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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік
затверджено у кількості ______ ставок, з них:
Загальний склад кафедри
№ Назва кафедри

публічного
управління
і проектного
менеджменту

всього
осіб

доктори
наук,
професори

кандидати
наук,
доценти

Працівники за основним місцем роботи
всього
осіб

доктори наук,
професори
(ПІБ)

кандидати наук,
доценти, старші
викладачі
(ПІБ)

кандидати наук,
доценти
Букорос Тетяна
Олександрівна
Івкін Володимир
Миколайович,
Наливайко Галина
Володимирівна,
Карташов
Дубініна Оксана
Євген
Володимирівна
Григорович
Бережна Галина
Алейнікова
Віталіївна
Олена
кандидати наук
Володимирівна Вініченко Алла
Анатоліївна
старші викладачі
Савченко Вадим
Юрійович
Тарасова Тетяна
Володимирівна
Попова Вікторія
Юріївна
Стасюк Наталія
Василівна
Працівники за сумісництвом та суміщенням
доктори наук
Рябова Зоя
Вікторівна

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№
з/п

Основні питання

Доповідачі

1 семестр
Вересень 2019 р.
1.

2.

3.

4.

Затвердження індивідуальних планів викладачів та
плану роботи кафедри на 2019-2020 н.р.
Про результати вступної кампанії 2019 р. та план
профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р.
Про планування короткострокових заходів з
поповнення контингенту магістерської програми
«Управління проектами»
Про стан навчально-методичного забезпечення
дисциплін кафедри з урахуванням методів
дистанційної форми навчання
Про формування електронних НМК дисциплін
кафедри
Затвердження графіку відкритих занять та графіку
консультацій НПП кафедри

Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри
Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри
Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри
Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри

Жовтень 2019 р.
1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

1.

Науково-педагогічні
працівники кафедри
Про забезпечення розробки НМК дисциплін із Зав. кафедри, науковозастосуванням
інформаційно-комунікаційних педагогічні працівники
технологій.
кафедри
Науково-педагогічні
Про стан виховної роботи та дисципліну здобувачів
працівники кафедри,
вищої освіти денної форми навчання.
куратори
Про підготовку та проведення Науково-практичної
студії
«Розвиток
інформаційно-аналітичної Науково-педагогічні
компетентності педагога в умовах трансформаційних працівники кафедри
змін суспільства»
Листопад 2019 р.
Про стан поточної успішності навчання здобувачів
Науково-педагогічні
вищої освіти та готовність до екзаменаційної сесії
працівники кафедри
І семестру.
Про науково-педагогічний склад кафедри: стан, Зав. кафедри
перспективи зростання наукового потенціалу.
Обговорення
та
затвердження
річного
звіту
комплексної кафедральної теми науково-дослідної
Зав. кафедри, науковороботи «Механізми формування та удосконалення
педагогічні працівники
системи управління проектами економічного та
кафедри
соціального спрямування в умовах суспільнополітичних трансформацій в Україні».
Грудень 2019 р.
Про результати другого етапу вступної кампанії з
Зав. кафедри, науковонабору вступників на освітню програму «Управління педагогічні працівники
проектами».
кафедри
Про результати науково-дослідної роботи кафедри

Відмітка
про
виконання

2.

3.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4

1.

Про результати навчання здобувачів вищої освіти за
підсумками зимової екзаменаційної сесії 2019/2020
н.р. та стан ліквідації академзаборгованості.
Затвердження звітів викладачів про виконання
індивідуальних планів роботи та звіту кафедри про
виконання навчального навантаження за 1 семестр
2019/2020 н.р.
2 семестр
Січень 2020 р.
Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів
роботи за 1 семестр 2019-2020 н.р.

Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри
Науково-педагогічні
працівники кафедри

