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1. Призначення і сфера використання
Документована процедура встановлює єдиний для Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» порядок
управління процесом оперативного планування діяльністю кафедри. В цій
методиці встановлені загальні правила складання плану роботи кафедри
університету на новий навчальний рік і звіту про роботу за минулий навчальний
рік.
Документована процедура є обов’язковим документом системи управління
якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» при здійсненні планування та звітності щодо
діяльності кафедри на(в) навчальний (ному) рік (оці). Процес управління
оперативним плануванням діяльності кафедри повинен задовольняти вимогам, що
встановлені цим документом.
Методика є власністю університету. Передача методики та її копій
працівникам інших організацій, інформаційних установ здійснюється з дозволу
керівництва університету.
Введення документованої процедури в дію відбувається з моменту її
затвердження. Вона поширюється на процеси, підпроцеси, дії та види діяльності
кафедри, які пов’язані з функціонуванням системи управління якістю
університету.
Документована процедура підлягає перегляду один раз на п’ять років. Зміни
вносяться у разі необхідності. Пропозиції щодо внесення змін готують завідувачі
кафедр, директор науково-навчального центру та проректори університету.
Оформлення змін та їх перегляд здійснює начальник НМЦ управління якістю
діяльності. Затверджує документовану процедуру і зміни до неї ректор.
Документована процедура є конфіденційним документом; можливість його
копіювання для використання визначає перший проректор.
2. Нормативні посилання
Викладені в методиці положення щодо управління процесом планування
розроблені відповідно до вимог:
- Закону України «Про освіту» - 23.03.96 № 100/96-ВР;
- Закону України «Про вищу освіту» - 01.07.14 № 1556-VII;
- Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», 2016 р.;
- Стратегії розвитку Вищого навчального закладу «Полтавський
університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, 2016 р.;
- Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р.;
- Програми управління якістю освітньої діяльності Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на період
2013-2020 рр., 2013 р.;
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- Положення про організацію освітнього процесу у Вищому навчальному
закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2015 р.;
- Карти процесу «Оперативне планування», 2017 р.
3. Визначення та скорочення
ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»;
НМЦУЯД – науково-методичний центр управління якістю діяльності
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі»;
СУЯ ПУЕТ – система управління якістю Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
ДПСЯ – документи і процедури системи якості, розроблені відповідно до
вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які встановлюють
комплекс норм, правил, вимог до об’єктів стандартизації та до процесу
управління ним в університеті і затверджені ректором;
МІПК – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів;
МНОЦ – міжнародний науково-освітній центр;
ІЗДН – інститут заочно-дистанційної навчання;
ННЦ – науково-навчальний центр;
ЕК – екзаменаційна комісія;
ОП – освітня програма;
ОПП- освітньо-професійна програма;
ОНП – освітньо-наукова програма;
ППС – програма професійного спрямування;
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень;
ВНЗ – вищий навчальний заклад.
4. Мета та завдання управління підпроцесами складання плану роботи
та звіту про роботу кафедри
4.1. Головна мета управління підпроцесами складання плану роботи та
звіту про роботу кафедри – створення необхідних умов для здійснення
ефективного планування роботи кафедри на майбутній навчальний рік та оцінки її
діяльності за навчальний рік.
4.2. Основні завдання:
4.2.1. Забезпечення керівництва кафедри методичними рекомендаціями
щодо складання плану та звіту за всіма процесами діяльності, якими є такі:
освітній та навчально-організаційний процеси; процес навчально-методичного
забезпечення; процес наукової діяльності науково-педагогічних працівників і
студентів; процес міжнародного співробітництва; процес виховання студентської
молоді;
процес
інформаційного
забезпечення;
процеси
управління
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інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами; процес управляння
персоналом; процеси проведення профорієнтаційної роботи та формування
контингенту студентів.
4.2.2. Сприяння підвищенню ефективності здійснення всіх процесів
діяльності кафедри і системи управління якістю діяльності університету в цілому.
4.2.3. Забезпечення
підготовки
висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців – випускників університету.
4.2.4. Впровадження у процеси діяльності кафедри сучасних інформаційних
та інноваційних технологій.
4.2.5. Підвищення
кваліфікації
професорсько-викладацького
складу
кафедри.
4.2.6. Забезпечення системного та процесного підходів щодо управління
процесом планування діяльності кафедри.
4.2.7. Забезпечення реалізації стратегії інтернаціоналізації університету.
5.
Відповідальність керівництва
5.1. Загальну відповідальність за управління плануванням діяльності
кафедри та впровадження цього документа в університеті несе ректор.
5.2. Безпосередня відповідальність за процес управління плануванням в
університеті згідно з Методичними рекомендаціями щодо складання плану та
звіту роботи кафедри (далі Методичні рекомендації) та в межах їх компетенцій
покладається на: першого проректора, проректора з наукової діяльності,
проректорів з науково-педагогічної діяльності, директора науково-навчального
центру, начальника НМЦ управління якістю діяльності, деканів факультетів
(директора інституту), завідувачів кафедр.
5.3. Відповідальність і повноваження, співпраця та компетентність при
здійсненні процесу управління плануванням діяльності кафедри відображені в
таблиці.
Взаємодія керівників при реалізації управління підпроцесами складання плану роботи та
звіту про роботу кафедри
№
Виконання дій
Дії
з/п
ЗК
Д
НМЦ ННЦ ПНПР ПНР
ПР
науково1. Пропозиції
педагогічних
працівників
щодо
складання
та
виконання плану роботи ОІ/С/Р/ ОІ/С/
кафедри
К
К
2. Формування плану та звіту
про роботу кафедри
В/К
3. Погодження плану роботи
кафедри
В
П
С/П
С/П С/П
С/П
С/З
звіту
про
4. Погодження
роботу кафедри
В
П
С/П
С/П
-
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Призначення скорочень:
ПР – перший проректор
ПНР – проректор з з наукової роботи
ПНПР – проректор з науково-педагогічної роботи
ННЦ – директор науково-навчального центру
Д – декан факультету (директор інституту)
НМЦ – начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності
ЗК – завідувачі кафедр
К – контролює
ОІ – отримує інформацію
В – виконує рішення
С – співпрацює
П – погоджує
Р – приймає рішення
З – затверджує

6. Структура та опис складання плану роботи кафедри на навчальний
рік
6.1. Титульна сторінка плану роботи кафедри на поточний навчальний рік і
лист погодження оформлюються згідно Додатків 1 і 3 Методичних рекомендацій.
6.2. План роботи кафедри складається із таблиць встановленої форми. У
вступі до плану роботи кафедри надається коротка характеристика освітньої
діяльності кафедри, складу науково-педагогічних працівників, перелік навчальних
дисциплін, що будуть викладатися кафедрою в поточному навчальному році.
6.3. Перший розділ «Управління процесом «Оперативне управління»
містить розподіл планових обсягів навчальної роботи за видами між науковопедагогічними працівниками кафедри на поточний навчальний рік, який
відображається у таблиці 1. Дану інформацію можна роздрукувати із
Автоматизованої системи планування, організації, управління та контролю
навчального процесу в вищих навчальних закладах (iZETA).

в.т.ч. аудиторне
навантаження

Разом

дипломні роботи
(проекти)

ЕК

виробнича
практика
(стажування)

навчальна
практика

консультації

тестування

поточні модульні
роботи

РГР

екзамени

реферати,
колоквіуми

ПМК

курсові роботи
(проекти)

індивідуальні
заняття

лабораторні
заняття

семінарські
заняття

практичні заняття

Навчальна робота (педагогічне навантаження), год.
у тому числі

лекції

№
з/
п

Посада, ПІБ викладача

Таблиця 1. Розподіл планових обсягів навчальної роботи за видами між науковопедагогічними працівниками кафедри________________________ на _________ навчальний рік

1.
Всь
ого
роз
поді
лен
о
фак
тич
но

6.4. Другий розділ «Управління процесом
забезпечення» відображається у таблицях 2-12.

