
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ  

ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

економіки, підприємництва та менеджменту 

на 2018 – 2019 н. р. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018 



2 
 

1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік 

затверджено у кількості 10,5 ставок, з них: 

Назва кафедри 

Загальний склад кафедри Працівники за основним місцем роботи 

всього 
осіб 

доктори 
наук, 

професори 

кандидати 
наук, 

доценти 

всього 
осіб 

доктори наук, 
професори 

(ПІБ) 

кандидати наук, 
доценти, старші 

викладачі 
(ПІБ) 

Економіки, 

підприємництва 

та 

менеджменту 

12 1 9 8 

 

 

1. Іванова 

Валентина 
Василівна 

кандидати наук, 

доценти 

1. Бурлаєнко Тетяна 

Іванівна 

2. Морозова  

Марина  Едуардівна 

3. Михайлов 

Анатолій Петрович 

4. Мурашко 

Олександр 

Васильович 

5. Савчук Людмила 

Миколаївна 

6. Постоєва Ольга 

Георгіївна 

 

старші викладачі 

1. Брусєнцева Ольга 

Анатоліївна  

 

 
 
 

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ  

 

№ 

з/п 
Основні  питання Доповідачі  

Відмітка 

про 

виконання 

1 семестр 

Серпень 2018 р. 

1. 
Обговорення розподілу навчального навантаження по 

кафедрі за посадами на 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Оновлення та розробка навчально-методичного 

забезпечення, відповідно до вимог МОН 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Розподіл громадських доручень між викладачами 

кафедри на 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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Вересень 2018 р. 

1. 
Результати вступної кампанії І хвилі 2018 р. та план 

профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Стан навчально-методичного забезпечення викладання 

дисциплін кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Затвердження навчального навантаження викладачів 

кафедри на 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

4. 
Затвердження індивідуальних планів викладачів на 

2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

5. Затвердження плану роботи кафедри на 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Жовтень 2018 р. 

1. 
Затвердження графіку проведення відкритих занять 

науково-педагогічних працівників кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Стан реалізації наукової теми кафедри та 

перспективний розвиток співпраці з  ВНЗ 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Листопад 2018 р. 

1. 
Звіт роботи кураторів студентських груп за І семестр 

2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Звіт викладачів про виконання наукової роботи за 2018 

р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Грудень 2018 р. 

1. 
Результати набору студентів у ІІ хвилі вступної 

кампанії у 2018 р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 

2018/2019 н. р. та перспективи розвитку кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 

Результати успішності навчання студентів за 

підсумками зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 

н. р. та стан ліквідації академзаборгованості 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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4. Підсумки роботи кафедри у І півріччі 2017/2018 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2 семестр 

Січень 2019 р. 

1. 
Звіти викладачів про виконання індивідуального 

навчального навантаження за І семестр 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Затвердження про виконання індивідуальних планів за 

І семестр 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Початок третього етапу науково-дослідної роботи та 

завдання кафедри щодо її вдосконалення 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

4. 
Стан готовності кафедри до навчального процесу у ІІ 

семестрі 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Лютий 2019 р. 

1. 

Організація профорієнтаційної роботи серед 

випускників СЗШ та ВНЗ щодо вступу до УМО на 

навчання  

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2 

Підготовка до проведення науково-методичного 

семінару «Конкурентоспроможність персоналу: 

виклики сьогодення» 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3 

Аналіз роботи кураторів у І семестрі 2018/2019 н. р. та 

перспективи виховної роботи зі студентами денної 

форми навчання 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Березень 2019 р. 

1. 

Стан підготовки здобувачів вищої освіти до 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і 

молодь 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних 

змін» 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Стан підготовки навчально-методичних видань 

кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Результати профорієнтаційної роботи та перспективи 

набору у 2019 р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Квітень 2019 р. 

1. 
Стан підготовки та передзахист дипломних робіт 

здобувачів вищої освіти груп МОБМ-17-Г1 та УПБМ-

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 
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17-Г1 працівники кафедри 

2. 

Результати рубіжного контролю знань здобувачів 

вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри у 2 

семестрі 2018/2019 н. р. та заходи з підвищення 

успішності навчання  

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Стан видання навчальних посібників, підручників, 

монографій кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Травень 2019 р. 

1. 
Про стан успішності навчання студентів та готовність 

кафедри до літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 
Стан готовності студентів груп МОБ-15-Д2 та УПБ-15-

Д2/Д3 до державної атестації 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Звіт викладачів про виконання науково-дослідної 

роботи за темою НДР кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Червень 2019 р. 

1. 
Стан готовності здобувачів вищої освіти до літньої 

заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 р. н. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2. 

Якість підготовки магістерських робіт зі 

спеціальностей «Менеджмент організацій та 

адміністрування (за видами економічної діяльності)», 

«Управління персоналом та економіка праці» 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

3. 
Звіти викладачів кафедри про виконання 

індивідуальних планів роботи за 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

4. Затвердження звіту кафедри за 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

5. 

