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1

1.1

1.2

1.3

1.4

Заходи
2
1. Освітня діяльність та підвищення кваліфікації
2018 рік
Підвищення якості освітніх послуг шляхом запровадження новітніх професійних
програм підвищення кваліфікації фахівців ДСЗУ, тренінгова складова яких - не
менше 70%
Розроблення та проведення власних спеціалізованих практичних курсів,
модульних програм, у т. ч. на засадах дистанційного навчання, за актуальною
тематикою кафедр для працівників державної служби зайнятості України
Розроблення та проведення, на умовах самоокупності, спеціалізованих практичних
курсів, сертифікованих програм, модульних програм,
у т. ч. на засадах
дистанційного навчання, на замовлення роботодавців та (або) для широкого кола
слухачів

Відповідальні за
виконання
3

проректори
3
науковопедагогічної роботи,
зав. кафедр
проректори
3
науковопедагогічної роботи,
зав. кафедр

Термін
4

протягом
року
протягом
року

проректори
3
науковопротягом
педагогічної роботи,
року
зав. кафедр

проректор
3
науковоЗапровадження виїзних тренінгів, семінарів і майстер-класів для фахівців
педагогічної роботи,
вересень
регіональних та базових центрів зайнятості з актуальних питань діяльності ДСЗУ
зав. кафедр

1

2

3

4

3 метою формування сучасних компетенцій фахівців у регіонах (за умови
замовлення такої діяльності ДСЗУ)
проректори
3
науковоП О С ТІЙ Н О в
педагогічної роботи,
ході
зав. кафедр, зав. лабораторії з
реалізації
інформаційноКонцепції
комунікаційних технологій

1.5

Проведення відкритих лекцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів та залучення до
їх проведення через систему соціальних мереж широкого кола слухачів, в тому
числі працівників державної служби зайнятості України та безробітних (на
самоокупній основі)

1.6

постійно в
Продовження розвитку науково-практичного простору "Сенс Є": психологічні проректор
3
науковоході
тренінги, лекції, зустрічі 3 психологами та психотерапевтами для працівників педагогічної роботи, кафедра
реалізації
психології
державної служби зайнятості України
Концепції

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Постійне оновлення наявних та розроблення нових програм підвищення
кваліфікації працівників державної служби зайнятості України щодо опанування
новітніх технологій обслуговування населення, в т. ч. на засадах дистанційного
навчання
Розроблення та постійне оновлення тематики студентських курсових і дипломних
робіт відповідно до актуальних питань діяльності державної служби зайнятості
України

постійно в

проректори
3
науковоході
педагогічної роботи,
реалізації
зав. кафедр

проректор
3
науковопедагогічної роботи,
зав. кафедр
проректори
3
науковоРозроблення та впровадження, на основі самоокупності, навчальних програм,
педагогічної роботи,
тренінгів, професійних програм
перепідготовки осіб передпенсійного та
проректор 3 наукової роботи,
пенсійного віку
зав. кафедр
проректор
3
науковоАкредитація освітньо-професійних програм за освітнім ступенем «Магістр»
педагогічної роботи, зав.
кафедр
проректор
3
науковоЗапочаткування освітньо-професійних програм «Психологічне консультування та
педагогічної роботи,
психотерапія» і «Політична психологія» зі спеціальності 053 «Психологія»
зав. кафедрою психології
Організація та проведення інформаційно-іміджевої та професійно- орієнтаційної
проректор
3
науководіяльності 3 метою залучення до навчання в Інституті абітурієнтів, здатних
педагогічної роботи,
опановувати програми вищої освіти за освітніми та освітньо-науковими ступенями
зав. кафедр, зав. лабораторій
«Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за кошти фізичних і юридичних осіб

Концепції

протягом
року
протягом
року
травеньчервень
травень

лютийтравень

1

3

2

1.13

Забезпечення прозорості та доступності інф орм ації про освітні програм и і наукові
розробки Ін ституту 3 викори станням сучасн и х м ож ливостей, насам перед сайту
Інституту, соціальних м ереж , тощ о

1.14

Ф орм ування
репозитарію
для
накопичення,
систем атизація,
зберігання
електрон н и х версій докум ентів, створених п рацівникам и та студентам и ІП К Д С ЗУ

1.15

Забезпечення
якісного
та
оперативн ого
бібліотечно-біб ліограф ічного
інф орм аційного обслуговування, організація віртуальних виставок