«Навчально-методичне
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Таблиця 2. Підготовка до видання підручників, навчальних посібників і опорних
конспектів лекцій (з отриманням грифу вченої ради університету)
№
з/п

Назва видання та навчальної
дисципліни

Спеціальність
Обсяг
(напрям
(д.а.)
підготовки)
Українською мовою

Термін
підготовки

Виконавці
(посада, ПІБ)

Російською мовою
Англійською мовою

Таблиця 3. Підготовка та видання навчально-методичного забезпечення у
відповідності до робочих навчальних планів за спеціальностями та напрямами
підготовки (відповідно до плану видання навчально-методичної літератури
університету)
№
з/п

Назва видання та навчальної
дисципліни

Спеціальність
(напрям
підготовки)

Обсяг
(д.а.)

Термін
підготовки

Виконавці
(посада, ПІБ)

Українською мовою
Російською мовою
Англійською мовою

Таблиця 4. Підготовка та переробка внутрішньокафедрального навчальнометодичного забезпечення у відповідності до робочих навчальних планів за
спеціальностями та напрямами підготовки
№
з/п

Назва видання та
навчальної дисципліни

Спеціальніс
Обсяг
ть (напрям
(д.а.)
підготовки)

Підготовка
(переробка)

Форма
навчання
(денна,
заочна)

Термін Виконавці
підготов (посада,
ки
ПІБ)

Українською мовою
Російською мовою
Англійською мовою

У цій таблиці відображаються відомості щодо розробки чи доопрацювання
навчально-методичного
забезпечення,
яке
буде
включено
до
загальноуніверситетського плану видання в наступному навчальному роц,і або
яке передбачено для внутрішнього користування та не буде включатися до плану
видання.

Система управління якістю
Методичні рекомендації щодо складання плану роботи
та звіту про роботу кафедри

ПУЕТ

ДПСЯ М– 9-5.4.2–94-54-17
Редакція 03
Сторінка 11 із 42

Таблиця 5. Підготовка та переробка навчальних програм навчальних дисциплін
№
з/п

Навчальна дисципліна

Спеціальність
(напрям
підготовки),
курс

Підготовка
(переробка)

Семестр
(згідно робочого
навчального
плану)

Термін
підгото
вки

Виконавці
(посада,
ПІБ)

Таблиця 6. Підготовка та переробка робочих навчальних програм з навчальних
дисциплін кафедри
№
з/п

Навчальна дисципліна,

Спеціальність
(напрям
підготовки),
курс

Семестр
Підготовка (згідно робочого
(переробка)
навчального
плану)

Термін Виконавці
підготов (посада,
ПІБ)
ки

Таблиця 7. Підготовка та переробка програм і робочих програм навчальної і
виробничої практик, виробничого стажування студентів
№
з/п

Назва практики
(стажування),

Спеціальність
(напрям
підготовки),
курс

Підготовка
(переробка)

Семестр
(згідно робочого
навчального
плану)

Термін
підгото
вки

Виконавці
(посада,
ПІБ)

Таблиця 8. Підготовка та переробка освітньо-професійних і освітньо-наукових
програм за освітніми рівнями (ступенями)
№
з/п

Освітній рівень
(ступінь)

Спеціальність (ОП,
спеціалізація), напрям
підготовки (ППС)

Підготовка
(переробка)

Термін
підготовки

Виконавці
(посада,
ПІБ)

Таблиця 9. Підготовка та переробка навчально-методичного комплексу зі
спеціальності (напряму підготовки) за ступенями (освітньо-кваліфікаційними
рівнями)
№
з/п

Назва складової
навчальноТермін
Виконавці
методичного
підготовки
(посада, ПІБ)
комплексу
Перший (бакалаврський) рівень – ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра

Ступінь (освітньокваліфікаційний
рівень)

Спеціальність
(напрям
підготовки)

Другий (магістерський) рівень – ступінь магістра
Третій (освітньо-науковий) рівень PhD – ступінь доктора філософії

Таблиця заповнюється випусковими кафедрами. В цій таблиці вказуються
планова інформація щодо розробки або переробки (доопрацювання) навчальнометодичного комплексу зі спеціальності (напряму підготовки) за відповідними
ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), концепції підготовки фахівців
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відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), програми проведення
підсумкової атестації, комплексних контрольних кваліфікаційних завдань та
інших документів.

Назва
Спеціальність (ОП,
Форма навчання
дистанційного
спеціалізація)
(денна, заочна,
курсу* навчальної напрям підготовки
дистанційна)
дисципліни
(ППС)/ступінь, ОКР

Семестр

№
з/п

Курс

Таблиця 10. Підготовка та актуалізація дистанційних курсів з навчальних
дисциплін кафедри
Підготовка Виконавці
/актуалізаці (посада,
я**
ПІБ)

Термін
підготовки

Українською мовою
Російською мовою
Англійською мовою

*Якщо навчальна дисципліна викладається у декількох семестрах, то підготовка
дистанційного курсу здійснюється на загальний обсяг годин з обов’язковою
розподілом на кожний семестр.
** необхідність допомоги у форматуванні (так/ні).
Таблиця 11. Підготовка навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін, курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів та ін. для слухачів
курсів підвищення кваліфікації (КПК), студентів другої вищої освіти МІПК (ДВО)
№
з/п

Назва навчально-методичного
забезпечення

Форма навчання
(КПК, ДВО)

Обсяг
(д.а.)

Термін
підготовки

Виконавці
(посада, ПІБ)

6.5. Зміст третього розділу «Управління процесом «Навчальна діяльність і
навчально-організаційний процес» відображається в
таблицях
12-18
і
додатках 1-3.
Таблиця 12. Проведення
лабораторних занять
№
з/п

Виконавець
(посада, ПІБ)

відкритих

Навчальна дисципліна,
спеціальність (напрям
підготовки), курс

лекцій,

семінарських,

Тема, вид навчального
заняття

практичних

Семестр

і

Термін
проведення

Таблиця 13. Використання загальноуніверситетського навчально-тренінгового
комплексу «Віртуальне підприємство»
№
з/п

Спеціальність (ОП,
спеціалізація), напрям
підготовки (ППС)

Назва видів робіт, де
будуть використані дані
віртуального підприємства

Навчальна
дисципліна курс

Відповідальні особи
(посада, ПІБ)
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У таблиці відображаються такі види робіт – проведення семінарських
(практичних, лабораторних) занять; виконання курсових і дипломних робіт
(проектів), науково-дослідної роботи студентів; проведення навчальної практики.
Таблиця 14. Запрошення вчених для обміну досвідом із
українських та
закордонних ВНЗ, наукових установ, провідних фахівців підприємств і
організацій
№
з/п

Заплановані заходи щодо обміну досвідом з українськими та
закордонними ВНЗ та науковими установами,
підприємствами, організаціями, спеціальність (напрям
підготовки), курс

ПІБ, посада, місце
роботи, науковий
ступінь, вчене
звання

Термін
проведення

Таблиця 15. Заходи щодо розвитку і зміцнення зв’язків кафедри з підприємствами
зі спеціальності (напряму підготовки) та їх використання в освітньому процесі
№
з/п

Назва заходу

Відповідальні
особи
(посада, ПІБ)

Термін проведення

Таблиця 16. Пропозиції щодо укладання договорів з новими базами стажування
студентів
№
з/п

База стажування

Юридична адреса, контактні дані,
контакті особи
Україна
за кордоном
(за узгодженням з
МНОЦ)

Відповідальна
особа від кафедри
(ПІБ, посада,
науковий ступінь,
вчене звання)

