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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 

відповідно до впро-

вадження новітніх під-

ходів і технологій нав-

чального процесу 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 

 

2. Удосконалити систему 

самостійної роботи 

студентів, визначити 

найбільш дієві форми 

контролю за її ор-

ганізацією, проведен-

ням та її підсумками. 

Обговорити питання 

на засіданні кафедри. 

 зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С., д.е.н., 

проф. Бала-

нюк І.Ф., 

к.е.н.доц. 

Гавадзин 

Н.О. 

2019-2020 

н.р. 
 

3. Проведення індивіду-

альних консультацій зі 

студентами  

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

4. Проведення відкритих 

занять, взаємовідвіду-

вання занять виклада-

чами кафедри 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

5. Оновлення тематики 

курсових робіт з дис-

циплін:  

«Управління персона-

лу», «Організація ви-

робництва та пла-

нування діяльності», 

«Стратегічне управ-

ління та управління 

інноваціями», 

«Адміністративний 

менеджмент». 

 зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С. 

2019-2020 

н.р. 
 

6. Розробка і впровад-

ження нових форм, ме-

тодів і технологій нав-

чання 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

7. Вивчення і впро-

вадження передового 

досвіду організації 

навчального процесу 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

 



2. НАУКОВА РОБОТА 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Організація і прове-

дення студенської на-

укової конференціі: 

Сучасні проблеми ме-

неджменту в Україні 

 

 зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С., д.е.н., 

проф. Бала-

нюк І.Ф., 

к.е.н.доц. 

Гавадзин 

Н.О. 

Травень 

2020 н.р. 
 

2. Підготовка публікацій 

за тематикою дослід-

жень у наукових ви-

даннях, у тому числі 

фахових виданнях 

ВАК України, а також 

у виданнях, зареєстро-

ваних у міжнародних 

науковометричних 

базах даних 

10 др.арк. всі викладачі 

кафедри 

2019-2020 

н.р. 

 

3. Участь в міжнародних 

та Всеукраїнських на-

укових конференціях 

за тематикою науко-

вих досліджень 

 всі викладачі 

кафедри 

2019-2020 

н.р. 

 

4. Підготовка і публіка-

ція тез доповідей за 

результатами виступів 

на наукових конфе-

ренціях 

5 др. арк. всі викладачі 

кафедри 

2019-2020 

н.р. 
 

6. Керівництво науко-

вою роботою студен-

тів з підготовки допо-

відей на студентські 

конференції 

 всі викладачі 

кафедри 

2019-2020 

н.р. 
 

 
3.ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТИ 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Профорієнтаційна ро-

бота 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

2. Організація прове-

дення виробничої 

практики студентів 

 зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С., к.е.н., 

доц. Земля-

ков І.С. 

ІІ семестр 

2019-2020 

н.р. 

 

3. Робота в науково- ме-

тодичній раді коледжу 
 зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

2019-2020  



Л.С., викла-

дачі ка-

федри 

н.р. 

4. Організація лекційних 

занять з використан-

ням інноваційних 

освітніх технологій - 

відеолекцій 

 зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С., всі 

викладачі 

кафедри 

2019-2020 

н.р. 
 

5. Розробка і запровад-

ження сучасних 

освітніх ІТ-технологій 

– сучасних мульти-

медійних матеріалів і 

презентацій 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

 
4.ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

п\п 
Вид робіт Обсяг Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Керівництво сту-

дентськими наукови-

ми гуртками, про-

блемними групами 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

2. Організація зустрічей 

студентів з представ-

никами передових 

підприємств і фірм 

Івано-Франківщини  

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

н.р. 
 

3. Участь у виховній ро-

боті студентів 

 всі викла-

дачі ка-

федри 

2019-2020 

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 

2019–2020 н. р.  

2. Про затвердження індивідуальних планів 

роботи викладачів кафедри на 2019–2020 н. р.  

3. Про розподіл навчального навантаження по 

кафедрі. 

4. Про затвердження навчальних, робочих 

програм та силабусів навчальних дисциплін на 

2019–2020 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 

вересень 

2019р. 

