслуговування транспортних засобів Університету з
метою підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період

2.29
2.30

15.10.2018
при наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
2018-2019 рр. при
наявності коштів
01.11.2018
при наявності коштів

Левічев С.І.
Левічев С.І.
Левічев С.І.
Левічев С.І.
Левічев С.І.
Скринник А.П.
Жеревчук В.С.

IX. ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
№
з/п
1.

Заходи

Термін виконання
31 грудня 2018 р.
До кінця 2019 р.
Протягом 2019 р.

Кищун І.В.,
Боярчук В.В.,
Дубина М.І.

Вересень 2018 р.

Кищун І.В.,
Боярчук В.В.

3.

Розробка нормативно-правових аспектів:
- несення змін до ліцензії;
- проходження акредитації;
- розроблення та впровадження локальних клінічних протоколів
Запровадити діагностичні та лікувальні методи , що не представленні в Ірпінському
регіоні:
- діагностика кардіоваскулярної патології;
- ехокардіографія;
- холтерівське моні торування;
- добове моні торування;
- АД, велоергометрія у партнерстві з провідними високоспеціалізованими
інститутами кардіології та кардіохірургії;
- радіологічна діагностика (СКТ, МРТ)
Запуск лабораторії

4.

Робота лор-кабінету

Вересень 2018 р.

5.

Прийом хірурга з подальшим розгортанням міні-операційної та впровадження

Червень 2019 р.

2.
-

До кінця 2019 р.
До кінця 2018 р.

Відповідальні

Кищун І.В.,
Добров В.А.
Боярчук В.В.
Кищун І.В.,
Боярчук В.В.
Кищун І.В.,
Боярчук В.В.
Кищун І.В.,
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«хірургії одного дня»

Боярчук В.В.

6.

Провести косметичний ремонт поліклінічного відділення та денного стаціонару.

До червня 2019 р.

7.

Встановити охоронну систему типу «сіріус» чи «шериф» в денному стаціонарі.

До кінця 2018 р.

8.

Встановити програмне забезпечення медичного центру

До кінця 2018 р.

9.

Введення єдиної медичної форми для медичного персоналу

Протягом 2019 р.

Кищун І.В.,
Боярчук В.В.,
Фокін О.Т.,
Скринник А.П.
Кищун І.В.,
Боярчук В.В.,
Войтенко В.О.,
Фокін О.Т.
Кищун І.В.,
Боярчук В.В.,
Лич О.В.
Кищун І.В.,
Боярчук В.В.

X. ПОЛІТИКА ВІДКРИТОСТІ
№
з/п
1
2
3
4

Заходи

Термін виконання

Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів про заходи в УДФСУ для
місцевих та регіональних ЗМІ
Підготовка та розсилка прес-релізів

Протягом
навчального року
Протягом
навчального року
Протягом
навчального року
Протягом
навчального року

Підготовка інформаційних та фото матеріалів про заходи в
УДФСУ для офіційного сайту та сторінок у соціальних мережах
Формування позитивного іміджу УДФСУ у потенційного
споживача

Відповідальні
Макарук Л.О.
Макарук Л.О.
Макарук Л.О.
Макарук Л.О.

XI. ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
№
з/п
1

Заходи

Термін виконання

Виступи центру творчого розвитку та виховання студентів «Сузір’я» в Київській та
інших областях України з метою профорієнтаційної роботи

Протягом року

Відповідальні
Директор ЦТРВС
«Сузір’я», завідувач

114
2

Участь у проведенні Днів відкритих дверей

3

Організувати та провести зустрічі фахівців, заслужених діячів із студентами та
курсантами Університету

4

«Студентський вальс завжди звучить для нас…» (День зустрічі з випускниками
минулих років)

5

Провести День відкритих дверей для заступників директорів ЗОШ з виховної
роботи міста Ірпінь

6
7

Виготовлення та розповсюдження рекламно-сувенірної продукції з логотипом
НУДФСУ (флешки, чашки, ручки тощо)
Виготовлення інформаційного буклета про НУДФСУ іноземною мовою

8

Організація та проведення Freshmen Open Air Party

9

Організація та проведення Днів відкритих дверей та Днів гостинності

10

Проведення профорієнтаційної роботи під час проведення змагань серед майбутніх
абітурієнтів

ВОВПСП
Згідно графіку
Директор ЦТРВС
«Сузір’я», завідувач
ВОВПСП
Протягом року
Директори ННІ, заступники
директорів ННІ з виховної
роботи, голова профкому
студентів та курсантів,
студентський ректор
01.06.2019
Завідувач ВОВПСП,
директори ННІ та
заступники директорів з
виховної роботи, завідувачі
кафедр, директор ЦТРВС
«Сузір’я»
Кінець жовтня
Начальник управління
2018 р.
освіти при Ірпінському
міськвиконкомі, завідувач
ВОВПСП
Протягом навчального Макарук Л.О.
року
Протягом навчального Макарук Л.О.,
року
Осаволюк Л.В.
13.09.2018 р.
Ковальчук Д.В.,
Макарук Л.О.,
Шатохіна К.О.,
Браунагель А.В.
Протягом року
Заступник директора з
вихованої та спортивномасової роботи Гулай В.С
та Начальник центру
студентського спорту
Гаєвий В.Ю, Завідувачі
кафедр
Протягом року
Відповідальні за
профорієнтаційну роботу

115
11

Укладання договорів співпраці між ННІ та федераціями з видів спорту

12

Продовжити роботу з інформування профорієнтаційного змісту за місцем
Постійно
проживання, проходження практики за участі здобувачів та викладачів,
співробітників університету, які перебувають у відрядженнях
День гостинності кафедри журналістики, української словесності та культури
За окремим графіком

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Січень 2019 р.

