Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри фінансів та обліку

Корнєва Н.О.
«08» вересня 2020 р.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ
на 2020/2021 навчальний рік

План обговорено і схвалено на засіданні кафедри протокол від «08» вересня 2020 року № 2.
План обговорено і схвалено на засіданні Вченої ради факультету протокол від «16» вересня
2020 року № 2.

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ
1.1. Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на 2020–2021 н. р. затверджено у кількості 5,05
ставок (І семестр), із них:
Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
Всього
ставок

спеціальний фонд

у тому числі
Всього

у тому числі

ст.
ст.
викла- Всього
професорів доцентів виклапрофесорів доцентів викладачів
дачів
дачів

викладачів

станом на 01.09.2019 р.
5,05

3,7

0,4

2,0

1,3

-

1,35

0,13

1,11

0,11

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 5,05ставок
У момент складання плану роботи кафедри:
штат НДС і НДЛ ________8_______ осіб;
докторантів _____________-_______ осіб;
очних аспірантів _________-_______ осіб;
заочних аспірантів _______-_______ осіб;
здобувачів ______________-_______ осіб.
Всього на кафедрі _______8_______ осіб.
1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 37 м2, у тому числі:
навчальних лабораторій 2 кімнат площею 34 м2;
комп'ютерних класів 3 шт., площею 45 м2, з кількістю 26 комп'ютерів типу CELERON;
лабораторій НДС ____-____ кімнат площею ____-____ м2;
навчальних полігонів ___-___ площею __-__ м2

-

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
N
з/п

Основні питання

Строк
проведення

Відмітка про
виконання

1

2

3

4

I семестр

1

2

3

1. Про організацію навчального процесу та
підготовку навчально-методичної документації
в І семестрі 2020-2021 н.р. в МНУ ім. В.О.
Сухомлинського
2. Обговорення результатів вступної кампанії
3. Про затвердження індивідуальних планів
роботи викладачів кафедри
4. Розгляд та затвердження навчальних програм
дисциплін,
робочих
навчальних
програм
дисциплін та навчально-методичних комплексів,
які забезпечуються викладачами кафедри
5. Поточні питання
5.1 Про розподіл студентів 6 курсу за базами
практики
1. Про розподіл громадських доручень між
викладачами кафедри.
2. Розгляд
та
затвердження
білетів
до
комплексного
кваліфікаційного
іспиту,
екзаменаційних білетів, контрольних робіт та
комплексних контрольних робіт для зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.
3. Про затвердження тематики курсових робіт з
дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 279
СК, 479.
4. Про затвердження тематики комплексних
курсових робіт для студентів V курсу
спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування».
5. Про стан та забезпечення навчальних
дисциплін навчально-методичною літературою.
6. Про затвердження плану профорієнтаційної
роботи кафедри на 2020-2021 н.р.
7. Про затвердження плану роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
8. Про затвердження плану роботи кафедри на
підтвердження статусу «національного»
9. Поточні питання
1. Затвердження графіку проведення РКР
2. Затвердження екзаменаційних білетів з
дисциплін, що забезпечують викладачі кафедри на
2020-2021 н. р.
3. Про рекомендацію до друку методичних
рекомендацій
4. Про затвердження складу та графіку роботи
Екзаменаційних комісій
5. Про затвердження тематики дипломних робіт
6. Поточні питання

Протокол
№1
від 26.08.20

Протокол
№2
від 08.09.20

Протокол
№3
від 06.10.20

6.1 Обговорення відкритих занять
6.2. Про подання кандидатур до нагородження з
нагоди Дня студента

4

1. Затвердження екзаменаційних білетів з
дисциплін, що забезпечують викладачі кафедри на
2020-2021 н. р.
Протокол
2. Про запобігання посадових зловживань та
хабарництва
під
час зимової заліковоекзаменаційної сесії
№4
3. Про рекомендацію до друку методичних
рекомендацій
від 10.11.2019
4. Поточні питання
4.1 Обговорення відкритих занять
4.2. Про розподіл студентів за базами практики