Науково-педагогічні
працівники кафедри
Зав. кафедри, науковоЗатвердження звіту кафедри про виконання
педагогічні працівники
навчального навантаження за 1 семестр 2019-2020 н.р.
кафедри.
Зав. кафедри, науковоПро готовність кафедри до реалізації освітнього процесу у
педагогічні працівники
ІІ семестрі навчального року.
кафедри.
Про хід використання сучасних комп’ютерних технологій
Зав. кафедри, науковов навчальному процесі по дисциплінах кафедри та
педагогічні працівники
впровадження інноваційних форм та методів
кафедри.
проведення аудиторних занять.
Лютий 2020 р.
Про підготовку та проведення ІІІ Міжнародного
науково-практичного семінару «Економічні, соціальні Зав. кафедри, науковота інформаційні аспекти європейських інтеграційних педагогічні працівники
кафедри
процесів» (березень 2020 р.)
Зав. кафедри, науковоПро стан роботи з поновлення інформації на WEB
педагогічні працівники
сторінці кафедри, інституту
кафедри
Про організацію профорієнтаційної роботи серед
Зав. кафедри, наукововипускників ЗВО щодо вступу на навчання до
педагогічні працівники
університету та на магістерську програму «Управління
кафедри
проектами»
Зав. кафедри, науковоПро участь НПП кафедри у масових наукових заходах в
педагогічні працівники
ДЗВО УМО
кафедри
Про організацію практики здобувачів вищої освіти
Зав. кафедри, керівники
освітніх програм «Управління проектами», «Державна
практики
служба»
Березень 2020 р.
Зав. кафедри, науковоПро стан підготовки навчально-методичних видань
педагогічні працівники
кафедри
кафедри
Зав. кафедри, науковоПро стан підготовки магістерських робіт освітніх
педагогічні працівники
програм «Управління проектами», «Державна служба»
кафедри.
Зав. кафедри, науковоПро результати виховної роботи та стан дисципліни
педагогічні працівники
студентів денної форми навчання
кафедри
Про результати профорієнтаційної роботи та
Зав. кафедри, науковоперспективи формування контингенту здобувачів
педагогічні працівники
вищої освіти у 2020 році
кафедри
Квітень 2020 р.
Про результати рубіжного контролю знань студентів з Науково-педагогічні

2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.

5.

навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 2019-2020
н.р. та заходи з підвищення успішності навчання
Про стан виконання індивідуальних планів видання
навчальних посібників, підручників, монографій
Про підготовку та проведення Всеукраїнської науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Наука і молодь 2020»
Про підвищення якості освітнього процесу

працівники кафедри
Науково-педагогічні
працівники кафедри
Науково-педагогічні
працівники кафедри
Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри

Травень 2020 р.
Про стан успішності навчання студентів та готовність Науково-педагогічні
кафедри до літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. працівники кафедри
Звіт викладачів з виконання індивідуальних завдань
науково-дослідної роботи
Про якість підготовки магістерських робіт
здобувачами вищої освіти освітніх програм
«Управління проектами», «Державна служба»
Червень 2020 р.
Про результати успішності навчання студентів за
підсумками літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.
Звіти викладачів кафедри про виконання
індивідуальних планів роботи за 2019-2020 н. р.
Затвердження індивідуальних рейтингових звітів НПП
кафедри.
Затвердження
звіту
кафедри
про
виконання
навчального навантаження за 2019-2020 н.р.
Обговорення попереднього розподілу педагогічного
навантаження та індивідуальних планів роботи
викладачів на 2020-2021 н.р.
Обговорення проекту плану роботи кафедри на 20192020 н.р.

Науково-педагогічні
працівники кафедри.
Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри
Науково-педагогічні
працівники кафедри
Науково-педагогічні
працівники кафедри
Зав. кафедри
Зав. кафедри
Зав. кафедри, науковопедагогічні працівники
кафедри

3. МЕТОДОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ

№ з/п

Теми

1

2

Виконавці

Методологічний семінар в рамках науковометодичної студії «Школи «Інформаційноаналітична компетентність педагога – шлях до
професійного успіху»

1.

3
Науковопедагогічні
працівники
кафедри, доц.
Дубініна О.В.

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання

4

5

Жовтень
2019 р.

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ

№ з/п
1

1.

Теми
2
За комплексною науково-дослідною темою
кафедри «Механізми формування та
удосконалення системи управління проектами
економічного та соціального спрямування в
умовах суспільно-політичних трансформацій в
Україні»

Виконавці

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання

3

4

5

Науковопедагогічні
працівники
кафедри

Листопад
2019 р

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1

2
Розробка та оновлення методичного
забезпечення навчальних дисциплін
кафедри (за переліком закріплених
1.
дисциплін кафедри)
Оновлення робочих програм
навчальних дисциплін
2.

Оновлення та поповнення новими
матеріалами затверджених
3. навчально-методичних комплексів
(НМКД) дисциплін кафедри

Підсумковий
результат

Виконавці

3
Повна
відповідність
НМЗ
дисциплін акр.
вимогам

4
Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

5
Протягом
навчального
року

Затверджені
робочі
програми
навчальних
дисциплін

Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Дисципліни 1
семестру - до
13.09.2019 р.;
дисципліни 2
семестру - до
15.01.2020 р.

