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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

– Забезпечити освітній процес в дистанційному форматі. 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Скласти графік консультацій 

викладачів кафедри  

Затвердження графіку 

консультацій на засіданні 

кафедри, вересень 2022 р 

Статівка Н.В. 

Покотило Т.В. 

 

Скласти графік відкритих лекцій 

та взаємовідвідувань викладачів 

кафедри 

Затвердження графіку 

відкритих лекцій на 

засіданні кафедри, 

вересень 2022 р. 

Статівка Н.В. 

Покотило Т.В. 

 

Скласти план видань навчально-

методичної літератури на 2022- 

2023 навчальний рік 

Затвердження плану 

видань навчально-

методичної літератури на 

засіданні кафедри, 

листопад 2022 р 

Статівка Н.В. 

Надточій А.О. 

 

Підготувати анотації та програми 

дисциплін за вибором на 2023-

2024 навчальний рік 

Анотації дисциплін за 

вибором, 

квітень 2023 р 

Викладачі 

кафедри 

 

Оновити або розробити робочі 

програми навчальних дисциплін 

Затвердження робочих 

програм на засіданні 

кафедри, 1 семестр 

Статівка Н.В. 

Всі викладачі 

 

Оновити силабуси та навчально-

методичні комплекси з усіх 

навчальних дисциплін, що 

викладаються в 2022-2023 

навчальному році 

Розміщення оновлених 

матеріалів на веб-сайті, 

Протягом року 

Статівка Н.В. 

Всі викладачі 

 

Оновити програми виробничої  

та переддипломної практик на 

2023-2024 навчальний рік 

Затвердження програм 

практик на засіданні 

кафедри червень 2023 р. 

Статівка Н.В. 

Крамарева О.С. 

Смаглюк А.А. 

Покотило Т.В. 

 

Проводити обговорення лекцій 

молодих викладачів після 

їхнього відвідування 

Відвідування відкритих 

лекцій Протягом року 

Статівка Н.В. 

Викладачі 

кафедри 

 

Розробка технічного 

забезпечення викладання 

навчальних дисциплін на 

платформі Google 

Навчально-методичний 

комплекс дисциплін. 

Листопад-грудень  

2022 року 

Статівка Н.В. 

Всі викладачі 

 

Проведення державної атестації 

магістрів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміні-

стрування» за вибірковою 

компонентою «Управління 

проєктами в публічній сфері» 

Захист кваліфікаційних 

робіт студентів. 

Грудень 2022 року 

Статівка Н.В. 

Орел Ю.Л. 

Смаглюк А.А. 

Всі викладачі 

 

Проведення державної атестації 

магістрів за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Захист кваліфікаційних 

робіт студентів. 

Грудень 2022 року 

Статівка Н.В. 

Всі викладачі 
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освітньо-професійна програма 

«Організація та економіка 

підприємницької діяльності» 

Проведення державної атестації 

магістрів за спеціальністю 051 

«Економіка»  

освітньо-професійна програма 

«Управління персоналом та 

економіка праці» 

Захист кваліфікаційних 

робіт студентів. 

Грудень 2022 року 

Статівка Н.В. 

Всі викладачі 

 

Проведення державної атестації 

бакалаврів за спеціальністю 051 

«Економіка»  

освітньо-професійна програма 

«Управління персоналом та 

економіка праці» 

Кваліфікаційні іспити. 

Січень та червень 2023 

року 

Статівка Н.В. 

Викладачі 

кафедри 

 

Проведення державної атестації 

бакалаврів за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

освітньо-професійна програма 

«Організація та економіка 

підприємницької діяльності» 

Захист кваліфікаційних 

робіт студентів. 

Червень 2023 року 

Статівка Н.В. 

Всі викладачі 

 

Впровадження інтерактивних 

методів навчання 

Zoom, Мeet конференції. 

Протягом 2022/2023 н.р. 