Таблиця 17. Пропозиції щодо кандидатур голів ЕК
№
з/п

Ступень,
освітньокваліфікацій
ний рівень

Форма
навчання

ПІБ

Вчене
звання,
науковий
ступінь

Місце роботи,
посада, стаж роботи
на цій посаді

Періоди
роботи
головою ЕК

Таблиця заповнюється випусковими кафедрами та кафедрами економічної
теорії та прикладної економіки, ділової іноземної мови.
Таблиця 18. Організаційно-методична робота кафедри
№
з/п

Види організаційно-методичної роботи

Семестр

Термін
проведення

Виконавці
(посада, ПІБ)

До видів організаційно-методичної роботи включаються види робіт згідно
наказу від 14 жовтня 2002 р. № 82 розділ «Норми часу для розрахунку та обліку
організаційної і виховної роботи» пп. 1-15, 17-19, 24-26.
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Окремими додатками до плану роботи кафедри оформлюються Додатки
1-3 та розміщуються наприкінці плану роботи кафедри:
Додаток 1. Календарний план засідань кафедри
№ з/п

Готують питання
(посада, ПІБ)

Питання для обговорення
Термін (місяць) проведення засідання

Додаток 2. План роботи методичної (наукової) секції кафедри
№
з/п

Готують питання
(посада, ПІБ)

Питання для обговорення
Термін (місяць) проведення засідання

Додаток 3. План роботи філії кафедри на виробництві*
№
з/п

Види робіт

Термін проведення

Відповідальні особи
(посада, ПІБ)

*Заповнюється за умови наявності філіалу кафедри на виробництві.
6.6. Четвертий розділ стосується «Управління процесом «Інформаційні
ресурси»» і включає заходи щодо використання інноваційних інформаційних
технологій в освітньому процесі.
Таблиця 19. Підготовка і використання методичного та програмного забезпечення
для проведення навчальних занять, виконання курсових і дипломних робіт
(проектів) з використанням інформаційних технологій
№
з/п

Спеціальність
(напрям
підготовки)

Назва
методичного
та
програмного
забезпечення
навчальної
дисципліни

Вид
навчальн
ої роботи
студентів

Форма
навчанн
я (денна,
заочна)

Використані
інформаційн
і технології

Семестр
(згідно
робочого
навчальн
ого
плану)

Підгото
вка/вик
ористан
ня
діючого
забезпе
чення

Термін
підготовки

Викон
авці
(посад
а, ПІБ)

У таблиці відображається інформація про розробку та використання
(зазначається через значок «/») методичного та програмного забезпечення, яке
буде використовуватися при проведенні лекцій, практичних (семінарських,
лабораторних) і індивідуальних занять, оцінки знань студентів при поточному та
підсумковому контролі, виконанні курсових і дипломних робіт (проектів).
6.7. П’ятий розділ включає таблиці, які відображають управління
персоналом. У розділ входять таблиці 20-22.
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Таблиця 20. Підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками
№
з/п

ПІБ

Посада

Науковий ступінь,
вчене звання

Форма
підвищення
кваліфікації*

Місце
підвищення
кваліфікації

Термін
підвищення
кваліфікації
(місяць, рік, термін
проходження – 1
місяць, 6 місяців)

*Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: аспірантура,
докторантура, курси підвищення кваліфікації, стажування, навчання в
університеті: отримання другої вищої освіти, закордонне стажування, Школа
педагогічної майстерності, Школа молодого викладача, Школа управлінського
персоналу, Науково-навчальний інститут лідерства, Центр тренінгових
технологій, Курси дистанційних технологій, Курси іноземної мови, Курси
Культурно-лінгвістичного центру Китаю.
Таблиця 21. Випускові роботи слухачів Школи педагогічної майстерності, Школи
молодого викладача, Школи управлінського персоналу, Науково-навчального
інституту лідерства, Центру тренінгових технологій, Курсів дистанційних
технологій
Назва роботи
(навчальна дисципліна,
спеціальність/напрям
підготовки)

№
з/п

Розміщення в електронному
ресурсі (Moodle), видання в
друкованому вигляді)

Термін
підготовки

Виконавець
(посада, ПІБ)

Таблиця 22. Вивчення іноземних мов науково-педагогічними працівниками
№
з/п

ПІБ

Посада

Науковий ступінь,
вчене звання

Іноземна
мова

Рівень володіння
іноземною мовою

6.9. Шостий розділ включає таблиці 23-35 з «Управління процесом «Наукова
діяльність».

Кількість запланованих
конференцій, круглих столів,
наукових семінарів

Кількість запланованих до видання
статей, тез

Кількість запланованих до отримання
патентів на винаходи та ін.**

Кількість запланованих до видання
монографій

Кількість запланованих науководослідних тем

з
інозем
з
інозем
України ні України ні

Кількість дисертацій, які
планується захистити (зазначити
статус дисертації)*

Кількість докторантів,
аспірантів, які планується
взяти на навчання

Кількість докторантів,
аспірантів, які навчаються

Науковий керівник
(ПІБ, посада, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

Назва наукової школи

Таблиця 23. Робота наукових шкіл кафедри
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*Статус дисертації: на здобуття вченого ступеня доктора наук (кандидата
наук), доктора філософії.
**Зазначається запланована кількість позицій з оформленням охоронних
документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські свідоцтва;
державні та відомчі стандарти.
Таблиця 24. Виконання науково-дослідних тем
№
з/п

Заплано
Номер
Назва
Науковий керівник
Термін
Орієнтоввані
державної/
Замо Викона
науково(ПІБ, посада,
виконання ний термін
види
університет
вник вці**
дослідної
науковий ступінь,
(початок та впровадробіт
ської
теми
вчене звання)
закінчення)
ження
реєстрації*
***

*Зазначити через «/».
**До складу виконавців входять науково-педагогічні працівники (потрібно
зазначити посаду та ПІБ) і студенти (потрібно зазначити кількість).
***До запланованих видів робіт відноситься: виконання певних розділів науководослідної теми згідно з календарним планом, підготовка наукових доповідей,
монографій, статей, тез, інших видів наукової роботи науково-педагогічними
працівниками.
Таблиця 25. Участь у щорічних конференціях університету
№
з/п

ПІБ науково-педагогічного
працівника (керівника
Назва круглого столу
студентської наукової
(майстер-класу, секції
Орієнтовна назва доповіді
роботи), посада,
тощо)
науковий ступінь, вчене
звання
Назва щорічної науково-методичної конференції університету

Щорічна міжнародна молодіжна науково-практична Інтернет конференція «Наука і молодь
в ХХІ сторіччі
Щорічна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за _____ рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій
та товарознавства»*

*Зазначити орієнтовний
доповідей.

напрям

дослідження і

кількість студентських
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Таблиця 26. Проведення кафедрою конференцій та інших заходів наукового
характеру (в тому числі у якості співорганізатора)
№
з/п

Статус, вид, назва заходу

ПІБ,
посада,
науковий ступінь,
вчене звання
відповідального за
проведення

Назви секцій
(майстер-класів)
конференції

Місце та дата
проведення

Статус:
університетська(ий),
міжвузівська(ий),
всеукраїнська(ий),
міжнародна(ий) (за умови участі не менше п’яти країн). Вид: науковометодична(ий), науково-практична(ий), науково-теоретична(ий), студентська(ий).
Таблиця 27. Участь у конференціях та інших заходах наукового характеру (в т.ч. у
якості співорганізаторів), які проводяться іншими кафедрами університету та за
його межами
№
з/п

Статус, вид, назва заходу, місце та дата проведення
(орієнтовно)

ПІБ,
посада,
науковий ступінь, вчене
звання

Таблиця 28. Видання науково-педагогічними
авторефератів, отримання охоронних документів
№
з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий
ступінь, вчене
звання)

працівниками

Кількість
доповідей
(статей, тез)

монографій,

Орієнтовний термін
видання (отримання
– для охоронних
документів)