НауковоНМКД
педагогічні
працівники
кафедри
Розробка та оновлення завдань
Зав. кафедри,
підсумкового контролю навчальних Комплекти
науково4. досягнень студентів (екзаменаційних екзаменаційних педагогічні
білетів) з навчальних дисциплін
білетів
працівники
кафедри
кафедри

Строк
виконання

Протягом
навчального
року
Для
дисциплін 1
семестру - до
22.11.2019 р.
для

Відмітка
про
виконання
6

№
з/п
1

Вид роботи

Підсумковий
результат

Виконавці

2

3

4

Забезпечення підготовки дипломних
робіт здобувачів вищої освіти
Календарний
освітніх програм «Управління
5.
план
проектами», «Державна служба»
Розробка завдань та календарного
плану виконання дипломних робіт
Підготовка до друку методичних
рекомендацій
Ел.варіант
6.

Строк
виконання
5
дисциплін 2
семестру - до
01.05.2020 р.

Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Листопад
2019 р.

науковопедагогічні
працівники
кафедри

Червень
2020 р

Бережна Г.В.

Жовтень
2019 р.

Наливайко Г.В.

Червень
2020 р.

Дубініна О. В.

І семестр
2019-2020
н.р.

Науковопедагогічні
працівники
кафедри

Згідно з
семестровими
графіками

Протоколи
засідань
кафедри

Зав. кафедри

Протягом
навчального
року

Протоколи
методичного
семінару
кафедри

Зав. кафедри

Протягом
навчального
року

Зав. кафедри,
Участь викладачів кафедри у роботі
науковоСтатті,
13. науково-практичних конференцій,
педагогічні
тези доповідей
семінарів ДЗВО УМО та інших ЗВО
працівники
кафедри

Протягом
навчального
року

Підготовка до друку методичних
Ел.варіант
рекомендацій з написання курсових
7.
проектів для здобувачів вищої освіти
освітньої програми «Управління
проектами»
Підготовка до друку методичних
Ел.варіант
8. рекомендацій з навчальної
дисципліни «Соціологія»
Підготовка до друку НМК з
Ел.варіант
9. дисципліни «Інформаційні
технології в управлінні проектами»
Проведення викладачами кафедри Протоколи
10. відкритих занять з наступним
засідань
обговоренням на засіданнях кафедри кафедри
Контроль за своєчасністю та якістю
підготовки викладачами навчальнометодичного забезпечення з
дисциплін кафедри, заслуховування
11.
звітів викладачів про стан
методичного забезпечення
закріплених за ними дисциплін на
засіданнях кафедри
Вивчення викладачами кафедри
нових нормативних документів
12. МОН та ДЗВО УМО з методичної
роботи, досвіду методичної роботи
інших кафедр та ВНЗ

Оновлення матеріалів сторінки
14. кафедри на сайті Університету

Науковопедагогічні
працівники
кафедри

Протягом
навчального
року

Відмітка
про
виконання
6

6. НАУКОВА РОБОТА
№
з/п
1
1.

2.

3.

Вид роботи
2
Звіт за проведеними науковими
дослідженнями за комплексною
кафедральною темою НДР
Розробка і затвердження робочого
плану науково-дослідної роботи на
2019-2020 р.
Підготовка до друку матеріалів за
результатами НДР кафедри

Підготовка та опублікування
наукових статей у закордонних,
4.
фахових вітчизняних та інших
вітчизняних виданнях
Підготовка доповідей, статей та тез
доповідей до участі у закордонних,
міжнародних, вітчизняних та
5.
університетських науковотеоретичних та практичних
конференціях
Підготовка доповідей та участь у
роботі методологічного, наукового
6.
семінарів кафедри згідно з планом
роботи семінарів
Рецензування монографій,
підручників, навчальних посібників,
7.
авторефератів дисертацій, наукових
статей
Рецензування та участь у захистах
кандидатських, докторських
8.
дисертацій в якості офіційних
опонентів
Керівництво підготовкою
магістерських робіт освітніх
9.
програм «Управління проектами»,
«Державна служба»
Керівництво науковою роботою
студентів з підготовкою доповідей
10.
на Всеукраїнські студентські наукові
конференції
Керівництво науковою роботою
студентів з підготовкою конкурсних
11.
наукових робіт, підготовкою до
друку тез доповідей та статей
Участь у щорічних науково12. практичних конференцій УМО.
Підготовка доповідей-презентацій та

Підсумковий
результат

Виконавці

3
Наукові
статті, участь
у наукових
конференціях

4
Науковопедагогічні
працівники
кафедри
НауковоПлан,
педагогічні
документація працівники
кафедри
НауковоРозділи
педагогічні
монографії
працівники
кафедри
НауковоНаукові
педагогічні
статті
працівники
кафедри
Наукові
статті, тези
доповідей