5

1. Про затвердження освітніх програм
2. Про виконання показників наукової роботи
науково-педагогічних
працівників
кафедри
фінансів та обліку станом на 01.12.2020 р.
3. Про проведення підсумкового контролю знань
студентів І, ІІ, ІІІ та V курсів
4.
Про
стан
готовності
кафедри
до
екзаменаційної сесії
5. Про результати участі викладачів та студентів
Протокол
у науково-практичних конференціях у 2020 році
та планування роботи на 2021 рік
№5
6. Обговорення та затвердження звіту кафедри з
наукової діяльності за 2019 рік.
від 08.12.2019
7. Обговорення результатів наукової роботи зі
студентами у 2020 р. та планування роботи на
2021 р.
8. Про рекомендацію до друку методичних
рекомендацій
9. Поточні питання
9.1 Обговорення відкритих занять
9.2. Про результати проведення ректорських
контрольних робіт

6

1. Затвердження звітів НПП про результати
виконання індивідуального плану викладачів
кафедри фінансів та обліку за 1 семестр 20202021 н. р.
2. Затвердження звіту про виконання плану
роботи кафедри фінансів та обліку за 1 семестр
Протокол
2020-2021 н. р.
3. Затвердження звітів голів ЕК
№6
4. Поточні питання
4.1. Про рейтинг студентів спеціальностей
від 12.01.2021
«Фінанси, банківська справа та страхування» та
«Облік і оподаткування» за 1 семестр 2020– 2021
н. р.
4.2. Затвердження протоколів захисту курсових
робіт у 1 семестрі 2020-2021 н. р.
4.3. Про рекомендацію студентів-переможців І

етапу Всеукраїнського Конкурсу студентських
наукових робіт до участі у ІІ етапі
4.4. Обговорення відкритих занять
II семестр

7

1.Про стан проведення профорієнтаційної
роботи у І семестрі і планування заходів на ІІ
семестр 2020-2021 н.р.
2.Про
затвердження
програм
вступних
випробувань та екзаменаційних матеріалів до
Протокол
проведення вступних випробувань під час
вступної кампанії 2021 р.
№7
3. Про результати підсумкового контролю
знань студентів І, ІІ, ІІІ та V курсів денної
від 11.02.2021
форми навчання під час зимової екзаменаційної
сесії
4. Поточні питання.
4.1. Інформація про оформлення розпорядчих
документів

8

1. Розгляд та затвердження екзаменаційних
білетів на комплексний кваліфікаційний іспит для
Протокол
студентів спеціальностей «Фінанси, банківська
справа та страхування» денної форми навчання на
№8
2020-2021 н. р.
2. Про затвердження тематики курсових робіт з
від 10.03.2021
дисципліни «Банківська система ІІ» для студентів
груп 119 СК, 179 СК, 319, 379 та 379з.
3. Поточні питання.
3.1. Обговорення відкритих занять

9

1. Про підготовку до підсумкової атестації
студентів
Протокол
2. Про проведення підсумкового контролю
знань студентів І, ІІ, ІІІ та V курсів денної
№9
форми навчання під час літньої екзаменаційної
сесії
від 14.04.2021
3. Поточні питання
3.1. Обговорення відкритих занять

10

1.Про розробку навчальних, робочих навчальних
планів на 2020-2021 н. р.
2.Обговорення
планового
навчального
навантаження викладачів на 2020-2021 н. р.
3.Про організацію та якість проведення
відкритих
занять
та
взаємовідвідування
Протокол
викладачів у 2020-2021 н. р.
4.Затвердження звітів про результати виконання
№ 10
індивідуального плану та умов контракту
викладачами кафедри фінансів та обліку за ІІ
від 12.05.2021
семестр 2020-2021 н. р.
5.Про
стан
готовності
кафедри
до
екзаменаційної сесії
6. Про підготовку до підсумкової атестації
7. Про рекомендацію до друку методичних
рекомендацій

8. Поточні питання
8.1. Про результати проведення ректорських
контрольних робіт
8.2. Обговорення відкритих занять

11

1. Про підготовку до завершення 2020-2021 н. р.
2. Про рекомендацію щодо отримання дипломів
з відзнакою
Протокол
3. Про затвердження звітів викладачів за 20202021 н. р.
4. Про розробку індивідуальних планів на 2020№ 11
2021 н. р.
6. Поточні питання
від 09.06.2021
6 .1. Обговорення відкритих занять
6.2.Про рекомендацію до друку методичних
рекомендацій

12

1. Затвердження звітів голів ЕК
2. Про підготовку до вступної кампанії 2021 р.
3. Про підсумки роботи колективу кафедри у
2020-2021 н. р. та основні завдання на 2020Протокол
2021 н. р.
4. Про рейтинг студентів спеціальностей
«Фінанси, банківська справа та страхування» за
№ 12
ІІ семестр 2020– 2021 н. р.
5. Затвердження протоколів захисту курсових від 27.06.2021
робіт у 1 семестрі 2020-2021 н. р.
6. Поточні питання.
6.1. Про рекомендацію до друку методичних
рекомендацій

3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

Строк
Відмітка про виконання
проведення

N
з/п

Теми

Виконавці

1

2

3

4

Данік Н.В.