й

1.16

В ідеозапи с лекцій, конф еренцій, інш их заходів, щ о проводяться ІП К Д С ЗУ , та
розм іщ ен ня їх на Інтернет-ресурсах, в том у числі, держ авн ої служ би зайнятості
У країни

1.17

Запровадж ення систем и м атеріального і м орального заохочення науковопедагогічн и х працівників згідно з оціню ванням (рейтингуван ням ) їх роботи при
реал ізац ії освітніх програм та виконанні загальн оін сти тутської н аукової тем атики

1.18

Р еалізація соціальних проектів у сф ері освітніх послуг, створення «У ніверситету
третього віку» (н а сам оокупній основі)

1.19

Р озроблення програм підвищ ення кваліф ікації, освітній та науково-м етодичний
супровід п рацівників центрів п роф есій н о-техн ічн ої освіти Д С ЗУ

проректор
3
науковопедагогічної роботи,
проректор 3 наукової роботи,
зав. лабораторії з інформа
ційно-комунікаційних
технологій
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
проректор 3 наукової роботи,
зав.
бібліотекою,
зав.
лабораторії з інформаційнокомунікаційних технологій
зав. бібліотекою

4
П О С ТІЙ Н О в

ході
реалізації
Концепції

вересень

постійно в
ході
реалізації
Концепції

проректори
3
науковопедагогічної роботи,
постійно в
проректор 3 наукової роботи, ході
зав.лабораторії
з
інфор реалізації
Концепції
маційно-комунікаційних
технологій
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
вересень
проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедр
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
зав. ж овтень
кафедр
проректори
3
науково- постійно в
педагогічної роботи,
ході
зав. кафедр, центр бізнес- реалізації
Концепції
освіти та підприємництва

2

3

1.20

Розроблення нових професійних програм навчання безробітних, презентаційних
матеріалів
для набору безробітних на навчання та проведення навчання
безробітних громадян за програмами, відібраними КОЦЗ та КМЦЗ, й
адміністрування освітнього процесу

1.21

Організація та проведення навчальних семінарів для працівників державної
служби зайнятості України з метою презентації професійних програм підвищення
кваліфікації безробітних громадян ІПК ДОЗУ

1.22

Розроблення професійної програми підвищення кваліфікації безробітних громадян
у дистанційному форматі та реалізація її на умовах пілотного проекту

1.23

Підготовка проекту «Положення про розроблення бізнес-плану для підприємцівпочатківців» та надання пропозицій ДСЗУ щодо впровадження зазначеного
Положення та внесення змін до нормативних актів ДСЗУ з питань оцінки бізнеспланів підприємців-початківців

1.24

Створення Школи бізнес-підготовки та професійної орієнтації школярів
(на самоокупній основі)

1.25

Проведення профорієнтаційного квесту для школярів та батьків «Топ-10 навичок,
що врятують кар’єру в 2020-му»

1.26

Створення на базі ІПК ДСЗУ на комерційній основі Центру вивчення мов
(української та іноземних) ( на самоокупній основі)

1.27

Створення та регулярне поповнення «Банку ідей» викладачів, студентів,
аспірантів, працівників, слухачів Інституту як основи постійного поліпшення
навчальних програм, поширення платних освітніх послуг

проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва
проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва
проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та
підприємництва,
зав.
лабораторії з інформаційно комунікаційних технологій
проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва
проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та
підприємництва,
зав.
лабораторій
проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва
проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр
проректори
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти

1

4
Протягом
року

вересень

вересень

жовтень

вересень

жовтень

вересень

жовтень

1

3

2

1.28

Р озвиток співробітн и ц тва з ф ондам и соціального страхуванн я щ одо надання
освітніх п ослуг 3 п ідготовки ф ахівців за кош ти зазн ачен и х ф ондів

1.29

Р озвиток співробітн и ц тва з регіональним и відділенням и Ф онду соціального
захисту інвалідів щ одо підготовки бакалаврів, м агістрів, аспірантів за кош ти
даного Ф онду

1.30

П родовж ення співробітництва з Н аціональним агентством У країни з питань
держ авної служ би щ одо н адання послуг у підготовці ф ахівців освітнього ступеня
магістр за спеціальністю «П ублічн е управління та адм іністрування»

1.31

П родовж ення практи ки навчання ф ахівців
конкурентоспром ож ності осіб на ринку праці

1.32

Розроблення проектів н орм ативних докум ентів, навчальн о-м етоди чн и х м атеріалів,
проведення на належ ном у рівн і орган ізаційн их заходів для удосконалення
освітньої діяльності асп ірантури та докторантури на базі Інституту