Назва
Монографії
Автореферати

Охоронні документи на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські свідоцтва; державні
та відомчі стандарти

Таблиця 29. Публікації тез науково-педагогічними працівниками
№
з/п

Кількість тез
ПІБ
науковопедагогічного
працівника,
науковий ступінь,
вчене звання

Разом

у виданнях, які
не включено до
міжнародних
наукометричних баз
у виданнях
на
території
України

у
зарубіжних
виданнях

Разом

у виданнях, які
включено до міжнародних
наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of
Science Core Collection

у виданнях, які
включено до інших
міжнародних
наукометричних баз

у виданнях
на території
України

у
виданнях
на
території
України

у
зарубіжних
виданнях

у
зарубіжн
их
виданнях
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Таблиця 30. Публікації статей науково-педагогічними працівниками
Кількість статей

Разом

у виданнях
на території
України

у зарубіжних
виданнях

у виданнях, які
включено до інших
міжнародних
наукометричних баз

у «Науковому
віснику ПУЕТ»

у виданнях, які
включено до
міжнародних
наукометричних
баз SciVerse
Scopus та Web of
Science Core
Collection

у зарубіжних
виданнях

у зарубіжних
виданнях

у нефаових
виданнях на
території України

у виданнях, які
не включено до
міжнародних
наукометричних баз

у виданнях
на території
України

ПІБ
науково-педагогічного
працівника,
науковий ступінь,
вчене звання

у фахових виданнях
на території
України

№
з/п

Разом

Таблиця 31. Робота над дисертаціями
№
ПІБ, посада
з/п

Тема дисертації
(зазначити статус
дисертації)

Заплановані
види робіт

Орієнтовний термін
подання на розгляд
Орієнтовний
кафедри/міжкафедральн термін захисту
ого семінару

На здобуття наукового ступеня доктора наук
На здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)

Таблиця 32. Отримання грантів науково-педагогічними працівниками кафедри
№
з/п

ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання

Напрям наукових досліджень, за яким
планується подання заявки

Вид гранту*

*Види грантів: матеріально-технічна допомога, стипендії тощо.
Таблиця 33. Робота наукових студентських об’єднань*
№
з/п

Назва наукового
студентського об’єднання

Керівник
наукового студентського
об’єднання (ПІБ, посада,
науковий ступінь, вчене
звання)

Кількість студентів, що
планується залучити до роботи
всього

у т.ч.
українських

іноземних

*До наукового студентського об’єднання входять: науковий студентський
гурток, проблемні групи, науково-навчальні центри, науково-дослідні лабораторії,
конструкторські бюро, клуби тощо.
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Таблиця 34. План роботи наукового студентського об’єднання
№
з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні особи
(посада, ПІБ)

Заходи: участь у роботі засідань наукового студентського об’єднання
(виступ з доповідями тощо), виступ з доповідями на міжнародних, міжвузівських,
університетських науково-практичних конференціях, участь у виконанні науководослідної кафедральної теми, підготовка наукових робіт для участі у І та ІІ турах
олімпіад (конкурсів). наукових статей тощо.
Таблиця 35. Підготовка студентів до участі у наукових заходах, публікації
результатів наукових досліджень
№
з/п

Науково-педагогічний
працівник – керівник
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

Кількість студентів,
які планують взяти участь у*
стипенконку олімпіа
діальних конферен
рсах
дах
програма
ціях
х

Разом

Кількість
статей та тез,
які студенти
планують
опублікувати

Разом

*Через «/» потрібно зазначити кількість студентів українських та іноземних.
6.10. Сьомий розділ містить заходи з управління процесом «Міжнародне
співробітництво». Він включає таблиці 36-39.
Таблиця 36. Участь в реалізації програми «Подвійний диплом»
№
з/п

ВНЗ – партнер
програми (назва
(українською та
англійською
мовами)

Юридична Спеціальність Контактні дані
адреса
(номер
ВНЗтелефону, епартнера
mail) та
відповідальна
особа ВНЗ партнера

Посилання на
веб-сторінку
партнерської
ВНЗ/кафедри

Відповідальна
особа від
кафедри ПУЕТ
(ПІБ, посада,
науковий
ступінь, вчене
звання, номер
телефону, е-mail)

Таблиця 37. Підготовка та подання заявок на отримання грантів на виконання
науково-дослідного проекту (не за програмою Erasmus+)
№
Назва
Тема
з/п програми науково(конкурсу) дослідного
проекту

Виконавці
(ПІБ,
посада,
науковий
ступінь,
вчене
звання)

Грантодавець
*

Грант
холдер
**

Країна
місто,

Термін
реалізації
проекту

Інформацій
не джерело
(веб-сайт
проекту)
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Таблиця 38. Підготовка та подання заявок на отримання фінансування у рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + за напрямом КА1. Навчальна
(академічна) мобільність
№ ВНЗ – партнер Юридич Спеціальн
з/п програми (назва
на
ість,
(українською та адреса програми
англійською
ВНЗмобільнос
мовами)
партнера
ті

Планові
квоти
мобільнос
ті

Контактні
дані (номер
телефону, еmail) та
відповідальн
а особа ВНЗ партнера

Посилання
на вебсторінку
партнерсько
ї кафедри
або
організаційн
ого
підрозділу
ВНЗпартнера

Відповідальн
а особа від
кафедри (ПІБ,
посада,
науковий
ступінь, вчене
звання, номер
телефону, еmail)

Контактна особо в установі (організації) за
кордоном (ПІБ, номер телефону, e-mail)

Інформаційне джерело (веб-сайт проекту)

Термін реалізації проекту (наприклад:
01.01.2016 - 2.02.2018)

Орієнтовний склад консорціуму***

Грантхолдер**

Грантодавець*

Назва проекту

Тематика проекту

Країна, місто

Назва установи (організації) за кордоном
(українською та англійською мовами)

Посада, науковий ступінь, вчене звання

ПІБ
контактної особи від кафедри,
відповідальної за заявку

№ з/п

Таблиця 39. Підготовка та подання заявок на отримання фінансування у рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + за напрямом КА2. Проекти співпраці
задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти

*Грантодавець – це організація, що надає грантову підтримку конкретним
проектам, які відповідають її цілям і завданням.
**Грантхолдер – набувач благодійної допомоги (гранту), що одержує її від
грантодавця для виконання заявки на грант і розподіляє між бенефіціарами
консорціуму.
***Орієнтовний склад консорціуму – склад учасників даного проекту.
6.11. Зміст процесу «Управління процесом «Виховання студентської
молоді» відображається у восьмому розділі у таблиці 40.
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Таблиця 40. Виховання студентської молоді і робота кураторів
№
з/п

Назва заходу виховної роботи

Залучення іноземних
студентів*

Термін
проведення

Виконавці (посада, ПІБ)

*Проставити значок «+» проти заходу, у якому також приймають участь
іноземні студенти.
6.12. Дев’ятий розділ плану роботи кафедри стосується «Управління
процесом «Формування контингенту студентів» і відображається в таблиці 41.
Таблиця 41. План профорієнтаційної роботи кафедри
№
з/п

Назва заходу

Назва навчального
закладу

Термін
проведення

Виконавці
(посада, ПІБ)

6.13. Десятий розділ плану роботи кафедри відображає «Управління
інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами» (таблиці 42).
Таблиця 42. Робота із розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази
кафедри
№
з/п

Види робіт

Термін проведення

Виконавці
(посада, ПІБ)

7. Структура та опис складання звіту про роботу кафедри за навчальний
рік
7.1. Титул звіту роботи кафедри за навчальний рік оформлюються згідно
Додатку 2 Методичних рекомендацій.
7.2. Перший розділ звіту роботи кафедри «Управління процесом
«Оперативне управління» містіть фактичне виконання обсягів навчальної роботи
за видами науково-педагогічними працівниками кафедри за навчальний рік
(таблиця 1). Звіт про фактичне виконання обсягів навчальної роботи за видами
роздруковується із Автоматизованой системи планування, організації, управління
та контролю навчального процесу в вищих навчальних закладах (iZETA).
7.3. Другий розділ «Управління процесом «Навчально-методичне
забезпечення» включає інформацію про виконання плану навчально-методичної
роботи кафедри, яка відображається у таблицях 2-15.
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Таблиця 2. Видано підручників, навчальних посібників і опорних конспектів
лекцій (з отриманням грифу університету)
№
з/п

Назва видання та навчальної
дисципліни

Спеціальність
Обсяг
(напрям
(д.а.)
підготовки)
Українською мовою

Термін
виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

Російською мовою
Англійською мовою

Таблиця 3. Підготовлено та видано навчально-методичне забезпечення у
відповідності до робочих навчальних планів за спеціальностями та напрямами
підготовки (відповідно до плану видання навчально-методичної літератури
університету)
№
з/п

Назва видання та навчальної
дисципліни

Спеціальність
(напрям
підготовки)

Обсяг
(д.а.)

