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1.МЕТОДИЧНА РОБОТА. 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Оновлення робочих 

навчальних програм з 

дисциплін кафедри ві-

дповідно до впрова-

дження новітніх підхо-

дів і технологій навча-

льного процесу. 

 всі викладачі 

кафедри. 

2020-2021 

н. р. 

 

2. Удосконалити систему 

самостійної роботи 

студентів, визначити 

найбільш дієві форми 

контролю за її органі-

зацією, проведенням та 

її підсумками. Обгово-

рити питання на засі-

данні кафедри. 

 зав. кафедри 

к.е.н. Шекета 

Є.Ю., д.е.н. 

Щур Р.І., 

к.е.н. Плець 

І.І. 

2020-2021 

н. р. 
 

3. Проведення індивідуа-

льних консультацій зі 

студентами  

 всі викладачі 

кафедри. 
2020-2021 

н. р. 
 

4. Проведення відкритих 

занять, взаємовідвіду-

вання занять виклада-

чами кафедри. 

 всі викладачі 

кафедри. 

2020-2021 

н. р. 
 

5. Оновлення тематики 

курсових робіт з дис-

циплін:  

«Фінанси підпри-

ємств», «Страхуван-

ня», «Податкова та 

бюджетна система», 

«Фінансовий ринок». 

 зав. кафедри 

к.е.н. Шекета 

Є.Ю. 

2020-2021 

н. р. 
 

6. Розробка і впровад-

ження нових форм, ме-

тодів і технологій на-

вчання. 

 всі викладачі 

кафедри 

2020-2021 

н. р. 
 

7. Вивчення і впрова-

дження передового до-

свіду організації на-

вчального процесу. 

 всі викладачі 

кафедри 

2020-2021 

н. р. 
 

 



2. НАУКОВА РОБОТА. 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Організація і прове-

дення студентської 

наукової конференції: 

Проблеми та перспек-

тиви сучасного роз-

витку фінансів та ба-

нківської справи. 

 зав. кафедри 

к.е.н. Шекета 

Є.Ю., д.е.н. 

Щур Р.І., 

к.е.н., доц. 

Левандівський 

О.Т. 

Травень 

2021 н. р. 
 

2. Підготовка публіка-

цій за тематикою дос-

ліджень у наукових 

виданнях, у тому чис-

лі фахових виданнях 

ВАК України, а також 

у виданнях, зареєст-

рованих у міжнарод-

них науковометрич-

них базах даних. 

10 др.арк. всі викладачі 

кафедри 

2020-2021  

н. р. 

 

3. Участь в міжнарод-

них та Всеукраїнсь-

ких наукових конфе-

ренціях за тематикою 

наукових досліджень. 

 всі викладачі 

кафедри 

2020-2021  

н. р. 

 

4. Підготовка і публіка-

ція тез доповідей за 

результатами висту-

пів на наукових кон-

ференціях. 

5 др. арк. всі викладачі 

кафедри 

2020-2021  

н. р. 
 

6. Керівництво науко-

вою роботою студен-

тів з підготовки допо-

відей на студентські 

конференції. 

 всі викладачі 

кафедри 

2020-2021  

н. р. 
 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Профорієнтаційна ро-

бота. 

 всі виклада-

чі кафедри 

2020-2021  

н. р. 
 

2. Організація прове-

дення виробничої 

практики студентів. 

 зав. кафедри 

к.е.н. Шеке-

та Є.Ю., 

к.е.н. Маць-

ків В.В. 

ІІ семестр 

2020-2021 

н. р. 

 

3. Робота в науково-

методичній раді коле-

джу. 

 зав. кафедри 

к.е.н. Шеке-

та Є.Ю., ви-

кладачі ка-

федри. 

2020-2021  

н. р. 
 



4. Організація лекційних 

занять з використан-

ням інноваційних 

освітніх технологій – 

відео лекцій. 

 зав. кафедри 

к.е.н. Шеке-

та Є.Ю., ви-

кладачі ка-

федри. 

2020-2021 

н. р. 
 

5. Розробка і запровад-

ження сучасних осві-

тніх ІТ-технологій – 

сучасних мультиме-

дійних матеріалів і 

презентацій. 

