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РОЗДІЛ I. ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИРОБОТИ  

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 
 

1.1. Основні пріоритети роботи кафедри економічної кібернетики 

 

Кафедра економічної кібернетики входить до складу факультету  управ-

ління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана 

Франка, є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Еконо-

міка” спеціалізацією „Інформаційні технології в бізнесі” за освітніми ступе-

нями – бакалавр та магістр. 

Основним призначення кафедри є підготовка висококваліфікованих фахі-

вців, які отримали теоретичні й практичні знання в області економіки, аналізу та 

дослідження економічних систем, теорії та практики прийняття рішень, моделю-

вання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних систем в 

управлінні бізнес-процесами суб’єктів господарювання, об’єктно-орієнтованих 

методологій розробки програмних систем, переваг використання інформацій-

них технологій в усіх сферах діяльності. Тобто випускників ВНЗ, які відпові-

датимуть вимогам ринку праці не тільки сьогодні, а і в найближчому майбут-

ньому, мають лідерські якості, володіють високою професійною мобільністю. 

Пріоритетними напрямками роботи кафедри економічної кібернетики на 

2019-2020 н. р. визначено: 

 конкурентоздатність кафедри на всіх рівнях організації наукових 

досліджень й освітнього процесу на факультеті управління фінансами та 

бізнесу; 

 розвиток спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі», що відповідає 

потребам суспільства й сучасним вимогам ринку праці, зміцнює 

престижність підготовки фахівців на факультеті управління фінансами та 

бізнесу; 

 написання навчальних й робочих програм, навчальних посібників для 

якісного освоєння студентами дисциплін зі спеціальності 051 «Еко-

номіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»); 
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 постійний обмін професійним досвідом і новітніми здобутками профе-

сійної роботи шляхом обговорення на засіданнях кафедри наявних 

проблем організації навчального процесу; 

 індивідуалізація навчально-виховного процесу, посилення ролі самос-

тійної та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів; 

 удосконалення та запровадження нових форм та методів проведення 

аудиторних занять та самостійної роботи студентів, активного вико-

ристання сучасних технічних засобів та інноваційних технологій; 

 сприяння втіленню студентами набутих знань та навиків у практиці за 

рахунок організації останньої на підприємствах та в організаціях 

економічного спрямування, в ІТ-компаніях, консалтингових компаніях; 

 сприяння набуттю студентами додаткових знань стосовно роботи в 

установах різноманітних напрямів економічної діяльності за рахунок 

організації ознайомчо-пізнавальних зустрічей з представниками зазна-

чених установ; 

 залучення активної студентської молоді до участі в наукових гуртках та 

секціях, які функціонують при кафедрі; 

 здійснення викладачами індивідуальних наукових досліджень за про-

філем кафедри з подальшим опублікуванням основних результатів у 

фахових наукових виданнях; 

 зміцнення зв'язку навчального процесу з практикою для посилення 

практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб 

економічного та соціального розвитку держави і регіону; 

 посилення зв’язків кафедри з новими базами практик; 

 впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, 

каталогів, словників тощо), комп’ютерних навчальних програм; 

 задоволення потреб студентів в отриманні нових знань про сучасні 

досягнення в ІТ-сфері та на практиці, їх реалізація в сучасних науково-

технічних напрямках діяльності. 
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РОЗДІЛ II. ШТАТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

КАФЕДРИ 
 

2.1. Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри і обсяг 

навчальної роботи 

№ 

з/

п 

Прізвище та 

ініціали 
Посада 

Освіта 

(коли і 

який ВНЗ 

закінчив) 

Вчене 

звання, 

ступінь 

Дисципліни, які 

викладає і % її від 

загального 

навантаження 

у поточному 

навчальному році 

Нав-

чальнен

аванта- 

ження 

Д/З 

Де і 

колипідви

щував 

кваліфіка-

цію 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Васьків О.М. ст.викл. 

Вища, 

Львівський 

державний 

університет 

ім. І. Франка 

1997 р. 

- 

Інформаційні 

системи в управлінні, 

Інформаційні 

системи і технології 

у фінансах, 

Інформаційні 

системи і технології 

в обліку і 

оподаткуванні, 

Інформатизація 

бізнес-процесів, 

Ризикологія 

568 

Компанія 

"Ericpol" 

 

Наказ ЛНУ 

імені 

Івана 

Франка 

про 

скерування 

від 

05.02.2016 р. 

№ 354 

2 Депутат Б.Я. доцент 

Вища, 

Прикарпа-

тський 

університет

у ім. Василя 

Стефаника, 

2004 р. 

