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Вислухавши звіт керівника ТЦГ «Додаткова освіта» проф. Момот Т.В. 

щодо реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2014 році 
Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію керівника ТЦГ «Додаткова освіта» проф. Момот Т.В. 
прийняти до відома. 

2. Створити координаційний центр розвитку за напрямком «Додаткова 
освіта» із ініціативних представників усіх кафедр університету та здійснити 
реорганізацію у складі цільової групи за пропозицією 
ректорату(Координатор:Момот Т.В.). 

3. Продовжити роботу з проведення шкіл розвитку дитини за 
напрямками підготовки університету, школи розвитку «Мер міста» та 
започаткувати дистанційні школи розвитку дитини з формуванням єдиного 
університетського бренду шкіл розвитку дитини для забезпечення ідентики 
університету (ідентична рекламна компанія, ідентичні сертифікати, ідентична 
політика маркетингу) та покращення іміджевої складової за напрямком шкіл 
розвитку дитини.(Координатор: Центр доуніверситетської освіти і кар’єри, 
Центр дистанційного навчання,відповідальні: завідувачі випускових кафедр, 
термін – протягом року). 

4. Скласти графіки проведення шкіл розвитку дитини на 2015-2016 
навчальний рік та подати до Центру доуніверситетської освіти і кар’єри. 
Координатор: Центр доуніверситетської освіти і кар’єри, відповідальні: 
завідувачі випускових кафедр, термін –15 липня 2015 р. ). 

5. Запровадити популяризацію шкіл розвитку дитини у соціальних 
мережах під єдиним університетським брендом та започаткувати 
електронний дайджест абітурієнта(Координатор: Центр доуніверситетської 
освіти і кар’єри, відповідальні: завідувачі випускових кафедр, профком 
студентів, термін – 1.10.2015 р.). 

6. Систематизувати проведену роботу шкіл розвитку дитини та 
підготувати інформаційно-презентаційний каталог з фотозвітами та описом 
пропозицій університету щодо проведення шкіл розвитку дитини за 
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ідентичною формою із забезпеченням оn-line реєстрації абітурієнтів на веб-
сторінці шкіл розвитку та удосконалити веб-ресурс шкіл розвитку 
(Координатор: Центр доуніверситетської освіти і кар’єри, відповідальні: 
завідувачі випускових кафедр, термін – 1.09.2015 р.). 

7. У співпраці зі створеними в університеті міжнародними центрами 
(Україно-канадський культурний центр, Україно-польський культурно-
освітній центр) розробити та запровадити з 2015-2016 н.р. міжнародні 
програми (школи), у тому числі літні школи, для учнів шкіл, технікумів з 
наданням можливості короткотермінового стажування та отриманням 
міжнародного сертифікату (Координатор: Центр доуніверситетської освіти і 
кар’єри, відповідальні: Центр міжнародної діяльності та освіти, Україно-
канадський культурний центр,Україно-польський культурно-освітній 
центр,завідувачі випускових кафедр,термін – 1.09.2015 р.). 

8. Розглянути можливість надання міжрегіонального статусу для 
Школи розвитку «Мер міста» для лідерів учнівського самоврядування 
шляхом запровадження дистанційного курсу навчання (Центр 
доуніверситетської освіти і кар’єри,Центр дистанційного навчання,термін – 
1.09.2015 р.). 

9. Розробити пропозиції щодо проведення олімпіад для учнів 
технікумів за спеціальностями університету (Координатор: Центр 
доуніверситетської освіти і кар’єри, відповідальні: завідувачі випускових 
кафедр,термін – 1.09.2015 р.); 

10. Технікумам університету підготувати пропозиції щодо 
трансформації своєї діяльності в рамках реорганізації в коледжі 
(відповідальні: директори коледжів). 

11. Розробити програми проведення літніх шкіл (у тому числі 
міжнародних) для студентів і викладачів з наданням можливості 
короткотермінового стажування та отриманням міжнародного сертифікату 
(відповідальні: Центр міжнародної діяльності та освіти,Україно-канадський 
культурний центр, Україно-польський культурно-освітній центр, завідувачі 
випускових кафедр, термін – 1.12.2015 р.). 

12. Активізувати роботу щодо розширення співробітництва в сфері 
освітніх програм в рамках новоствореного навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, заочно-дистанційного навчання та підвищення 
кваліфікації (відповідальні: Інституту післядипломної освіти, заочно-
дистанційного навчання та підвищення кваліфікації). 

13. Продовжити роботу щодо розробки каталогу програм підвищення 
кваліфікації за акредитованими спеціальностями університету (відповідальні: 
Центр підвищення кваліфікації, Центри ХНУМГ, завідувачі випускових 
кафедр, термін – 1.10.2015 р.). 

14. Підготувати план проведення корпоративних тренінгів за 
акредитованими спеціальностями університету (відповідальні: Центр 
підвищення кваліфікації,  завідувачі випускових кафедр, термін – 1.09.2015 
р.). 
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