Обговорення попереднього розподілу педагогічного 

навантаження та індивідуальних планів роботи 

викладачів на 2019/2020 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

6. Звіт кураторів про виховну роботу за 2018/2019 н. р. 

Т. І. Бурлаєнко, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 

 

№ з/п Теми Виконавці 

Строк 

прове-

дення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 
Методичні вимоги до оформлення дипломних 

робіт 

О. Г. Постоєва, 

доцент, 

к. пед. н., 

доцент 

Лютий 

2019 р. 
 

 

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ 

 

№ з/п Теми Виконавці 
Строк 

проведення 

Відміт

ка про 

викона

ння 

1 2 3 4 5 

1. 

Науково-методичний семінар 

«Конкурентоспроможність персоналу: виклики 

сьогодення» 

Т. І. Бурлаєнко 

науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Березень 

2019 р. 

 

 

 

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Підсумковий 

результат 
Виконавці 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Розробка та оновлення методичного 

забезпечення навчальних дисциплін 

кафедри  (за переліком закріплених 

дисциплін за кафедрою) 

Повна 

відповідність 

НМЗ дисциплін  

акр. вимогам 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року  

2. 

Оновлення та поповнення новими 

матеріалами затверджених 

навчально-методичних комплексів 

(НМКД) дисциплін кафедри 

НМКД 

 

Викладачі 

кафедри 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

3. 

Розробка та оновлення завдань 

підсумкового контролю навчальних 

досягнень студентів (екзаменаційних 

білетів)  з навчальних дисциплін 

кафедри 

Комплекти 

екзаменаційних 

білетів 

Всі викладачі 

(відповідно до 

навчальних 

програм) 

Для 

дисциплін 

1 семестру – 

до 

1 листопада 

2018 р. 

для 

дисциплін 

2 семестру – 

до 1 квітня 

2019 р. 
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№ 

з/п 
Вид роботи 

Підсумковий 

результат 
Виконавці 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Проведення  викладачами кафедри 

відкритих занять з наступним 

обговоренням на засіданнях кафедри 

Протоколи 

засідань 

кафедри 

Викладачі 

кафедри 

Згідно з 

семестровими 

графіками 

 

5 
Підготовка електронного словника 

відповідно до теми НДР кафедри 

Електронний 

словник 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 
 

7. 

Контроль за своєчасністю та якістю  

підготовки викладачами навчально-

методичного забезпечення з 

дисциплін кафедри, заслуховування 

звітів викладачів про стан 

методичного забезпечення 

закріплених за ними дисциплін на 

засіданнях кафедри  

Протоколи 

засідань 

кафедри 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

8. 

Моніторинг та ознайомлення 

викладачів кафедри з новими 

нормативними документами МОН та 

ДВНЗ «УМО» з методичної роботи, 

досвідом методичної роботи інших 

кафедр та ВНЗ 

Протоколи 

методичного 

семінару 

кафедри 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

9. 

Участь викладачів кафедри у роботі 

науково-практичних конференцій, 

семінарів  УМО  та інших ВНЗ 

Статті, 

тези доповідей 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

10. 

Розробка та впровадження  

у навчальний процес  

мультимедійних  

програм візуального супроводу  

дисциплін кафедри 

Мультимедійні 

презентації 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

11. 

Встановлення професійних 

контактів з провідними вузами 

України і Зарубіжжя з метою 

спільного проведення семінарів, 

конференцій, обміну спеціалістів 

Організація 

спільних 

семінарів, 

конференцій, 

підписання 

договорів про 

співпрацю 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 
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6. НАУКОВА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Підсумковий 

результат Виконавці 
Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Продовження наукових   

досліджень  за кафедральною 

темою НДР  

Наукові 

статті, участь 

у наукових 

конференціях 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

2.  

Підготовка та опублікування 

наукових статей у закордонних, 

фахових вітчизняних та інших 

вітчизняних виданнях 

Наукові 

статті 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

3.  

Підготовка доповідей, статей та тез 

доповідей до участі у закордонних, 

міжнародних, вітчизняних та 

університетських науково-

теоретичних та практичних 

наукових масових заходах  

Наукові 

статті, тези 

доповідей 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

4.  

Підготовка доповідей та участь у 

роботі наукового-методологічного 

семінару кафедри  

Доповіді 

викладачів 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

5.  

Рецензування монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, авторефератів 

дисертацій, наукових статей 

рецензії 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

6.  

Рецензування та участь у захистах 

кандидатських, докторських 

дисертацій в якості офіційних 

опонентів  

рецензії 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

7.  

Керівництво науковою роботою 

студентів з підготовки доповідей 

для участі у Всеукраїнських 

студентських наукових 

конференціях  

Доповіді 

студентів 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

8.  

Керівництво науковою роботою 

студентів з підготовкою 

конкурсних наукових робіт, 

міжвузівських батлів, підготовкою 

до друку тез доповідей та статей 

Наукові 

роботи, тези 

доповідей, 

статті 

Викладачі 

кафедри 

Вересень 

2018 р. -

травень 

2019 р. 