на кафедрах
Директор ННІ,
Малинський І.Й
Кужелєв М.О.,
НПП ННІ ФБС

Мандрагеля В.А.,
Зикун Н.І.
Викладачі кафедри
Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів Університету ДФС України
17 листопада 2018 р.
Мандрагеля В.А.,
Пернарівська Т.П.,
викладачі кафедри
сучасних європейських мов
Організація та проведення Днів гостинності кафедри сучасних європейських мов
24 жовтня 2018 р.; Мандрагеля В.А.,
12 грудня 2018 р.
Пернарівська Т.П.,
викладачі кафедри
сучасних європейських мов
Декада кафедри сучасних європейських мов ННІ гуманітарних наук
17 – 23 листопада
Мандрагеля В.А.,
2018 р.
Онучак Л.В., викладачі
кафедри сучасних
європейських мов
Підготовка відеофільму про спеціальність 061 «Журналістика»
За окремим графіком
Мандрагеля В.А.,
Зикун Н.І.,
Калита О.П.
Розробка макетів рекламних матеріалів про спеціальність 061 «Журналістика» та
За окремим графіком
Мандрагеля В.А.,
053 «Писхологія»
Зикун Н.І., Калита О.П.
Льовкіна О.Г.
Організація роботи шестимісячних платних підготовчих курсів довузівської Жовтень 2018 р. – Мандрагеля В.А.
підготовки з англійської мови з жовтня 2018 р.
березень 2019 р.
Онучак Л.В., викладачі
кафедри сучасних
європейських мов
Швабій К.І.,
Екскурсія по НУДФСУ
Качур А.В. доцент кафедри
Листопад 2018р
Екскурсія по університету для учнів 10,11 класів учнів шкіл ОТГ м. Немирова
міжнародної економіки
Проведення циклу лекторіїв «Вибираю професію податківець»

Жовтень 2018р.

Швабій К.І.,

116
зустрічі випускників Університету, що працюють у ДФС України (регіональних
відділеннях), студентів Університету та викладачів кафедри з випускниками шкіл
регіону з метою ознайомлення із професією податківця. Мета – залучення
випускників до вибору професії податківця
22

Проведення профорієнтаційної роботи серед громадян та студентів ЗВО з метою
залучення до навчання на кафедрі військової підготовки УДФСУ.

зав. кафедрою податкової
політики, заступники зав.
кафедр, професорськовикладацький склад
кафедри
З 04.02.2019 по
17.05.2019

23

Підготувати і затвердити в установленому порядку план заходів щодо забезпечення
активізації профорієнтаційної роботи на ННІ ОАА

До 10.09.2018

24

Узгодити закріплення областей України та районів м.Києва за кафедрами ННІ ОАА
для проведення профорієнтаційної роботи

Вересень 2018 р.

25

Підготувати і затвердити плани проведення профорієнтаційної роботи кафедрами
ННІ ОАА
Організувати профорієнтаційну роботу щодо добору студентів на навчання на І, V
курсах згідно обсягів державного замовлення

Вересень 2018 р.
Вересень-жовтень
2018 р.

27

Затвердити графік виїздів агітаційних груп із числа викладачів і студентів ННІ ОАА

До 01.11.2018

28

Підготувати і розглянути питань профорієнтаційної роботи на засіданнях кафедр
ННІ ОАА
Провести роз’яснювальну роботу щодо умов навчання на освітньокваліфікаційному рівні «Магістр» і подальше працевлаштування випускників в
органи ДФС України

Протягом року

26

29

30

31

Підготувати і відіслати вітальні листівки педагогічним колективам шкіл
закріплених областей з нагоди Дня вчителя з прикладенням рекламної продукції
УДФСУ
Розглянути питання профорієнтаційної роботи на засіданнях Вченої ради ННІ ОАА

Жовтень 2018 р.

Жовтень 2018 р.
Протягом року

Шевчук В.А.
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи, завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заст.
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., директора з
виховної роботи, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи,
заст. директора з
навчально-методичної
роботи
Мацелюх Н.П., завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи

117
32

Розповсюдити оголошення за місцем проживання студентів під час святкових та
канікулярних днів. Організувати зворотній зв’язок

Січень 2019 р.

33

Організувати проведення творчого конкурсу «Мої перші кроки в пізнанні
економічних професій» для випускників шкіл

Лютий 2019 р.

34

Підготувати тексти листів з проханням підібрати кандидатури абітурієнтів для
вступу в НУДФС України в ННІ ОАА та направити рекламні оголошення та іншу
методичну літературу про прийом студентів в: ДФС України, та по регіональних
інспекціях; обласні держказначейства; обласні відділення АСУ і т.д.
Роздати оголошення про умови прийому батькам студентів під час проведення
батьківських зборів

До 01.04.2019

35

Березень 2019 р.

36

Продовжити практику заключення трьохсторонніх угод з навчальними закладами на
підготовку кадрів для органів ДФС України

Протягом року

37

Вручити тексти оголошень про прийом випускникам ННІ ОАА з метою проведення
ними профорієнтаційної роботи на місцях

Постійно

38

Взяти активну участь у Днях відкритих дверей університету

39

Внести пропозиції щодо активізації та ефективного проведення профорієнтаційної
роботи у ННІ ОАА та в університеті в цілому

40

Участь у декаді інституту

Жовтень, листопад,
березень-квітень 2019
р.
Постійно

Квітень 2019 р.

Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи,
куратори студентських груп
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи,завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи,
куратори студентських груп
Мацелюх Н.П., заступники
директора, завідувачі
кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи,
завідувачі кафедр
Мацелюх Н.П., заступник
директора з виховної
роботи, куратори, студенти
груп, активісти
студентського
самоврядування

118