 всі виклада-

чі кафедри. 

2020-2021  

н. р. 
 

 
4.ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Керівництво студент-

ськими науковими гу-

ртками, проблемними 

групами. 

 всі викла-

дачі кафед-

ри. 

2020-2021  

н. р. 
 

2. Організація зустрічей 

студентів з представ-

никами передових пі-

дприємств і фірм Іва-

но-Франківщини. 

 всі викла-

дачі кафед-

ри. 

2020-2021  

н. р. 
 

3. Участь у виховній ро-

боті студентів. 

 всі викла-

дачі кафед-

ри. 

2020-2021 

н. р. 
 

 
5. ЗАСІДАННЯ 

№ 

п\п 
Основні питання для обговорення 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

 І семестр   

1. 1. Про затвердження плану роботи кафедри на 

2020–2021 н. р. 

2. Про затвердження індивідуальних планів 

роботи викладачів кафедри на 2020-2021 н. р.  

3. Про розподіл навчального навантаження по 

кафедрі. 

4. Про затвердження навчальних, робочих 

програм та силабусів навчальних дисциплін на 

2020–2021 н. р. 

5. Про затвердження навчальних методичних 

матеріалів навчальних дисциплін викладачів 

кафедри. 

6. Про методичні рекомендації з підтримки 

принципів академічної доброчесності 

7. Про розгляд і затвердження графіків роботи 

кафедри: відкритих занять, взаємовідвідування 

викладачами кафедри, консультацій. 
8. Різне. 

серпень 

2020р. 

 



2. 1. Про адаптацію студентів нового набору як 

аспект моніторингу освітнього процесу у Іва-

но-Франківському коледжі ЛНАУ.  

2. Про розгляд освітніх програм, їх адаптацію 

під виробництво з метою налагодження спів-

праці між закладом освіти та роботодавцями 

для подальшої ефективної комунікації сторін.  

3. Про проведення тренінгів-семінарів для ви-

кладачів, учасників освітнього процесу, та ви-

вчення сучасних технологій професійного зро-

стання.  

4. Обговорення відкритого заняття. 

5. Про затвердження ККР по дисциплінах спе-

ціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

вересень 

2020 р. 

 

3.  1. Про роботу кафедри щодо ефективного ви-

користання інформаційних технологій у на-

вчальному процесі та проведення науково-

методичних семінарів щодо сучасних педаго-

гічних технологій.  

2. Про перевірку стану і забезпечення якості 

виконання лабораторно-практичних робіт.  

3. Про зміст і стан виховної роботи викладачів 

кафедри зі студентами під час занять та у поза 

аудиторний час.  

4. Про обговорення відкритого заняття.  

5. Участь викладачів кафедри у наукових кон-

ференціях у поточному навчальному році, сис-

темний аналіз публікацій та підготовка до ви-

пуску дайджесту коледжу. 

жовтень 

2020 р. 

 

4. 1. Про проведення тренінгів із укладання ек-

заменаційних завдань, проведення ділових ігор 

за процедурами.  

2. Про розгляд Положення про апеляційну 

комісію. 

3. Про розгляд і затвердження змісту екзаме-

наційних білетів з навчальних дисциплін на І 

семестр 2020-2021 н. р. 

4. Про розгляд і затвердження програми ком-

плексного державного екзамену.  

5. Розгляд та затвердження програм з вироб-

ничих практик.  

6. Про обговорення відкритого заняття.  

листопад 

2020 р. 

 

5. 1. Про техніку безпеки в навчальному закладі 

та при викладанні профілюючих дисциплін.  

2. Про якість освітнього процесу у навчально-

му закладі та моніторинг успішності студентів 

економічного відділення. 

3. Про обговорення відкритих занять.  

 

 

 

грудень 

2020 р. 

 



№ 

п\п 
Основні питання для обговорення 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

 ІІ семестр   
6. 1. Про науково-дослідну роботу зі студентами.   

2. Про впровадження інноваційних форм та 

методів проведення аудиторних занять.  

3. Обговорення відкритого заняття. 

лютий 

2021 р. 