Термін
виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

Українською мовою
Російською мовою
Англійською мовою

Таблиця 4. Підготовлено внутрішньокафедральне навчально-методичне
забезпечення у відповідності до робочих навчальних планів за спеціальностями та
напрямами підготовки
№
з/п

Назва видання та
навчальної дисципліни

Спеціальн
ість
Обсяг Підготовлено
(напрям
(д.а.) (перероблено)
підготовк
и)
Українською мовою

Форма
навчання
(денна,
заочна)

Термін Виконавці
виконан (посада,
ня
ПІБ)

Російською мовою
Англійською мовою

Таблиця 5. Підготовлено навчальних програм навчальних дисциплін
№
з/п

Навчальна дисципліна

Спеціальність
(напрям
підготовки),
курс

Підготовлен
о
(перероблен
о)

Семестр
(згідно робочого
навчального
плану)

Термін
підгото
вки

Виконавці
(посада,
ПІБ)
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Таблиця 6. Підготовлено та перероблено робочих навчальних програм з
навчальних дисциплін кафедри
№ Навчальна дисципліна, напрям
з/п
підготовки (спеціальність)

Семестр
Підготовлено
(згідно
(перероблено),
робочого
курс
навчального
плану)

Термін
виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

Таблиця 7. Підготовлено та перероблено програм і робочих програм навчальної і
виробничої практик студентів
№
з/п

Назва
практики (стажування),
напрям підготовки
(спеціальність)

Підготовлено
(перероблено),
курс

Семестр
(згідно
робочого
навчального
плану)

Термін
виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

Таблиця 8. Підготовлено та перероблено освітньо-професійних і освітньонаукових програм за освітніми рівнями (ступенями)
№
з/п

Освітній рівень
(ступінь)

Спеціальність (ОП,
спеціалізація), напрям
підготовки (ППС)

Підготовлено,
(перероблено)

Термін
виконання

Виконавці
(посада,
ПІБ)

Таблиця 9. Підготовлено та перероблено навчально-методичний комплекс зі
спеціальності (напряму підготовки) за ступенями (освітньо-кваліфікаційними
рівнями)
№
з/п

Назва складової
навчальноТермін
Виконавці
методичного
підготовки
(посада, ПІБ)
комплексу
Перший (бакалаврський) рівень – ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра

Ступінь (освітньокваліфікаційний
рівень)

Спеціальність
(напрям
підготовки)

Другий (магістерський) рівень – ступінь магістра
Третій (освітньо-науковий) рівень PhD – ступінь доктора філософії

Назва дистанційного
курсу* навчальної
дисципліни

Спеціальність (ОП,
Форма навчання
спеціалізація) напрям
(денна, заочна,
підготовки (ППС)/ступінь,
дистанційна)
ОКР
Українською мовою
Російською мовою

Семестр

№
з/п

Курс

Таблиця 10. Підготовлено дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри
Виконавці
Термін
(посада,
підготовки
ПІБ)

Спеціальність (ОП,
Форма навчання
спеціалізація) напрям
(денна, заочна,
підготовки (ППС)/ступінь,
дистанційна)
ОКР

Назва дистанційного
курсу* навчальної
дисципліни

Сторінка 24 із 42

Семестр

№
з/п

Курс

ПУЕТ

ДПСЯ М– 9-5.4.2–94-54-17
Редакція 03

Система управління якістю
Методичні рекомендації щодо складання плану роботи
та звіту про роботу кафедри

Виконавці
Термін
(посада,
підготовки
ПІБ)

Англійською мовою

Таблиця 11. Оновлено дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри
№
з/п

Назва дистанційного
курсу навчальної
дисципліни

Форма
навчання
(денна,
заочна,
дистанційна)
Українською мовою

Спеціальність (ОП,
спеціалізація) напрям
підготовки
(ППС)/ступінь, ОКР)

Термін
підготовки

Виконавці
(посада, ПІБ)

Російською мовою
Англійською мовою

Таблиця 12. Підготовлено навчально-методичне забезпечення навчальних
дисциплін, курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів та ін. для слухачів
курсів підвищення кваліфікації (КПК), студентів другої вищої освіти МІПК (ДВО)
№
з/п

Назва навчально-методичного
забезпечення

Форма
навчання
(КПК, ДВО)

Обсяг
(д.а.)

Термін
виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

7.4. Зміст третього розділу «Управління процесом «Навчальна діяльність і
навчально-організаційний процес» відображається в таблицях 13-20 і додатках 12.
Таблиця 13. Проведено відкритих лекцій, семінарських, практичних і
лабораторних занять
№
з/п

Виконавець
(посада, ПІБ)

Тема, вид навчального
заняття

Семестр

Термін
виконання

Спеціальність
(напрям підготовки,
навчальна
дисципліна, курс

Таблиця 14. Напрями використання загальноуніверситетського навчальнотренінгового комплексу «Віртуальне підприємство»
№
з/п

Спеціальність (ОП,
спеціалізація), напрям
підготовки (ППС)

Назва видів робіт, де
використані дані
віртуального підприємства

Навчальна
дисципліна, курс

Відповідальні особи
(посада, ПІБ)
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Таблиця 15. Запрошено вчених для обміну досвідом із українських та закордонних
ВНЗ, наукових установ, провідних фахівців підприємств і організацій
№
з/п

Проведено заходи щодо обміну досвідом з українськими та
закордонними ВНЗ та науковими установами,
підприємствами, організаціями, спеціальність (напрям
підготовки), курс

ПІБ, посада, місце
роботи, науковий
ступінь, вчене
звання

Термін
проведення

Таблиця 16. Проведено заходи щодо розвитку і зміцнення зв’язків кафедри з
підприємствами зі спеціальності (напряму підготовки) та їх використання в
освітньому процесі
№
з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні
особи
(посада, ПІБ)

Таблиця 17. Звіт роботи філії кафедри на виробництві
№
з/п

Види робіт

Термін проведення

Відповідальні
особи
(посада, ПІБ)

Таблиця 18. Розширення баз стажування студентів (укладено договори з новими
базами стажування студентів)
№
з/п

База стажування

Юридична адреса, контактні дані,
контакті особи

Україна

за кордоном
(за погодженням з
МНОЦ)

Відповідальна
особа від кафедри
(ПІБ, посада,
науковий ступінь,
вчене звання)

Присут
ні на
екзаме
ні

Одержали оцінки, з них

%

«2»
кількість

%

«3»
кількість

%

«4»
кількість

%

%

кількість

«5»
кількість

Назва
екзамену

Кількість студентів, які
допущені до екзамену

№
з/
п

Загальна кількість
студентів

Таблиця 19. Результати підсумкової атестації (здачі екзаменів)
Абсо
лютн
Якісна Середні
а
успішніст
успіш
й бал
ь, %
ність,
%