за

ваучерам и

для

підтрим ання

та
підприємництва,
зав.
лабораторій
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
зав. кафедр
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
зав. кафедр
проректор 3 наукової роботи,
зав.
кафедри
публічного
управління
та
адміністрування
проректори
3
науковопедагогічної роботи,
зав. кафедр
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
зав.
науково-дослідної
частини

4

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

2019
1.33

Д ля ф орм ування бренду Ін ституту як провідного закладу ви щ ої освіти У країни,
проведення н еобхідних заходів та акредитація навчального закладу за IV рівнем

1.34

Л іцензування спеціальності 232
«С оціальна робота»

1.35

А кредитація програм
спеціальностям и

1.36

Розроблення н а партнерських ум овах з провідним и ком пан іям и спеціалізованих
тренінгових програм та реалізац ія їх на ринку освітніх послуг

«С оціальне забезпечення»

підготовки

докторів

ф ілософ ії

за

галузі знань

23

ліцензован им и

проректори
3
науковопедагогічної
роботи, травеньпроректор 3 наукової роботи, вересень
зав. кафедр
проректор
3
науковотравеньпедагогічної роботи,
вересень
зав. кафедр
проректор
3
науковопедагогічної роботи,
вересень
зав.
науково-дослідної
частини
проректор
3
науково- протягом
педагогічної
роботи,
зав. року

1

1.37

3

2

4

кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва,
зав.
лабораторій
проректор 3 науковопедагогічної роботи,зав.
Створення Центру інформаційних технологій та комп’ютерної грамотності (на кафедр, центр бізнес-освіти
жовтень
та підприємництва, зав.
самоокупній основі)
лабораторії з інформаційно комунікаційних технологій
2020 р ік

1.38

Створення Бізнес-школи та започаткування МБА - освітніх програм
самоокупній основі)

( на

1.39

Розроблення і проведення тренінгів у регіонах України, в т. ч. на замовлення сторін
соціального діалогу

1.40

3 метою впровадження сучасних, практично-орієнтованих програм професійної
підготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, створення Бізнесінкубатора як практичної навчальної частини започаткування та ведення бізнесу

1.41

Започаткування партнерських зв’язків і розроблення спільних програм у сфері
бізнес-освіти та розвитку підприємництва з ВНЗ й інституціями країн-членів ЄС

проректори
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедрами, центр бізнесосвіти та підприємництва,
зав. лабораторіями
проректори
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва,
зав. лабораторій
проректори
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедрами, центр бізнесосвіти та підприємництва,
зав. лабораторіями
проректори
3
науковопедагогічної роботи, зав.
кафедр, центр бізнес-освіти
та підприємництва,
зав. лабораторій

вересень

вересень

жовтень

грудень

1

1.42

2

3

4

проректор
3
науковоРеалізація практично орієнтованих бізнес-програм для залучення до
педагогічної роботи, зав. Протягом
підприємницької діяльності молоді, безробітних, ВПО, учасників АТО, інших
кафедр, центр бізнес-освіти року
верств населення
та підприємництва.

2. Наукова та експертно-аналітична діяльність
2018

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Актуалізація науково-прикладних досліджень у сфері державного соціального
страхування на випадок безробіття та зайнятості населення, професійного
навчання безробітних і діяльності державної служби зайнятості України, інших
перспективних напрямів на замовлення Державної служби зайнятості
(Центрального апарату) та розроблення за їх результатами проектів методик,
порядків, пропозицій тощо

проректори
3
науковопедагогічної
роботи, протягом
проректор 3 наукової роботи, року
зав. кафедр, зав. лабораторій

проректори
3
науково3 метою позиціонування як провідного навчального закладу України, розроблення
педагогічної
роботи,
та впровадження маркетингової стратегії входження на ринок науково-дослідних
проректор 3 наукової роботи,
робіт за тематикою наукових досліджень Інституту
зав. кафедр, зав. лабораторій
проректори
3
науково3 метою розширення додаткових джерел фінансових надходжень, участь
педагогічної
роботи,
Інституту в тендерах щодо надання послуг із проведення науково-дослідних робіт
проректор 3 наукової роботи,
на замовлення різноманітних організацій, державних та територіальних органів
зав. кафедр, зав. лабораторій
Завершення розроблення та видання «Практичного порадника для фахівців проректор
3
науководержавної служби зайнятості України у роботі зі звільненими з військової служби педагогічної
роботи,
учасниками АТО і внутрішньо переміщеними особами (соціально-психологічний проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедри психології
аспект)»
проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедр, зав. лабораторій,
Створення Платформи передового досвіду та практики діяльності ДСЗУ та її
зав. лабораторії з інформа
структурних підрозділів за різними напрямами та тематикою
ційно
комунікаційних
технологій
Підготовка концепції та розроблення пропозицій щодо створення Психологічної проректор
3
науковопедагогічної
роботи.
служби у ДСЗУ