 

9.  

Участь у щорічній звітній науково-

практичній конференції УМО. 

Організація роботи секції. 

Підготовка доповідей-презентацій 

та матеріалів до друку 

Тези 

доповідей, та 

матеріали 

конференції 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

10.  
Підготовка доповідей та участь у 

заходах до Днів науки УМО - 2019 

Тези 

доповідей 

Викладачі 

кафедри 

Травень 

2019 р. 
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7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Підсумковий результат 

Виконавці 
Строк  

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Забезпечити розподіл та 

коригування навчального 

навантаження по кафедрі 

Навчальне 

навантаження на 

2018/2019 н. р. 

Зав. кафедри. 
Протягом 

навчального 

року 

 

2.  

Забезпечити дотримання 

ліцензійних вимог та 

об’єктивні показники поточної 

та підсумкової успішності 

студентів 

Протоколи засідань 

кафедри 
Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 

Протягом 
навчального 

року 

 

3.  

Обговорення результатів 

поточної успішності студентів 

на засіданнях кафедри до 

початку заліково-

екзаменаційних сесій 

Протоколи засідань 

кафедри Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

4.  

З метою покращення 

дисципліни та якості 

успішності в навчанні 

студентів проводити засідання 

кафедри спільно з кураторами 

академічних груп та 

студентами 

 

Протоколи засідань 

кафедри 
Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри, 

куратори груп 

Протягом 

навчального 

року 

 

5.  

Забезпечити додержання 

графіка проведення відкритих 

занять та взаємовідвідувань 

викладачами кафедри 

 

Протоколи засідань 

кафедри 

Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

6.  Проведення засідань кафедри 
Протоколи кафедри Зав. кафедри 1 раз на 

місяць 

 

7.  
Підготовка звітів про роботу 

кафедри 

Звіти Зав. кафедри, 

відповідальні за 

напрямами 

Протягом 

навчального 
року 

 

8.  

Підготовка статей та 

повідомлень про роботу 

кафедри на Web- сторінку 

ННІМП ДВНЗ «УМО», для 

соціальних мереж (Facebook 

тощо) 

Статті, повідомлення 

Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 
навчального 

року 

 

9.  

Участь у засіданнях 

директорату ННІМП ДВНЗ 

«УМО» 

 Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко 
1 раз на 

місяць 

 

10.  
Участь у роботі  Вченої ради 

ННІМП ДВНЗ «УМО» 

Протоколи Вченої ради Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

доц. 

М. Е. Морозова, 

доц. 

О. Л. Ануфрієва 

Протягом 

навчального 

року 

 

11.  

Проведення 

профорієнтаційної роботи за 

планом та графіком 

Презентації, участь у 

рекламних заходах. 
викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 
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№ 

з/п 
Вид роботи 

Підсумковий результат 

Виконавці 
Строк  

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

12.  

Проведення І туру олімпіади 

для студентів економічних 

спеціальностей кафедри 

економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП, 

організація участі студентів у 

ІІ турі Всеукраїнської 

олімпіади 

 

Визначення переможця 

та заохочення студентів 

за результатами 

олімпіади 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

ст. викладач 

О. А. Брусєнцева, 

доц. 

М. Е. Морозова, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

13.  

Участь у підготовці, 

організації і проведенні 

творчих конкурсів серед 

здобувачів вищої освіти 

Визначення переможця 

та заохочення студентів 

за результатами участі у 

заходах 

Зав. кафедри Т. І. 

Бурлаєнко, 

О. А. Брусєнцева, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

14.  
Участь викладачів кафедри у 

міжнародних виставках  

Круглі столи, участь у 

конкурсах, подання 

матеріалів, навчально-

методичних розробок 

для номінацій 

Зав. кафедри 

Т. І. Бурлаєнко, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 
Форма підвищення професійного рівня 

Прізвище та 

ініціали 

працівника 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 2 3 4 5 

1. 
Підвищення кваліфікації викладачів шляхом участі в 

роботі кафедрального та університетського 

методологічних семінарів 

Всі викладачі  

кафедри 

2018-2019 

рр. 
  

2. Підвищення кваліфікації викладачів шляхом участі в 

наукових конференціях, стажуваннях 

Всі викладачі  

кафедри 

2018-2019 

рр.   

3. 
Підвищення кваліфікації викладачів шляхом 

проведення, відвідування та обговорення відкритих 

занять та взаємовідвідувань 

Всі викладачі  

кафедри 

2018-2019 

рр. 
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9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Строк виконання 

1 2 3 4 
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10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

Дата Зміст зауважень Підпис 
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11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

Перший семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,   

протокол  №__  від «___» ________________ 20 ___ року 

Завідувач кафедри _____________________ Т. І. Бурлаєнко 

 

Другий семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,   

протокол  №___  від «___»_______________20__ року 

Завідувач кафедри ____________________ Т. І. Бурлаєнко 

 

 