Таблицю заповнюють випускові кафедри та кафедри економічної теорії та
ділової іноземної мови.
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Таблиця 20. Організаційно-методична робота кафедри
№
з/п

Види організаційно-методичної роботи

Семестр

Термін
виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

Додаток1. Виконання календарного плану засідань кафедри
№ з/п

Готували питання
(посада, ПІБ)

Питання, які обговорювалися
Дата проведення засідання

Додаток 2. Виконання плану роботи методичної (або наукової) секції кафедри
№ з/п

Готували питання
(посада, ПІБ)

Питання, які обговорювалися
Дата проведення засідання

7.6. Четвертий розділ стосується «Управління процесом «Інформаційні
ресурси» і включає виконання заходів щодо використання інноваційних
інформаційних технологій в освітньому процесі.
Таблиця 21. Підготовлено та використано методичного та програмного
забезпечення для проведення навчальних занять, виконання курсових і
дипломних робіт (проектів) з використанням інформаційних технологій

№
з/п

Спеціальність
(напрям
підготовки)

Назва
методичного
та
програмного
забезпечення
навчальної
дисципліни

Вид
навчальн
ої роботи
студентів

Форма
навчанн
я (денна,
заочна)

Використані
інформаційн
і технології

Семестр
(згідно
робочого
навчальн
ого
плану)

Підгото
влено/в
икорис
тано
діючог
о
забезпе
чення

Термін
підготовки

Викон
авці
(посад
а, ПІБ)

У таблиці відображається інформація про підготовлене та використане
(зазначається через значок «/») методичного та програмного забезпечення при
проведенні лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і індивідуальних
занять, оцінки знань студентів при поточному та підсумковому контролі,
виконанні курсових і дипломних робіт (проектів).
7.7. П’ятий розділ включає таблиці, які відображають управління
персоналом. У даний розділ входять таблиці 22-24.
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Таблиця 22. Підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками
№
з/п

ПІБ

Посада

Науковий ступінь,
вчене звання

Форма
підвищення
кваліфікації*

Місце
підвищення
кваліфікації

Термін
підвищення
кваліфікації
(місяць, рік, термін
проходження – 1
місяць, 6 місяців)

*Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: аспірантура,
докторантура, курси підвищення кваліфікації, стажування, навчання в
університеті: отримання другої вищої освіти, закордонне стажування, Школа
педагогічної майстерності, Школа молодого викладача, Школа управлінського
персоналу, Науково-навчальний інститут лідерства, Центр тренінгових
технологій, Курси дистанційних технологій, Курси іноземної мови, Курси
Культурно-лінгвістичного центру Китаю.
Таблиця 23. Підготовлено випускових робіт слухачів Школи педагогічної
майстерності, Школи молодого викладача, Школи управлінського персоналу,
Науково-навчального інституту лідерства, Центру тренінгових технологій, Курсів
дистанційних технологій, Курсів іноземної мови, Курсів Культурнолінгвістичного центру Китаю
№
з/п

Назва роботи
(навчальна дисципліна,
спеціальність/напря
підготовки)

Розміщення в електронному
ресурсі (Moodle), видання в
друкованому вигляді)

Термін
підготовки

Виконавець
(посада, ПІБ)

Таблиця 24. Вивчення іноземних мов науково-педагогічними працівниками
№
з/п

ПІБ

Посада

Науковий ступінь,
вчене звання

Тип
сертифікату

Іноземна мова

Рівень володіння
іноземною мовою

7.8. У шостому розділі відображається «Управління процесом «Наукова
діяльність». Цій розділ включає таблиці 25-41.
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Кількість проведених конференцій,
круглих столів, наукових семінарів

Кількість підготовлених та
виданих статей, тез**

Кількість отриманих патентів на
винаходи та ін.

Кількість підготовлених та
виданих (одержаних) монографій

Кількість науково-дослідних тем,
які виконувалися протягом
навчального року

з
інозем
з
інозем
України ні України ні

Кількість захищених дисертацій,
(зазначити статус дисертації)*

Кількість докторантів,
аспірантів, які зараховані
на навчання

Кількість докторантів,
аспірантів, які навчалися
протягом навчального року

Науковий керівник
(ПІБ, посада, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

Назва наукової школи

Таблиця 25. Робота наукових шкіл кафедри

*Статус дисертації: на здобуття вченого ступеня доктора наук (кандидата
наук), доктора філософії.
Таблиця 26. Виконання науково-дослідних тем
№
з/п

Номер
Виконан
Назва
Науковий керівник
Термін
Орієнтовдержавної/
Замо Викона
і види
науково(ПІБ, посада,
виконання ний термін
університет
вник вці**
робіт
дослідної
науковий ступінь,
(початок та впровадської
теми
вчене звання)
закінчення)
ження
***
реєстрації*

* Зазначити через «/».
**До складу виконавців входять науково-педагогічні працівники (потрібно зазначити
посаду та ПІБ) та студенти (потрібно зазначити кількість).
***До виконаних видів робіт відноситься: виконання певних розділів науково-дослідної
теми згідно з календарним планом, підготовка наукових доповідей, монографій, статей,
тез, інших видів наукової роботи науково-педагогічними працівниками.

Таблиця 27. Участь у щорічних конференціях університету
№
з/п

ПІБ науково-педагогічного
працівника (керівника
Назва круглого столу
студентської наукової
(майстер-класу, секції
Назва доповіді
роботи), посада,
тощо)
науковий ступінь, вчене
звання
Назва щорічної науково-методичної конференції університету

Щорічна міжнародна молодіжна науково-практична Інтернет конференція «Наука і молодь
в ХХІ сторіччі
Щорічна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за _____ рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій
та товарознавства»
*
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Таблиця 28. Проведено кафедрою конференцій та інших заходів наукового
характеру
№
з/п

Статус, вид, назва заходу

Назви секцій
(майстер-класів)
конференції

ПІБ,
посада,
науковий ступінь,
вчене звання
відповідального за
проведення

Місце та термін
проведення

Статус:
університетська(ий),
міжвузівська(ий),
всеукраїнська(ий),
міжнародна(ий) (за умови участі не менше ніж п’ять країн). Вид: науковометодична(ий), науково-практична(ий), науково-теоретична(ий), студентська(ий).
Таблиця 29. Участь у конференціях та інших заходах наукового характеру (в т.ч. у
якості співорганізаторів), які проводилися іншими кафедрами університету та за
його межами
№
з/п

Статус, вид, назва заходу, місце та термін
проведення

ПІБ,
посада,
науковий ступінь, вчене
звання

Таблиця 30. Видання науково-педагогічними
авторефератів, публікація статей, тез
№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

працівниками

Кількість
доповідей
(статей, тез)

монографій,

Повний бібліографічний опис документа
Монографії

Разом
Автореферати
Разом
Статті у фахових виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз
Разом
Статті у нефахових виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз
Разом
Статті у зарубіжних виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз
Разом
Статті у виданнях на території України, які включено до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection
Разом
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Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь,
Повний бібліографічний опис документа
вчене звання)
Статті у зарубіжних виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection

Разом
Статті у «Науковому віснику ПУЕТ», який
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
Разом
Статті у виданнях на території України, які
включено до інших міжнародних наукометричних баз
Разом
Статті у зарубіжних виданнях, які
включено до інших міжнародних наукометричних баз
Разом
Тези у виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз
Разом
Тези у зарубіжних виданнях, які
не включено до міжнародних наукометричних баз
Разом
Тези у виданнях на території України, які включено до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection
Разом
Тези у зарубіжних виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection
Разом