вересень

постійно

грудень

жовтень

вересень

2

3

2.7

Участь у розробці контенту для наповнення платформи державної служби
зайнятості України «Профорієнтація та розвиток кар’єри»

проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедри психології
проректор 3 наукової роботи,
зав. лабораторіями

2.8

Розробка науково-методичних рекомендацій для фахівців центрів зайнятості
щодо проведення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів
для вразливих категорій населення, зокрема молоді

1

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Підготовка спільно з профільними підрозділами Державної служби зайнятості
(Центрального апарату) проекту методичного посібника для працівників філій
регіональних служб зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів з метою
використання його в практичній роботі в умовах реорганізації діяльності ДСЗУ
Поточне оновлення та перевидання науково-практичної розробки Інституту,
посібника «П рофесії майбутнього»
Забезпечення щирокого оприлюднення, пощирення та популяризації результатів
наукової діяльності Інституту щляхом підготовки наукових дайджестів, наукових
доповідей, аналітичних записок

проректор 3 наукової роботи,
зав. лабораторіями

4

протягом
року
постійно
протягом
реалізації
Концепції

проректор 3 наукової роботи,
зав. лабораторій

протягом
року

проректор 3 наукової роботи,
зав. лабораторіями

вересень

проректор 3 наукової роботи,
зав. лабораторій

проректор
3
науковоВпровадження результатів науково-прикладних досліджень в освітній процес педагогічної
роботи,
Інституту
проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедр, зав. лабораторій
проректор 3 наукової роботи,
Залучення студентів і аспірантів до наукових досліджень, інщих видів науковозав. науково - дослідної
дослідної діяльності лабораторій
Інституту. Організація щорічних науковочастини, зав. кафедр, зав.
практичних конференцій студентів та аспірантів
лабораторій
проректор 3 наукової роботи,
Проведення міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з актуальних зав.
науководослідної
частини, зав. кафедр, зав.
питань науково-практичних досліджень Інституту
лабораторій
Підготовка на замовлення підрозділів ДСЗ (ЦА) експертно-аналітичної проректор 3 наукової роботи,
інформації та надання консультативного супроводу діяльності державної служби зав. науково - дослідної
зайнятості
України, в т. ч. розроблення кваліфікаційних характеристик частини, зав. кафедрами.

постійно
протягом
реалізації
Концепції
постійно
протягом
реалізації
Концепції
постійно
протягом
реалізації
Концепції

грудень

постійно
протягом

1

3

2

4
реалізації
Концепції

діяльності в ДСЗУ «Кар’єрного радника»

зав. лабораторіями

2.16

Підвищення ефективності міжнародної співпраці в науковій сфері, забезпечення
участі науковців Інституту в міжнародних наукових і освітніх програмах з метою
подальшого використання результатів спільної діяльності як у внутрішньому, так
і в міжнародному економічному середовищі

2.17

Організація та щорічне проведення наукових, науково-практичних і науковометодичних конференцій, круглих столів, семінарів за результатами наукових
розробок лабораторій та кафедр Інституту

проректор 3 наукової роботи,
зав.
науководослідної Протягом
частини, зав. кафедр, зав. року
лабораторій
проректор 3 наукової роботи,
зав.
науководослідної протягом
частини, зав.
кафедр, зав. року
лабораторій

2019

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедр, зав. лабораторій,
зав. лабораторії з
інформаційно комунікаційних технологій
Заверщення розроблення та видання «М етодичних порад для фахівців державної проректор 3 наукової роботи,
зав. кафедри психології
служби зайнятості України у роботі (аналіз дипломних робіт студентів)»
Видання наукової монографії з питань зайнятості, інструментів реалізації
соціальної політики в сфері зайнятості, професійної діагностики та Проректори, зав. науково частини,
зав.
профорієнтації населення, прогнозування ринку праці, інших аспектів діяльності дослідної
кафедр,
зав.
лабораторій
державної служби зайнятості України (українською і англійською мовами) для
позиціонування Інституту в науковому середовищі
проректор
3
науковопедагогічної
роботи,
Участь науковців у міжнародних наукових конференціях, у тому числі проректор 3 наукової роботи,
зав.
науководослідної
закордонних
частини, зав. кафедр, зав.
лабораторій
Проректори, зав. науковоОрганізація та проведення міжнародних науково-практичних
заходів
дослідної
частини,
зав.
(конференцій, конгресів, інтернет-конференцій тощо) для формування наукового
кафедр, зав. Лабораторій
іміджу Інституту та державної служби зайнятості України