Жовтень
2020 р.

Дистанційне навчання в системі
1 методичної роботи викладача закладу
вищої освіти
2

Форми організації навчального
процесу у вищій школі в умовах
пандемії

Гуріна О.В.
Корнєва Н.О.

Листопад
2020 р.

3

Мультимедійні технології як засіб
підвищення ефективності
професійного навчання

Колеватова А.В.
Волошина В.В.

Лютий
2021 р.

4

Методичні аспекти використання й
комунікація в цифрову епоху

Рудь І.Ю.

Квітень
2021 р.

5

Методичні засади планування роботи
професорсько-викладацького складу
кафедри

Корнєва Н.О.

Червень
2021 р.

5

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

N
з/п

Теми

Виконавці

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання

1

2

3

4

5

1

Громадський бюджет Миколаєва: як отримати
гроші на свою ідею

Гуріна О.В.
Корнєва Н.О.

Грудень
2020 р.

2

Науково-практичний семінар «Наукові
дослідження у ЗВО: проблеми та перспективи»

Волошина-Сідей
В.В.

Січень
2021 р.

3

Фінансова інфраструктура бізнесу: сучасний
вимір

Рудь І.Ю.

Березень
2021 р.

4

Науково-практичний семінар до Дня науки

викладачі кафедри

Травень
2021 р.

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА

N
з/п

Вид роботи

Підсумковий
результат
(рукопис,
друкована
праця, обсяг,
тираж тощо)

1

2

3

Розробка навчальних та робочих
навчальних
програм
за
Розміщення на
1 компетенціями
з
навчальних
сайті МНУ
дисциплін та практик, що
викладаються (переробка)
Підготовка
методичних
рекомендацій
з
виконання,
оформлення
та
захисту
Розміщення на
2 кваліфікаційних (магістерських) робіт
сайті МНУ
для студентів освітнього ступеня
"магістр" спеціальності 072 "Фінанси,
банківська та страхування" (2 д.а)
Підготовка методичних рекомендацій
для написання комплексної курсової
роботи
(2
д.а.)для
студентів Розміщення на
3
освітнього
рівня
"магістр"
сайті МНУ
спеціальності
072
"Фінанси,
банківська та страхування"
4

Взаємовідвідування
занять

Підготовка
5 комплексів
дисциплін

навчальних

навчально-методичних
Розміщення на
(НМК)
навчальних
сайті МНУ

6 Оформлення та супровід кабінету
викладача в системі Мооdlе
7

Записи у
журналі

Інформація в
кабінеті
викладача

Підготовка студентів до участі в Розміщення на
конкурсах, фестивалях, олімпіадах
сайті МНУ

Складання завдань для проведення
тестового
контролю
знань
з
8
дисципліни,
що
забезпечуються
викладачами кафедри

Пакети
(реєстрація у
Центрі
тестування)

Контроль за самостійною роботою
студентів та заповнення «кабінету
студента»

Контроль за
самостійною
роботою
студентів,
заповненням
«кабінету
студента»

9

Виконавець

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

4

5

6

викладачі
кафедри

вересень
2020 р.

Корнєва Н.О.

вересень
2020р.

Гуріна О.В..

вересень
2020 р.

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

вересень
2020 р.

викладачі
кафедри

жовтень
протягом
року

викладачі
кафедри

І семестр

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

10

Підготовка Практикуму з дисципліни Розміщення на
"Банківська справа" (3др.арк)
сайті МНУ

Розробка
програм
11 випробувань

вступних

Розміщення на
сайті МНУ

Данік Н.В.
Корнєва Н.О.

І семестр
січеньлютий
2021 р.

