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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

Управління
проектами та
загальнофахових дисциплін

всього
осіб

11

доктори
наук,
професори

кандидати
наук,
доценти

1

Працівники за основним місцем роботи
Всьо
-го
осіб

5

доктори наук,
професори
(ПІБ)

кандидати наук,
доценти, старші
викладачі
(ПІБ)

Алейнікова
Олена
Володимирівна

кандидати наук,
доценти
Хасіневич Світлана
Юріївна,
Івкін Володимир
Миколайович,
Наливайко Галина
Володимирівна,
Букорос Тетяна
Олександрівна
старші викладачі
Штангей Всітлана
Василівна (к.пед.н.)
Савченко Вадим
Юрійович
Стасюк Наталія
Василівна
Симбірська Єлизавета
Володимирівна
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2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№
з/п

Основні питання

Доповідачі

1 семестр

1.

2.

1.

2.

Серпень 2015 р.
Обговорення розподілу навчального навантаження Зав. кафедри
по кафедрі за посадами та індивідуальних планів О.В. Алейнікова,
викладачів на 2015-2016 н.р. та плану кафедри на
2015-2016 н.р.
Затвердження та перезатвердження ПНД (РПНД) у Зав. кафедри
О.В. Алейнікова,
зв’язку зі змінами навчальних планів підготовки.
Вересень 2015 р.
Обговорення підсумків діяльності ІМП у 2014-2015
н.р. та завдання колективу кафедри на 2015-2016
Зав. кафедри
н.р. Розподіл громадських доручень між
Алейнікова О.В.,
викладачами кафедри на 2015-2016 н.р.
Про стан навчально-методичного забезпечення
дисциплін кафедри з урахуванням методів
дистанційної форми навчання

Зав. кафедри
Алейнікова О.В

Відмітка
про
виконання

3.

1.

2.

3.

1.
2.

1.

2.

Проректор з навчальноОбговорення стану, перспектив зростання наукового виховної роботи
потенціалу кафедри. Обговорення проведеного
Кириченко М.О.,
відкритого заняття проф. Алейнікової О.В.
зав. кафедри
Алейнікова О.В
Жовтень 2015 р.
Про результати завершення першого етапу
Викладачі кафедри
комплексної науково-дослідної теми кафедри
Забезпечення розробки НМК дисциплін для
Зав. кафедри
студентів денної форми навчання із застосуванням Алейнікова О.В.,
інформаційно-комунікативних технологій.
викладачі кафедри
Про стан виховної роботи та дисципліну студентів
Викладачі кафедри,
денної форми навчання
куратори (Івкін В.М.)
Листопад 2015 р.
Про стан поточної успішності навчання студентів та
Викладачі кафедри
готовність до екзаменаційної сесії І семестру
Зав. кафедри
Про науково-педагогічний склад кафедри: стан,
Алейнікова О.В.
перспективи зростання наукового потенціалу
Грудень 2015 р.
Про результати виконання завдань комплексної
науково-дослідної теми кафедри та підготовку звіту
за першим етапом дослідження
Про результати успішності навчання студентів за
підсумками зимової екзаменаційної сесії 2015-2016
н.р. та стан ліквідації академзаборгованості

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Викладачі кафедри

2 семестр

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Січень 2016 р.
Звіти викладачів про виконання індивідуальних
планів роботи за 1 семестр 2015-2016 н.р.
Затвердження звіту кафедри про виконання
навчального навантаження за 1 семестр 2015-2016
н.р
.
Про початок другого етапу науково-дослідної
роботи та завдання кафедри щодо її вдосконалення

Викладачі кафедри
Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Про стан готовності кафедри до навчального процесу у Зав. кафедри
ІІ семестрі навчального року
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Лютий 2016 р.
Про стан роботи з поновлення інформації на WEB Зав. кафедри
сторінці кафедри, інституту
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Про організацію профорієнтаційної роботи серед
Зав. кафедри
випускників ВНЗ щодо вступу на навчання до
Алейнікова О.В.,
університету на магістерську програму «Управління
викладачі кафедри
проектами»