Підтримання та наповнення бази даних Платформи передового досвіду та
практики діяльності ДСЗУ на веб-сайті Інституту та її доступність усім
бажаючим

червень

грудень

вересень
листопад

протягом
року

протягом
року

1

2.23

2

3

Забезпечення входження збірників наукових праць науковців ІПК ДСЗУ і
колективних наукових монографій до вітчизняних та міжнародних науко
метричних і повнотекетових реферативних баз із метою популяризації цраць
учених Інституту

4

проректор
3
науковопедагогічної
роботи,
проректор 3 наукової роботи, грудень
редакційно-видавничий
відділ

3. Організаційно-управлінська діяльність
2018
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

проректори
3
науковоПідготовка пропозицій та зміна назви Інституту для відображення предметної
педагогічної
роботи,
специфіки його діяльності
проректор 3 наукової роботи
проректори
3
науковоРозроблення пропозицій щодо удосконалення організаційної структури
педагогічної
роботи,
управління Інституту
проректор 3 наукової роботи
проректори
3
науковоЗатвердження проектів нового Статуту Інституту та тексту Колективного договору педагогічної
роботи,
проректор 3 наукової роботи
проректори
3
науковоПроведення організаційних дій та створення Наглядової ради Інституту
педагогічної
роботи,
проректор 3 наукової роботи
проректор 3 наукової роботи,
Розроблення та запровадження системи показників діяльності ДСЗУ за різними
керівники
структурних
напрямами його діяльності, їх моніторинг, оцінка та контроль
підрозділів
Проведення косметичного ремонту робочих кабінетів адміністративного корпусу проректор 3 соціальнота Інституту і номерів гуртожитку
економічного розвитку
проректор 3 науково3 метою розширення додаткових джерел фінансових надходжень, започаткування педагогічної роботи,зав.
в Інституті діяльності Центру підготовки до зовнішнього незалежного тестування кафедр
Укладання Договорів про співробітництво з провідними інституціями та проректори 3 науковонавчальними закладами для розроблення та започаткування сучасних освітніх педагогічної роботи,
програм на партнерських засадах
проректор 3 наукової роботи

листопад

жовтень

червень
після
затверджен
ня Статуту
жовтень
протягом
року
вересень

протягом
року

2019

10

1

3.9.

2

3

Розроблення нового сайту Інституту з врахуванням сучасних вимог контентного
наповнення та інформаційної платформи ДСЗУ

4

проректор
3
науковопедагогічної роботи, зав.
лабораторії з інформаційноГрудень
комунікаційних технологій,
керівники
структурних
підрозділів

4. Міжнародна діяльність
2018
4.1

4.2

4.3

4.4

проректори 3 науковоЗалучення Інституту до міжнародних програм академічної мобільності науковопедагогічної роботи,
педагогічних і наукових працівників та студентів
проректор 3 наукової роботи
проректори 3 науковоЗапровадження із європейськими ВНЗ програми «Подвійний диплом» для
педагогічної роботи,
студентів освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр»
проректор 3 наукової роботи
Підготовка пропозицій для отримання міжнародних грантів та участі в реалізації проректори 3 науковоміжнародних проектів технічної співпраці відповідно до напрямів науково- педагогічної роботи,
дослідної та освітньої діяльності Інституту
проректор 3 наукової роботи
Налагодження співробітництва з посольствами, представництвами міжнародних
проректори 3 науковоорганізацій, акредитованих в Україні, з метою отримання грантів, методичної
педагогічної роботи,
допомоги для реалізації Концепції розвитку Інституту
проректор 3 наукової роботи

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

2019-2020
4.5

4.6

Ректор

Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного та між
університетського обміну студентами, аспірантами, докторантами,
педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками
Отримання міжнародних грантів та участь в реалізації міжнародних проектів
технічної співпраці відповідно до напрямів науково-експертної та освітньої
діяльності Інституту
^

проректори 3 науковопедагогічної роботи,
проректор 3 наукової роботи
проректори 3 науковопедагогічної роботи,
проректор 3 наукової роботи

постійно

постійно

Радмила Войтович
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