к.ф.-м.н., 

доцент 

Web-дизайн та Web-

програмування , 

Технології Інтернет, 

Технології 

проектування та 

адміністрування БД і 

СД 

295  

3 Задорожна А.В. доцент 

Вища, 

Львівський 

державний 

університет 

ім. І. Франка 

1993 р. 

к.ф.-м.н., 

доцент 

 Дискретний аналіз,  

Інформатика, 

Корпоративні 

інформаційні 

системи, 
Бізнес у соціальних 

мережах, 

Захист інформації в 

інформаційних 

системах, 

Управління 

проектами 

інформатизації 

566 

Львівська 

комерційна 

академія 

 

Довідка 

№ 160/22 

від 

09.01.2015 

р. 

4 Мищишин О.Я.  доцент 

Вища, 

Львівський 

державний 

університет 

ім. І. Франка 

1993 р. 

к.ф.-м.н, 

доцент 

Економіко-

математичне 

моделювання, 

Моніторинг ІТ-

технологій,  

Теорія випадкових 

процесів, 

Інформатика, 

Дослідження 

операцій 

564 

Компанія 

"Ericpol" 

 

НаказЛНУ 

імені 

Івана 

Франка 

 про 

скерування 

від  

05.02.2016 р. 

№ 354 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Ситник В.Ю. ст. викл. 

Вища, 

Львівський 

політехніч-

ний 

інститут, 

1985 р. 

- 

Інформатика,  

Системи управління 

версіями 

програмного 

забезпечення, 

Комп'ютерні мережі, 

Архітектура ІТ-

підприємства 

338 - 

6 Стадник Ю.А. доцент 

Вища, 

Львівський 

національ-

ний 

університет 

ім. І. Франка, 

2000 р. 

к.е.н., 

доцент 

Економіко-

математичне 

моделювання, 

Комп'ютерна 

графіка,  

Моделі економічної 

динаміки, 

Технології 

управління 

контентом, 

3D графіка  

569 

Компанія 

"Ericpol" 

 

Наказ ЛНУ 

імені 

Івана Франка 

про 

скерування від 

05.02.2016 р. 

№ 354 

7 Старух А.І. доцент 

Вища, 

Львівська  

державна 

фінансова 

академія 

2012 р. 

к.е.н. 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання, 

Експертні системи, 

Методологія 

тестування 

програмного 

забезпечення, 

Інформатизація 

бізнес-процесів 

597 

Захист 

дисертації 

у листопаді 

2017 р. 

8 Шевчук І.Б. 
Завідувач 

кафедри 

Вища, 

Львівський 

національ-

ний 

університет 

ім. І. Франка 

2001р. 

д.е.н., 

доцент 

Алгоритмізація та 

програмування, 

Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів,  

Ризикологія, 

Вступ до фаху, 

Об’єктно- 

орієнтоване 

програмування, 

Системи підтримки 

прийняття рішень, 

Бізнес у соціальних 

мережах, 

Комп'ютерний 

аналіз фінансових 

ринків 

811 

Львівська філія 

Комп’ютерної 

академії ШАГ 

 

Наказ ЛНУ 

імені 

Івана Франка 

про 

скерування від 

08.02.2016 р. 

№ 402 

9 Ярема О.Р. доцент 

Вища, 

Львівський 

національ-

ний 

університет 

ім. І. Франка 

2013 р. 

(економіч-

к.е.н. 

Інформатика, 

Дослідження 

операцій, 

Моделювання 

економіки, 

Технології Інтернет, 

Технології 

проектування та 

323 
Захист 

дисертації 

у жовтні 2016 р. 
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ний ф-тет); 

2015 р. 

(юридичний 

ф-тет) 

адміністрування БД 

і СД 

10 Долбнєва Д.В. доцент 

Вища, 

Львівська  

державна 

фінансова 

академія 

2010 р. 

к.е.н., 

доцент 
Інформатика 192  

 

 

 

 

2.2. Штат науково-педагогічних працівників кафедри 
 

Всього 

ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 

загальний фонд спеціальний фонд 

Всього 

у тому числі 

Всього 

у тому числі 

п
р

о
ф

ес
о
р

ів
 

д
о
ц

ен
т
ів

 

ст
. 

в
и

к
л

а
д

а
ч

ів
 

а
си

ст
ен

т
ів

 

п
р

о
ф

ес
о
р

ів
 

д
о
ц

ен
т
ів

 

ст
. 

в
и

к
л

а
д

а
ч

ів
 

а
си

ст
ен

т
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8,25 7,25 – 5,75 1,5 - - - 1,0  - 
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РОЗДІЛ III.ПЛАНИ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ 
 

Дні і години засідань кафедри – третій вівторок місяця 15:30 год. 

 
№ 

з/п 
Дата засідання. 

Питання, призначені до обговорення Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 
 

1 2 3 4 

I Серпень (28.08.2019 р.) 