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

Березень 2016 р.
Про стан підготовки навчально-методичних видань Зав. кафедри, проф.
Алейнікова О.В.,
кафедри.
викладачі кафедри
Зав. кафедри, проф.
Про результати виховної роботи та стан дисципліни
Алейнікова О.В.,
студентів денної форми навчання
викладачі кафедри
Квітень 2016 р.
Про результати рубіжного контролю знань студентів
з навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 2015Викладачі кафедри
2016 н.р. та заходи з підвищення успішності
навчання
Про стан виконання індивідуальних планів видання
Викладачі кафедри
навчальних посібників, підручників, монографій.
Травень 2016 р.
Про стан успішності навчання студентів та
Викладачі кафедри
готовність кафедри до літньої заліковоекзаменаційної сесії 2015-2016 н. р.
Звіти викладачів про проміжні результати
виконання комплексної науково-дослідної теми
кафедри
Червень 2016 р.
Про результати успішності навчання студентів за
підсумками літньої екзаменаційної сесії 2015-2016
н.р.
Звіти викладачів кафедри про виконання
індивідуальних планів роботи за 2015-2016 н. р.

Викладачі кафеди

Викладачі кафедри
Викладачі кафедри

Затвердження звіту кафедри про виконання Зав. кафедри
Алейнікова О.В.
навчального навантаження за 2015-2016 н.р.
викладачі кафедри
Обговорення попереднього розподілу педагогічного
навантаження та індивідуальних планів роботи
викладачів на 2016-2017 н.р.
Обговорення плану роботи кафедри на 2016-2017
н.р.

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.
Зав. кафедри
Алейнікова О.В.

3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

№ з/п
1
1.
2.
3.

Теми
2
Наукове стажування викладачів ІМП ДВНЗ
«УМО» у Республіці Польща
Мовні професійні вимоги для науковопедагогічних працівників
Роль соціально-гуманітарних знань в сучасній
освіті

Виконавці
3
Штангей С.В.
Івкін В.М.
Букорос Т.О.

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання

4
Жовтень
2015 р.
Січень
2016 р.
Травень
2016 р.
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4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ

№ з/п
1

1.

2.

Теми
2
У рамках комплексної науково-дослідної теми
кафедри «Механізми формування та
удосконалення системи управління проектами
економічного та соціального спрямування в
умовах суспільно-політичних трансформацій в
Україні».
Прагмалінгвістичний аспект у професійній
діяльності менеджера

Виконавці

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання

3

4

5

Викладачі
кафедри

Стасюк Н.В.

Грудень
2015 р

Квітень
2016 р.

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

Підсумковий
результат

Виконавці

Строк
виконання

1

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

4
5
Повна
Зав. кафедри
Протягом
відповідність Алейнікова О.В., навчального
НМЗ дисциплін викладачі
року
акр. вимогам кафедри

Коригування та перезатвердження
робочих програм навчальних
дисциплін у зв’язку зі змінами
2.
навчальних планів підготовки
бакалаврів

Затверджені
робочі
програми
навчальних
дисциплін

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

3

НМКД

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі
кафедри

Викладачі
кафедри

Дисципліни 1
семестру – до
17.09.2015;
дисципліни 2
семестру – до
15.01.2016
Протягом
навчального
року
Для
дисциплін 1
семестру – до
22.11.2015

Розробка та оновлення завдань
Зав. кафедри
підсумкового контролю навчальних Комплекти
Алейнікова О.В.,
4. досягнень студентів (екзаменаційних екзаменаційних
викладачі
білетів) з навчальних дисциплін
білетів
для
кафедри
кафедри
дисциплін 2
семестру – до
01.05.2016

Відмітка
про
виконання
6

№
з/п
1

Вид роботи

Підсумковий
результат

Виконавці

Строк
виконання

2

3

4

5

Написання і підготовлення до
видання конспекту лекцій з
дисципліни Мікроекономіка для
5. бакалаврів напряму підготовки
ел.вар., 7 д.а.
6.030505 «Управління персоналом та
економіка праці» денної форми
навчання
Розробка програм навчальної
дисципліни Мікроекономіка для
бакалаврів напряму підготовки
ел.вар., 20
6. 6.030505 «Управління персоналом та годин
економіка праці» денної форми
навчання
7.