Науковопедагогічні
працівники
кафедри

НауковоДоповіді
педагогічні
викладачів
працівники
кафедри
Науковопедагогічні
Рецензії
працівники
кафедри
Науковопедагогічні
Рецензії
працівники
кафедри
Завдання на Наукововиконання
педагогічні
наукових
працівники
робіт
кафедри
НауковоДоповіді
педагогічні
студентів
працівники
кафедри
Наукові
Науковороботи, тези педагогічні
доповідей,
працівники
статті
кафедри
Тези
Науководоповідей, та педагогічні
матеріали
працівники

Строк
виконання
5
протягом
року

Січень
2020 р.
протягом
року
протягом
року

протягом
року

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

Відмітка
про
виконання
6

№
з/п
1

Вид роботи

Підсумковий
результат

2
3
матеріалів до друку
конференції
Підготовка та проведення
Всеукраїнської науково-практичної
конференції здобувачів вищої освіти
і молодих учених «Наука і молодь
Тези
13.
2020».
доповідей
Підготовка доповідей, участь у
конференції та наукових масових
заходах.

Виконавці
4
кафедри
Науковопедагогічні
працівники
кафедри

Строк
виконання
5

Травень
2020

Відмітка
про
виконання
6

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

Вид роботи
2
Забезпечення розподіл та
коригування навчального
навантаження по кафедрі

Підсумковий
результат
3
Розподіл
навантаження

Забезпечення дотримання
ліцензійних вимог та об’єктивні
Протоколи
показники поточної та підсумкової засідань кафедри
успішності студентів
Забезпечення обговорення
результатів поточної успішності
студентів на засіданнях кафедри до
початку заліково-екзаменаційних
сесій
З метою покращення навчальної
дисципліни та якості успішності
проводити засідання кафедри
спільно з кураторами академічних
груп та проблемними студентами

Протоколи
засідань кафедри

Протоколи
засідань кафедри

5.

Забезпечити додержання графіка
проведення відкритих занять та
взаємовідвідувань викладачами
кафедри

Протоколи
засідань кафедри

6.

Проведення засідань кафедри

Протоколи
кафедри

7.

Підготовка звітів з різних напрямів
Звіти
роботи кафедри
Підготовка статей та повідомлень
про роботу кафедри на Webсторінку ННІМП ДЗВО УМО

8.

Участь у засіданнях директорату
ННІМП ДЗВО УМО
Участь у роботі у Вченої ради
10.
ННІМП, ДЗВО УМО

Статті,
повідомлення

9.

Протоколи вченої
ради

Виконавці

Строк
виконання

4

5

Зав. кафедри.
Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Зав. кафедри
Зав. кафедри,
відповідальні
за напрямами
Зав. кафедри,
науковопедагогічні
працівники
кафедри,
відповідальні
за вид роботи
Зав. кафедри

Зав. кафедри,
викладачі
НауковоЗабезпечення підготовки студентів
Конкурсні наукові педагогічні
11. до участі у конкурсах наукових
роботи
працівники
робіт
кафедри
Проведення профорієнтаційної
Науковороботи за планом та графіком
Виставки «круглі
педагогічні
столи»,презентації,
12. Забезпечення організації і
працівники
контролю за роботою
рекламні заходи.
кафедри
профорієнтаційних груп.
Науково13. Участь у реалізації комплексного Співорганізація

3 рази на
рік
протягом
року

протягом
року

протягом
року

І-ІІ семестр
2019 2020 н.р.
1 раз на
місяць
На вимогу
керівництва

протягом
року

1 раз на два
тижня
1 раз на 2
місяці
протягом
року

протягом
року
протягом

Відмітка
про
виконання
6

№
з/п
1

Вид роботи
2
плану виховної роботи на
2019/2020 р. в ННІМП.

Підсумковий
результат
3
заходів

Відмітка
про
виконання
6

Строк
виконання

Виконавці
4
педагогічні
працівники
кафедри

5
року за
планом

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

Форма підвищення професійного рівня
2
Підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників кафедри шляхом
участі в роботі кафедральних та
університетських методологічних семінарів
Підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників кафедри шляхом
участі в наукових конференціях
Підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників кафедри шляхом
проведення, відвідування та обговорення
відкритих занять та взаємовідвідувань
Підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників кафедри шляхом
участі у програмах підвищення кваліфікації з
відривом від виробництва

Прізвище та
ініціали
працівника
3
Науковопедагогічні
працівники
кафедри
Науковопедагогічні
працівники
кафедри
Науковопедагогічні
працівники
кафедри

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

4
За графіком

5

За графіком

За графіком

За графіком,
(за потребою)

9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

Строк виконання

1

2

3

4

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Підпис

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
Перший семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол №__ від " "
20 року
Завідувач кафедри _____________________
Другий семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол №___ від "___"_______________20__ року
Завідувач кафедри _____________________