 

7. 1. Шляхи підвищення якості підготовки фахів-

ців (контроль проведення занять, підготовка 

методичних матеріалів, зв’язок між дисциплі-

нами, застосування технічних засобів на лекці-

ях).  

2. Про профорієнтаційну роботу та формуван-

ня контингенту студентів. 

3. Організація виробничої практики студентів. 

4. Обговорення відкритого заняття  

5. Різне. 

березень 

2021 р. 

 

8. 1. Підготовка участі викладачів та студентів 

кафедри в наукових конференціях. 

2. Аналіз результатів та підвищення ефектив-

ності самостійної роботи студентів.  

3. Підготовка і уточнення  навчально-

методичного забезпечення з навчальних дис-

циплін, що викладаються кафедрою. 

4. Обговорення відкритого заняття. 

5. Різне 

квітень 

2021 р. 

 

9. 1. Про підготовку до літньої екзаменаційної 

сесії, затвердження екзаменаційних білетів. 

2. Про підготовку студентів 2 курсу  до захисту 

бакалаврської роботи. 

3. Обговорення відкритого заняття . 

4. Різне. 

травень 

2021 р. 

 

10. 1.Звіт викладачів про виконання індивідуаль-

них планів.  

2. Звіт про роботу кафедри за 2020-2021 н. р.  

3. Ознайомлення із розподілом попереднього 

навчального навантаження на 2021-2022 н. р. 

4. Звіт кураторів груп денної  форм навчання 

про виховну роботу в 2020-2021н. р. 

5. Аналіз розміщення та поповнення матеріалу 

з дисциплін кафедри на сайті коледжу.  

6. Різне. 

червень 

2021 р. 

 

 
6. СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ. 

№ 

п\п 
Теми Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1.     

2. Комплексна наскрізна задача на 

практичних заняттях з дисциплі-

ни «Бухгалтерський та фінансо-

зав. кафедри 

к.е.н. Шекета 

Є.Ю. 

жовтень  

2020 р. 

 



вий облік». 

3. Внутрішня система якості освіти: 

можливості та проблеми 

зав. кафедри 

к.е.н. Шекета 

Є.Ю., всі ви-

кладачі кафед-

ри. 

листопад 

2020 р. 

 

4. Роль студентської наукової ро-

боти у формуванні фахівців-

фінансистів. 

к.е.н. Щур Р.І., 

всі викладачі 

кафедри. 

грудень 

2020 р. 

 

5. Про досвід впровадження інно-

ваційних методів викладання ди-

сциплін економічного характеру. 

зав. кафедри 

к.е.н. Шекета 

Є.Ю., всі ви-

кладачі кафед-

ри. 

лютий 

2021 р. 

 

6. Інноваційний процес у науково-

методичній роботі викладачів як 

засіб створення системи елітар-

ної освіти. 

к.е.н. Плець 

І.І. 

квітень 

2021 р. 

 

 
7. СЕМІНАРИ НАУКОВІ 

№ 

п\п 
Теми Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Юридичні аспекти формування 

страхових відносин в Україні. 

Плець І.І. жовтень 

2020 р. 
 

2. Роль державного бюджету у 

фінансовому забезпеченні краї-

ни. 

Щур Р.І. березень 

2021 р. 
 

3. Сучасні технології управління 

інвестиційними ресурсами. 

Левандівський 

О.Т. 

травень 

2021 р. 
 

 

8. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

№ 

п\п 
Форма 

Учасники  

(прізвища, ініціали) 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Здійснення стажування 

викладачів кафедри в нау-

кових або освітніх закла-

дах відповідно до плану 

підвищення кваліфікації 

на 2020-2021 н. р. 

зав. кафедри  

к.е.н. Шекета Є.Ю. 

2020-2021  

н. р. 
 

2. Проходження курсів під-

вищення кваліфікації 

викладачів кафедри в нау-

кових або освітніх закла-

дах відповідно до плану 

підвищення кваліфікації 

на 2020-2021 н. р. 

зав. кафедри  

к.е.н. Шекета Є.Ю. 

2020-2021 

н. р. 
 

 

 



9. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ 

Дата Розділ Назва Підстава для змін 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

10. .ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

Дата Розділ Назва Підстава для змін 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Завідувач  кафедри 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Шекета Є. Ю. 