Підготовка до друку методичних
рекомендацій щодо вивчення
англійської мови для бакалаврів
денної і заочної форм навчання

Підготовка електронного варіанту
текстів з англійської мови для
8.
бакалаврів денної і заочної форм
навчання всіх спеціальностей

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Розроблення навчально-методичного
комплексу з навчальної дисципліни
"Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Розроблення матеріалів з навчальної
дисципліни «Соціальна
відповідальність»
Проведення викладачами кафедри
відкритих занять з наступним
обговоренням на засіданнях кафедри
Контроль за своєчасністю та якістю
підготовки викладачами навчальнометодичного забезпечення з
дисциплін кафедри, заслуховування
звітів викладачів про стан
методичного забезпечення
закріплених за ними дисциплін на
засіданнях кафедри
Вивчення викладачами кафедри
нових нормативних документів
МОН та ДВНЗ «УМО» з методичної
роботи, досвіду методичної роботи
інших кафедр та ВНЗ
Участь викладачів кафедри у роботі
науково-практичних конференцій,
семінарів УМО та інших ВНЗ

Протягом
Алейнікова О.В. навчального
року

Алейнікова О.В. І семестр

ел.вар., 1 д.а. Івкін В.М.

Протягом
навчального
року

ел.вар., 1 д.а.

Івкін В.М.

Протягом
навчального
року

ел.варіант

Стасюк Н.В.

Лютий 2016
р.

ел.варіант

Наливайко Г.В.

Квітень 2016
р.

Протоколи
засідань
кафедри

Викладачі
кафедри

Згідно з
семестровими
графіками

Протоколи
засідань
кафедри

Зав. кафедри
Протягом
Алейнікова О.В. навчального
року

Протоколи
методичного
семінару
кафедри

Протягом
Зав. кафедри
навчального
Алейнікова О.В.
року

Зав. кафедри
Протягом
Статті,
Алейнікова О.В., навчального
тези доповідей
викладачі
року

Відмітка
про
виконання
6

№
з/п

Вид роботи

Підсумковий
результат

1

2

3

Розробка та впровадження
у навчальний процес
15. мультимедійних та фолійних
програм візуального супроводу
дисциплін кафедри
Внесення змін до критеріїв оцінки у
програму фахового вступного
випробування на здобуття
16.
освітнього рівня магістр
спеціальності «Управління
проектами»

Виконавці
4
кафедри

Мультимедійні викладачі
презентації
кафедри

Строк
виконання
5
Протягом
навчального
року

Критерії оцінки
Зав. кафедри
знань фахового
Вересень
Алейнікова О.В.
вступного
2015 р.
Букорос Т.О.
випробування

Відмітка
про
виконання
6

6. НАУКОВА РОБОТА
№
з/п
1

Вид роботи

Підсумковий
результат

2
3
Продовження наукових досліджень Наукові
за кафедральною темою НДР
статті, участь
1.
у наукових
конференціях
Підготовка наукових монографій
Розділи
2. одноосібних (у складі авторських
монографії
колективів)
Підготовка та опублікування
наукових статей у закордонних,
Наукові
3.
фахових вітчизняних та інших
статті
вітчизняних виданнях
Підготовка доповідей, статей та тез
доповідей до участі у закордонних,
Наукові
міжнародних, вітчизняних та
4.
статті, тези
університетських науководоповідей
теоретичних та практичних
конференціях
Підготовка доповідей та участь у
Доповіді
5. роботі наукового семінару кафедри
викладачів
згідно з планом роботи семінару
Рецензування монографій,
підручників, навчальних посібників,
6.
рецензії
авторефератів дисертацій, наукових
статей
Рецензування та участь у захистах
кандидатських, докторських
7.
рецензії
дисертацій в якості офіційних
опонентів
Керівництво науковою роботою
студентів з підготовкою доповідей Доповіді
8.
на Всеукраїнські студентські наукові студентів
конференції
Керівництво науковою роботою
Наукові
студентів з підготовкою конкурсних роботи, тези
9.
наукових робіт, підготовкою до
доповідей,
друку тез доповідей та статей
статті
Участь у щорічній звітній науковоТези
практичній конференції УМО.
доповідей, та
10. Організація роботи секції.
матеріали
Підготовка доповідей-презентацій та
конференції
матеріалів до друку
Підготовка доповідей та участь у
Тези
11.
Днях науки УМО
доповідей