Таблиця 31. Винахідницька діяльність кафедри

№
з/п

Назва документа

Вид*

Подання заявки
на одержання
документа
номер

термін
подання

Реєстрація
одержаного
документа в
державному
реєстрі
номер
дата

ПІБ
автора

Власник

*Види: охоронні документи на винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
авторські свідоцтва; державні та відомчі стандарти.
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Таблиця 32. Робота над дисертаціями
№
з/п

ПІБ,
посада

Тема дисертації

Термін подання на
розгляд
кафедри/міжкафедр
ального семінару

Термін
захисту

На здобуття наукового ступеня доктора наук
На здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)
Н
а

Таблиця 33. Керівництво дисертаційними роботами на здобуття наукових ступенів
з
кандидата
(доктора) наук
д
№
з/п

ПІБ науково-педагогічного,

о посада, науковий ступінь,
б
вчене звання
у
т
т
я

Керівництво аспірантом
(ПІБ)

Керівництво докторантом (ПІБ)

Таблиця 34. Опонування дисертаційних робіт та надання відгуків на автореферати
№
з/п

ПІБ
н науково-педагогічного, посада,
а науковий ступінь, вчене звання

Шифр спеціалізованої Вченої
ради, назва вищого навчального
закладу

Вид роботи*

у
к
о
в
* 1. Опонування
кандидатської дисертації.
о
2. Опонування докторської дисертації.
г
3. Відгук
на автореферат дисертації
о

Таблиця
с 35. Отримано грантів науково-педагогічними працівниками кафедри
т
ПІБ, науковий ступінь,
Грантодавець та опис грантової
у
вчене звання
програми
п
е
н
я 36. Робота наукових студентських об’єднань
Таблиця
№
з/п

№
з/п

Назва наукового

д студентського об’єднання
о
к
т
о
р
а
н
а
у
к

Керівник
наукового студентського
об’єднання
(ПІБ, посада, науковий
ступінь, вчене звання)

Стан роботи за проектом

Кількість студентів, залучених
до роботи
всього

у т.ч.
українських

іноземних
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Таблиця 37. Участь студентів у наукових заходах (конкурсах, олімпіадах,
стипендіальних програмах, конференціях тощо)
№
з/п

Науково-педагогічний
працівник – керівник
(ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання)

ПІБ студента

Академічна
група

Назва заходу

Дата,
місце
провед
ення

Резуль
тат
участі*

Українські студенти
Іноземні студенти

*Результат участі: перемога (диплом за І-ІІІ місце); відзнака (подяка, диплом
учасника, сертифікат тощо).
Таблиця 38. Публікації студентів з України
Науково-педагогічний
№ працівник – керівник (ПІБ,
з/п науковий ступінь, вчене
звання)

ПІБ
студента

Академічна
група

Повний бібліографічний опис
документа

Статті в ПУЕТ
Разом
Статті у виданнях на території України
Разом
Статті у зарубіжних виданнях
Разом
Тези в ПУЕТ
Разом
Тези у виданнях на території України
Разом
Тези у зарубіжних виданнях
Разом

Таблиця 39. Публікації іноземних студентів
Науково-педагогічний
№ працівник – керівник (ПІБ,
з/п науковий ступінь, вчене
звання)

ПІБ
студента

Академічна
група

Статті в ПУЕТ

Повний бібліографічний опис
документа
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Науково-педагогічний
№ працівник – керівник (ПІБ,
з/п науковий ступінь, вчене
звання)

ПІБ
студента

Академічна
група
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Повний бібліографічний опис
документа

Разом
Статті у виданнях на території України
Разом
Статті у зарубіжних виданнях
Разом
Тези в ПУЕТ
Разом
Тези у виданнях на території України
Разом
Тези у зарубіжних виданнях
Разом

Таблиця 40. Виконання плану роботи наукового студентського об’єднання
№
з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні особи
(посада, ПІБ)

Заходи: участь у роботі засідань наукового студентського об’єднання
(виступ з доповідями тощо), виступ з доповідями на міжнародних, міжвузівських,
університетських науково-практичних конференціях, участь у виконанні науководослідної кафедральної теми, підготовка наукових робіт для участі у І та ІІ турах
олімпіад (конкурсів). наукових статей тощо.
Таблиця 41. Залучення кафедрою коштів із зовнішніх джерел фінансування
№
з/п

ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання

Кількість
залучених коштів,
тис. грн

Джерело фінансування, вид робіт

7.9. Сьомий розділ включає роботи з управління процесом «Міжнародне
співробітництво». Він включає таблиці 42-45.
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Таблиця 42. Участь в реалізації програми «Подвійний диплом»
№
з/п

ВНЗ – партнер
програми (назва
(українською та
англійською
мовами)

Юридична Спеціальність Контактні дані
адреса
(номер
ВНЗтелефону, епартнера
mail) та
відповідальна
особа ВНЗ партнера

Посилання на
веб-сторінку
партнерської
ВНЗ/кафедри

Відповідальна
особа від
кафедри ПУЕТ
(ПІБ, посада,
науковий
ступінь, вчене
звання, номер
телефону, е-mail)

Таблиця 43. Подано та отримано заявок на отримання грантів на виконання
науково-дослідного проекту (не за програмою Erasmus+)
№
Назва
Тема
з/п програми науково
(конкурсу)
дослідн
ого
проекту

Виконавці
(ПІБ,
посада,
науковий
ступінь,
вчене
звання)

Гранто
давець

Грант
холдер

Країна
місто,

Термін
реаліза
ції
проект
у

Кількіст
ь
поданих
заявок/о
тримани
х

Інформацій
не джерело
(веб-сайт
проекту)

Таблиця 44. Подано та отримано заявок на отримання фінансування у рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + за напрямом КА1. Навчальна
(академічна) мобільність
№ ВНЗ – партнер Юридич Спеці
з/п програми (назва
на
альніс
(українською та адреса
ть,
англійською
ВНЗпрогр
мовами)
партнера ами
мобіл
ьності

Плано
ві
квоти
мобіль
ності

Кількість Контактні
поданих
дані
заявок/отр
(номер
иманих
телефону,
е-mail) та
відповідал
ьна особа
ВНЗ партнера

Посилання Відповідаль
на вебна особа від
сторінку
кафедри
партнерсько
(ПІБ,
ї кафедри
посада,
або
науковий
організаційн ступінь,
ого
вчене
підрозділу
звання,
ВНЗномер
партнера
телефону,
е-mail)
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Контактна особо в установі (організації) за
кордоном (ПІБ, номер телефону, e-mail)

Інформаційне джерело (веб-сайт проекту)

Термін реалізації проекту (наприклад:
01.01.2016 - 2.02.2018)

Склад консорціуму

Кількість поданих заявок/отриманих

Грантхолдер**

Грантодавець*

Назва проекту

Тематика проекту

Країна, місто

Назва установи (організації) за кордоном
(українською та англійською мовами)

Посада, науковий ступінь, вчене звання

ПІБ
контактної особи від кафедри,
відповідальної за заявку

№ з/п

Таблиця 45. Подано та отримано заявок на отримання фінансування у рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + за напрямом КА2. Проекти співпраці
задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти

7.10. Зміст процесу «Управління процесом «Виховання студентської
молоді» відображається у восьмому розділі у таблиці 46.
Таблиця 46. Виховання студентської молоді і робота кураторів
№
з/п

Назва заходу виховної роботи

Залучення іноземних
студентів*

Термін
проведення

Виконавці (посада, ПІБ)

*Проставити значок «+» проти заходу, у якому також приймаюли участь
іноземні студенти.
7.11. Дев’ятий розділ звіту роботи кафедри стосується «Управління
процесом «Формування контингенту студентів» і відображається в таблиці 47.
Таблиця 47. Виконання плану профорієнтаційної роботи кафедри
№
з/п

Назва заходу

Назва навчального
закладу

Термін
проведення

Виконавці
(посада, ПІБ)