Викладачі 

кафедри 

 

 

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів 

філософії (кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Затвердити теми магістерських 

та дипломних робіт  

Затвердження тем 

магістерських та 

дипломних  робіт на 

засіданні кафедри, 

жовтень 2022 

Статівка Н.В. 

Викладачі 

кафедри 

 

Затвердити теми курсових робіт 

Затвердження тем курсо-

вих робіт на засіданні 

кафедри, жовтень 2022 р., 

лютий 2023 р 

Статівка Н.В. 

Викладачі 

кафедри 

 

Проведення контролю виконання 

індивідуальних планів аспірантів 

та докторантів 

Затвердження звітів на 

засіданні кафедри,  

1 та 2 семестри 

Викладачі 

кафедри 

 

Провести попередній захист 

магістерських робіт  

Попередній захист 

магістерських робіт, 

листопад 2022 р 

Статівка Н.В. 

Наукові 

керівники 

 

Підготовка до друку та 

публікація статей 

Публікації у фахових 

виданнях. 

Протягом 2022/2023 н.р. 

Викладачі 

кафедри 
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Керівництво науковою роботою 

аспірантів та здобувачів 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Статівка Н.В. 

Бублій М.П. 

Надточій А.О. 

Орел Ю.Л. 

Покотило Т.В. 

Смаглюк А.А. 

Кучерява К.Я. 

 

Залучати студентів до участі у 

виконанні науково-дослідних 

робіт та представлення їх на 

конкурс студентських наукових 

проєктів  

Підготовка робіт для 

участі в конкурсі  

Викладачі 

кафедри 

 

Участь у наукових конференціях, 

конгресах 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Продовжити роботу в межах 

НДР «Механізми розвитку 

людського потенціалу в 

інноваційній економіці»  

(НДР №0120U105742). 

Публікація статей, тез 

доповідей. Протягом року. 

Статівка Н.В. 

Кучерява К.Я. 

Викладачі 

кафедри 

 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної 

бази 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Призначити кураторів 

студентських груп та 

обговорювати результати їхньої 

діяльності на засіданнях кафедри 

Затвердження кураторів 

(вересень-жовтень 2022) 

та обговорення 

результатів їхньої 

діяльності на засіданнях 

кафедри (протягом року) 

Статівка Н.В. 

Куратори 

 

Проводити кураторські години  Протягом року Куратори груп  

Проводити засідання кафедри (1 

раз на місяць) 

Засідання кафедри, 

протягом року 

Статівка Н.В. 

Покотило Т.В. 

 

Участь у міжкафедральних 

заходах Інституту та 

університету 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Проведення профорієнтаційної 

роботи 
Протягом року 

Викладачі 

кафедри 

 

Заслухати звіти викладачів 

кафедри про виконання 

індивідуального плану роботи 

Затвердження звітів на 

засіданні кафедри, 

червень 2023 р. 

Статівка Н.В., 

Викладачі 

кафедри 
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4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Залучення роботодавців та 

стейкхолдерів до освітнього 

процесу в рамках викладання 

окремих навчальних дисциплін, 

індивідуальної роботи студентів 

(бізнес-тренінги, кейси)  

Електронні інформаційні 

розсилки, 

Протягом року 

Статівка Н.В. 

Всі члени 

кафедри 

 

Організація виїзних занять (або 

дистанційне ознайомлення з 

роботою підприємств та 

організацій) 

Стажування студентів на 

провідних підприємствах 

з подальшою можливістю 

працевлаштування 

Протягом року 

Статівка Н.В. 

Всі члени 

кафедри 

 

 

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації 

протягом навчального 

року 

Всі члени 

кафедри 

 

 

6. Зміни, доповнення плану 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання 

    
 

7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу 

засідання кафедри з обговорення виконання плану роботи) 

 

Методична робота 
 

Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 
 

Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 
 

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників 
 

Затверджено на засіданні кафедри __ червня 2023 року, протокол № __. 