Розробка комплектів завдань для
Розміщення на
12 контролю та перевірки самостійної
сайті МНУ
роботи студентів

викладачі
кафедри

протягом
року

Розробка методичних рекомендацій
до практичних занять та самостійної Розміщення на
13
роботи студентів з дисциплін, що
сайті МНУ
забезпечуються кафедрою

викладачі
кафедри

протягом
року

Підготовка посібника з дисципліни
Розміщення на
14 "Управління фінансовою санацією
сайті МНУ
підприємства" (3 д.а.)

Корнєва Н.О.

ІІ семестр

Підготовка навчального посібника з
Розміщення на Волошина_Сідей
15 дисципліни Бухгалтерський облік (3
ІІ семестр
сайті МНУ
В.В.
д.а)
16

Підготовка Практикуму з дисципліни Розміщення на
"Фінансовий менеджмент" (3 д.а.)
сайті МНУ

17 Участь у методичних семінарах

Звіти
викладачів

Рудь І.Ю.

ІІ семестр

викладачі
кафедри

протягом
року

6. НАУКОВА РОБОТА

N
з/п

Вид роботи

Підсумковий
результат
(рукопис,
друкована
праця, обсяг,
тираж тощо)

1

2

Відмітка
про
виконання

3

4

5

6

План

Корнєва
Н.О.

листопад
2020 р.

1

Розробка і затвердження плану
дослідної роботи кафедри на 2021р.

2

Розробка і затвердження плану видань кафедри
на 2021 р.

План

Корнєва
Н.О.

листопад
2020 р.

Розробка і затвердження плану подання
3 наукових статей у виданнях, які включено до
наукометричних баз на 2021 р.

План

Корнєва
Н.О.

листопад
2020 р.

Підготовка
студентів
до
участі
у
4 Всеукраїнському
конкурсі
студентських
наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах

Диплом

викладачі
кафедри

протягом
року

Публікації у виданнях, які включено до
наукометричних баз Scopus та Web of Science

Друкована
праця

викладачі
кафедри

протягом
року

Виконання досліджень за науковою темою
«Механізм
регулювання
фінансово6
економічного забезпечення сталого розвитку
України», що фінансується університетом

Друкована
праця

викладачі
кафедри

І семестр

Свідоцтво

викладачі
кафедри

протягом
року

Друкована
праця

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

Друкована
праця

викладачі
кафедри

протягом
року

Диплом
учасника

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

викладачі
кафедри

протягом
року

5

7

науково-

Виконавець

Строк
виконання

Отримання авторських свідоцтв

Участь у роботі міжнародних та всеукраїнських
8 конференцій
(підготовка
доповідей,
керівництво студентами)
Публікації у фахових наукових виданнях України
9 Категорії Б
Публікації в зарубіжних періодичних наукових
10 виданнях країн ОЄСР

11

Участь у виставках

Друкована
праця

Організація та проведення V Всеукраїнської
науково-практичної
Інтернет-конференції
12 «Фінансово-економічний аналіз як інструмент Копія наказу
сталого розвитку в умовах глобальних
викликів»
13

Участь у наукових семінарах

Звіти
викладачів

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Виконавець

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

3

4

5

6

Участь у профорієнтаційній роботі та
1 довузівській підготовці молоді

розміщення
звіту на
сайті

викладачі
кафедри

протягом
року

Робота у вченій раді факультету,
2 постійно діючих комісіях

план роботи
вченої ради,
звіти

викладачі
кафедри

протягом
року

Організація заходів військово3 патріотичного виховання студентів на
рівні університету

розміщення
звіту на
сайті

викладачі
кафедри

протягом
року

Профорієнтаційна робота з іноземними
4 громадянами

розміщення
списків на
сайті

викладачі
кафедри

протягом
року

Підготовка та участь у роботі виставок та розміщення
5 заходів агітаційного характеру
звіту на
сайті

викладачі
кафедри

протягом
року

розміщення
звіту на
сайті

викладачі
кафедри

протягом
року

розміщення
звіту на
сайті

викладачі
кафедри

протягом
року

N
з/п
1

Вид роботи

Підсумковий
результат

2

Організація методичних та наукових
6 семінарів за планом роботи кафедри
Організація екскурсій для студентів
7

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
N
з/п
1

Форма підвищення професійного рівня

Прізвище та
ініціали
працівника

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

2

3

4

5

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 "___" _______ 2020 року
Завідувач кафедри

___________________________ Корнєва Н.О.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Другий семестр
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол № ___ від "___" _______ 2020 року

Завідувач кафедри

Корнєва Н.О.