7.12. Десятий розділ звіту роботи кафедри відображає «Управління
інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами» (таблиця 48).
Таблиця 48. Робота з розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази
кафедри
№
з/п

Види робіт

Термін виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)
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8. Блок-схеми «Структура підпроцесів складання плану роботи та звіту
про роботу кафедри»
Навчальні
плани, робочі
навчальні
плани, планові
обсяги
навчальної
роботи

Доведення до кафедр навчальних планів, робочих навчальних
планів, планових обсягів навчальної роботи
Відповідальний - директор науково-навчального центру

Пропозиції науково-педагогічних працівників щодо
складання плану роботи кафедри
Узгодження з завідувачем кафедри

ні

Узгодження

так
Обговорення та схвалення плану роботи на
засіданні кафедри

ні

Схвалення
Декан факультету
(директор
інституту),
проректор з наукової
роботи,
проректори з
науково-педагогічної
роботи,
директор ІЗДН,
начальник
НМЦУЯД,
директор ННЦ

так
Погодження особами, що погоджують документ

Проект
плану
роботи
кафедри

ні

Погодження

так
Затвердження першим проректором

Лист
погодження

ні

Затвердження

так

План роботи
кафедри

Подання до науково-навчального центру
(паперовий та електронний варіант)
Відповідальний – завідувач кафедри

Рис. 1 - Блок-схема «Структура складання плану роботи кафедри»

ПУЕТ

Виконання
індивідуальних
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викладачів
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Звіти викладачів кафедри щодо складання звіту про
роботу кафедри

Узгодження з завідувачем кафедри

ні

Узгодження

так
Обговорення та схвалення проекту звіту про
роботу кафедри на засіданні кафедри

ні

Схвалення

так
Погодження деканом факультету
(директором інституту), начальником
НМЦУЯД, директором ННЦ

Погодження

так
Подання до науково-навчального центру
(паперовий та електронний варіант)

Проект
звіту про
роботу
кафедри

ні
Звіт про
роботу
кафедри

Відповідальний – завідувач кафедри

Рис. 2 - Блок-схема «Структура складання звіту про роботу кафедри»
Зразок оформлення змісту плану роботи та звіту про роботу кафедри
наведений в додатку 4.
9. Показники ефективності
До показників, які характеризують ефективність управління підпроцесами
складання плану роботи та звіту про роботу кафедри відносяться:
1. Якісний зміст плану роботи та отриманих показників звіту кафедри
відповідно до Стратегії розвитку університету та інших нормативних документів
університету.
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2. Дотримання термінів подання до науково-навчального центру плану
роботи та звіту про роботу кафедри.
3. Відповідність змісту плану роботи та звіту про роботу кафедри даним
Методичним рекомендаціям та внутрішнім нормативним документам системи
управління якістю діяльності університету.
4. Виконання запланованих видів робіт.
10. Документація, яка використовується в управлінні підпроцесами
складання плану роботи та звіту про роботу роботи кафедри
До документів, що регламентують управління під процесами складання плану
роботи і звіті про роботу кафедри відносяться:
1. Наказ, розпорядження про планування навчальної роботи на поточний
навчальний рік.
2. Навчальні плани.
3. Робочі навчальні плани.
4. Планові обсяги навчальної роботи.
5. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників.
11. Перелік форм записів якості в управлінні підпроцесами
До форм записів якості в управлінні підпроцесами складання плану роботи
та звіту про роботу кафедри відносяться:
1. Протокол засідання кафедри щодо обговорення та узгодження плану
роботи кафедри.
2. Протокол засідання кафедри щодо обговорення та узгодження звіту про
роботу кафедри.
3. Пропозиції щодо вдосконалення плану роботи кафедри, надані посадовими
особами, які узгоджують документ згідно Додатку 3.
4. Лист реєстрації подання плану роботи кафедри до науково-навчального
центру.
5. Лист реєстрації подання плану роботи кафедри до науково-методичного
центру управління якістю діяльності.
6. Лист реєстрації подання звіту про роботу кафедри до науково-навчального
центру.
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12. Погодження змісту документу
№
Прізвище, ім’я,
Посада
п/п
по-батькові
1. Перший проректор
Рогоза Микола
Єгорович
2. Проректор з наукової
Гаркуша Сергій
роботи
Володимирович
3. Проректор з науковоМанжура
педагогічної роботи
Олександр
Васильович
4. Проректор з науковоЧернявська
педагогічної роботи
Олена Валеріївна
5. Директор інституту
Іванов Юрій
заочно-дистанційного
Васильович
навчання
6. Директор науковоГерман Наталія
навчального центру
Володимирівна
7. Начальник науковоОгуй
Наталія
методичного центру
Іванівна
управління якістю
діяльності
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13. Додатки
Додаток 1
Зразок оформлення титульної сторінки плану роботи кафедри на новий
навчальний рік
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Вищого
навчального
закладу
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
08 липня 2015 року № 152-Н
Форма № П-3.01

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор, д.е.н., проф.
_____________ М.Є. Рогоза
«____» __________ 20__ р.

ПЛАН
роботи кафедри_________________
на 201__-201__ навчальний рік
Обговорено та схвалено на засіданні
кафедри, протокол №
від «__»__________20__ р.
Зав. кафедри _____________ ___________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Погоджено
Декан факультету (директор інституту)
__________________________ __________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«__»________________20__ р.

Полтава 20___
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Додаток 2
Зразок оформлення титульної сторінки звіту роботи кафедри за
навчальний рік
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Вищого
навчального
закладу
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
08 липня 2015 року № 152-Н
Форма № П-3.04

ЗВІТ
про роботу кафедри________________________________________
в 201__-201__ навчальному році
Обговорено та схвалено на засіданні
кафедри, протокол №
від «__»__________20__ р.
Зав. кафедри _____________ ___________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Погоджено
Декан факультету (директор інституту)
__________________________ __________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«__»________________20__ р.
Погоджено
Начальник НМЦ управління якістю
діяльності
__________________________ __________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«__»________________20__ р.
Погоджено
Директор науково-навчального центру
__________________________ __________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«__»________________20__ р.

Полтава 20___

ПУЕТ

Система управління якістю
Методичні рекомендації щодо складання плану роботи
та звіту про роботу кафедри

ДПСЯ М– 9-5.4.2–94-54-17
Редакція 03
Сторінка 42 із 42

Додаток 3
Зразок оформлення аркушу узгодження плану роботи кафедри
ПОГОДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ КАФЕДРИ
Проректор з наукової роботі

_____________С. В. Гаркуша
«_______»____________ 20__ р.

Проректор з науково-педагогічної
роботи

_____________О. В. Манжура
«_______»____________ 20__ р.

Проректор з науково-педагогічної
роботи

_____________О. В. Чернявська
«_______»____________ 20__ р.

Директор інституту заочнодистанційного навчання

_____________Ю. В. Іванов
«_______»____________ 20__ р.

Начальник НМЦ управління якістю
діяльності

_____________Н. І. Огуй
«_______»____________ 20__ р.

Директор науково-навчального центру

_____________Н. В. Герман
«_______»____________ 20__ р.

Додаток 4
Зразок оформлення змісту плану роботи та звіту про роботу кафедри
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зміст
Вступ
Розділ 1 Управління процесом «Оперативне управління»
Розділ 2 Управління процесом «Навчально-методичне забезпечення»
Розділ 3 Управління процесом «Навчальна діяльність і навчальноорганізаційний процес»
Розділ 4 Управління процесом «Інформаційні ресурси»
Розділ 5 Управління персоналом
Розділ 6 Управління процесом «Наукова діяльність»
Розділ 7 Управління процесом «Міжнародне співробітництво»
Розділ 8 Управління процесом «Виховання студентської молоді»
Розділ 9 Управління процесом «Формування контингенту студентів»
Розділ 10 Управління інфраструктурою та матеріально-технічними
ресурсами»
Додатки

Стр.