 



кафедри: відкритих занять, взаємовідвідування 

викладачами кафедри, консультацій. 
8. Різне 

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 

співпраці між закладом освіти та роботодав-

цями для подальшої ефективної комунікації 

сторін.  

3. Про проведення тренінгів-семінарів для 

викладачів, учасників освітнього процесу, та 

вивчення сучасних технологій професійного 

зростання.  

4. Обговорення відкритого заняття 

5. Про затвердження ККР по дисциплінах 

спеціальності «Менеджмент». 

вересень 

2019 р. 

 

3.  1. Про роботу кафедри щодо ефективного ви-

користання інформаційних технологій у нав-

чальному процесі та проведення науково-

методичних семінарів щодо сучасних педа-

гогічних 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, си-

стемний аналіз публікацій та підготовка до 

випуску дайджесту коледжу. 

жовтень 

2019 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 2019-2020 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 

2019 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 

2019 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 

2020 р. 

 

7. 1. Шляхи підвищення якості підготовки 

фахівців (контроль проведення занять, підго-

товка методичних матеріалів, зв’язок між дис-

циплінами застосування технічних засобів на 

лекціях).  

2. Про профорієнтаційну роботу та формуван-

ня контингенту студентів. 

3. Організація виробничої практики студентів. 

4. Обговорення відкритого заняття  

5. Різне 

березень 

2020 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 

2020 р. 

 

9. 1. Про підготовку до літньої екзаменаційної 

сесії, затвердження екзаменаційних білетів. 

2. Про підготовку студентів 2 курсу  до дер-

жавних екзаменів.  

3. Обговорення відкритого заняття . 

4. Різне. 

травень 

2020 р. 

 

10. 1.Звіт викладачів про виконання індивідуаль-

них планів.  

2. Звіт про роботу кафедри за 2019-2020 н.р.  

3. Ознайомлення із розподілом попереднього 

навчального навантаження на 2020-2021 н. р. 

4. Звіт кураторів груп денної  форм навчання 

про виховну роботу в 2019-2020 н.р..  

5. Аналіз розміщення та поповнення матеріалу 

з дисциплін кафедри на сайті коледжу.  

6. Різне 

червень 

2020 р. 

 

 
6. СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ 

№ 

п\п 
Теми Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1.     

2. Ділова гра на практичних занят-

тях з «Управління персоналом» 

зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С. 

жовтень  

2019 р. 

 



3. Внутрішня система якості освіти: 

можливості та проблеми 

зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С.,всі викла-

дачі 

листопад 

2019 р. 

 

4. Роль студентської наукової ро-

боти у формуванні фахівців з 

менеджменту  

Баланюк І.Ф., 

всі викладачі 

кафедри 

грудень 

2019 р. 

 

5. Про досвід впровадження інно-

ваційних методів викладання 

дисциплін управлінського харак-

теру 

зав.кафедри 

к.е.н.Кухній 

Л.С. ,всі 

викладачі ка-

федри 

лютий 

2020 р. 

 

6. Інноваційний процес у науково-

методичній роботі викладачів як 

засіб створення системи елітар-

ної освіти 

Баланюк І.Ф. квітень 

2020 р. 

 

 
7. СЕМІНАРИ НАУКОВІ 

№ 

п\п 
Теми Виконавці 

Терміни ви-

конання 

Позначка про 

виконання 

1. Формування інноваційних біз-

нес-моделей підприємства 

Казюка Н.П. жовтень 

2019 р. 
 

2. Розвиток емоційного інтелекту 

керівника 

Король В.С. березень 

2020 р. 
 

3. Сучасні технології управління 

людськими ресурсами 

Кухній Л.С. квітень 

2020 р. 
 

4. Самокерування особистістю Гавадзин Н.О. травень  

2010 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 2019-2020 рр. 

зав.кафедри 

к.е.н.Кухній Л.С. 

2019-2020 

н.р. 
 

2. Проходження курсів 

підвищення кваліфікаціі 

викладачів кафедри в нау-

кових або освітніх закла-

дах відповідно до плану 

підвищення кваліфікації 

на 2019-2020 рр. 

зав.кафедри 

к.е.н.Кухній Л.С. 

2019-2020 

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 

«Менеджмент» Кухній Л.С.  