Виконавці

Строк
виконання

4

5

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри
викладачі
кафедри

протягом
року
до
01.05.16

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

Відмітка
про
виконання
6

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Забезпечити розподіл та
коригування навчального
навантаження по кафедрі
Забезпечити дотримання
ліцензійних вимог та об’єктивні
показники поточної та
підсумкової успішності студентів
Забезпечити обговорення
результатів поточної успішності
студентів на засіданнях кафедри
до початку заліковоекзаменаційних сесій
З метою покращення навчальної
дисципліни та якості успішності
проводити засідання кафедри
спільно з кураторами академічних
груп та проблемними студентами
Забезпечити додержання графіка
проведення відкритих занять та
взаємовідвідувань викладачами
кафедри
- проф. Алейнікова О.В –
(вересень 2015 р.), Стасюк Н.В.
(листопад 2015р.), Савченко В.Ю. (
березень 2016р), Штангей С.В.
(травень 2016 р.)
Проведення засідань кафедри

Підсумковий
результат
3
Розподіл
навантаження,
протоколи
кафедри
Протоколи
засідань кафедри
Протоколи
засідань кафедри

Протоколи
засідань кафедри

Протоколи
засідань кафедри

4

5

Зав. кафедри
3 рази на
Алейнікова О.В.. рік
Зав. кафедри,
протягом
викладачі кафедрироку
Зав. кафедри
Алейнікова О.В., протягом
викладачі
року
кафедри
Зав. кафедри,
Алейнікова О.В. протягом
викладачі
року
кафедри

Зав. кафедри,
І-ІІ семестр
Алейнікова О.В.
2015 викладачі
2016 н.р.
кафедри

Протоколи
кафедри

Зав. кафедри
1 раз на
Алейнікова О.В.
місяць

Звіти

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
відповідальні за
напрямами
Зав. кафедри,
Алейнікова О.В.
викладачі
кафедри відп.
Івкін В.М.)
Зав. кафедри
Алейнікова О.В.

Підготовка звітів з різних
напрямів роботи кафедри
Підготовка статей та повідомлень Статті,
про роботу кафедри на Webповідомлення
сторінку ІМП ДВНЗ „УМО”
НАПН України

Участь у засіданнях директорату
ІМП ДВНЗ „УМО” НАПН
України
Участь у роботі у Вченої ради
10. ІМП ДВНЗ „УМО” НАПН
України
Забезпечення підготовки
студентів до участі у конкурсах
11.
наукових робіт

Виконавці

Строк
виконання

9.

Протоколи вченої
ради

На вимогу
керівництва

протягом
року
1 раз на
тиждень

Зав. кафедри
1 раз на
Алейнікова О.В.,
місяць
викладачі

Конкурсні наукові
роботи
викладачі
кафедри

10.201506.2016 р.

Відмітка
про
виконання
6

№
з/п

Вид роботи

1

2

12.

Підсумковий
результат

Проведення профорієнтаційної
роботи за планом та графіком

Виконавці

3
4
Виставки «круглі
столи»,презентації,
викладачі
участь у
кафедри
рекламних
заходах.

Строк
виконання
5

Відмітка
про
виконання
6

протягом
року

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
№
Форма підвищення професійного рівня

Прізвище та
ініціали
працівника

Строк
виконання

2

3

4

з/п
1
1.

Підвищення кваліфікації викладачів шляхом
участі в роботі кафедрального та
університетського методологічних семінарів

Всі викладачі
кафедри

2015-2016
рр.

2.

Підвищення кваліфікації викладачів шляхом
участі в наукових конференціях

Всі викладачі
кафедри

2015-2016
рр.

Підвищення кваліфікації викладачів шляхом
проведення, відвідування та обговорення
відкритих занять та взаємовідвідувань
Підготовка і подання документів для отримання
вченого звання професора

Всі викладачі
кафедри

2015-2016
рр.

3.

4.

Зав. каф.
Алейнікова О.В.

Відмітка
про
виконання
5

вересень
2015 р.

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

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

Підпис

Перший семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол №__ від " "
20 року
Завідувач кафедри _____________________О.В.Алейнікова
Другий семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол №___ від "___"_______________20__ року
Завідувач кафедри ____________________О.В.Алейнікова