1. Кадрове забезпечення кафедри економічної кібе-

рнетики та навчальне навантаження викладачів 

Завідувач кафедри 

 

2. Обговорення і схвалення плану роботи кафедри 

та плану видань на 2019-2020 навчальний рік 

Завідувач кафедри 

3. Про навчально-методичне забезпечення дисцип-

лін кафедри на 1-й семестр 2019-2020 н.р. та роз-

міщення його на локальному сайті факультету. 

Заст. зав. кафедри з 

НМР 

4. Розгляд й схвалення навчальних і робочих про-

грам та іншого методичного забезпечення з дис.-

циплін кафедри, що викладатимуться у І семе-

стрі поточного навчального року  

Завідувач кафедри 

5. Затвердження індивідуальних планів роботи 

викладачів 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

6. Про розподіл обов'язків викладачів кафедри Завідувач кафедри 

7. Про призначення викладачів кафедри 

порадниками академічних груп 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з ВР, 

порадники 

академічних груп 

8. Різне  

II Вересень (17.09.2019 р.) 

1. Шляхи удосконалення навчально-методичної ро-

боти на кафедрі. 

Завідувач кафедри, 

заст. зав. кафедри з 

НМР 

 

2. Про забезпечення дисциплін кафедри навчально-

методичною літературою відповідно до нових 

освітніх програм підготовки бакалаврів та ма-

гістрів. Розробка електронних навчальних курсів 

Завідувач кафедри, 

заст. зав. кафедри з 

НМР 

3. Затвердження графіку проведення науково-ме-

тодичних семінарів на кафедрі 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

4. Про стан роботи з поновлення інформації на 

WEBсторінці кафедри 

ст. викл. 

Ситник В.Ю. 

5. Про активацію наукової роботи зі студентами. 

Забезпечення участі студентів у міжнародних, 

всеукраїнських, загальноуніверситетських 

конференціях та конкурсах.  

Заступник завідувача 

з наукової роботи 

6. Різне  

III Жовтень (15.10.2019 р.) 

1. Про стан та проблеми навчально-методичного 

забезпечення дисциплін кафедри, що виклада-

Завідувач кафедри, 

заступник завідувача 
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ються в І семестрі з НМР 

2. Про проблеми організації науково-дослідних ро-

біт студентів та хід їх виконання 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача з 

наукової роботи 

3. Розгляд і затвердження графіка попереднього за-

хисту кваліфікаційних (дипломних) робіт 

студентів 6 курсу 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

4. Про оновлення контрольних пакетів завдань для 

заміру залишкових знань 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача з 

НМР 

 

5. Підвищення ефективності форм і методів 

контролю за якістю навчального процесу на 

кафедрі 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

 

6. Написання та видання навчальних посібників Завідувач кафедри, 

викладачі 

 

7. Методична доповідь «Способи підвищення 

ефективності освітньо-виховного процесу у 

ВУЗі» 

доц. Задорожна А.В.  

8. Різне  

IV Листопад (19.11.2019 р.) 

1. Про стан навчально-виховного процесу на кафе-

дрі, участь викладачів кафедри у забезпеченні 

його належного рівня 

Заступник завідувача 

з виховної роботи 

 

2. Про підсумки науково-дослідної роботи кафедри 

за 2019 р. 

Завідувач кафедри, 

заст. зав. з НР 

3. Про стан виконання кваліфікаційних робіт магі-

страми ІІ року навчання спеціальності «Економі-

ка» (спеціалізація «Інформаційні технології в 

бізнесі») 

Завідувач кафедри, 

наукові керівники   

4. Розгляд і схвалення екзаменаційних білетів з 

дисциплін кафедри на зимову заліково-екзамена-

ційну сесію 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

5. Про стан поточної успішності навчання студен-

тів та готовність до екзаменаційної сесії І семе-

стру. 

Заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі кафедри 

6. Розгляд і схвалення програми державного 

екзамену з блоку дисциплін фахової підготовки 

для магістрів ІІ року навчання спеціальності 

«Економіка» (спеціалізація «Інформаційні 

технології в бізнесі») 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

7. Методична доповідь «Вища освіта в Україні: 

перспективи розвитку» 

ст. викл. Васьків О.М. 

8. Різне   

V Грудень (17.12.2019 р.) 

1. Про посилення практичної підготовки студентів, 

розширення баз практики, результати укладення 

угод з базами практик 

Заступник завідувача 

з організації практики 

 

2. Про стан навчально-методичних матеріалів з 

дисциплін кафедри, що викладаються у ІІ семе-

Заступник завідувача 

з НМР 
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стрі 2019-2020 н.р. 

3 Про хід виконання НДР кафедри та підготовку 

викладачами наукових публікацій 

Заст. завідувача з 

наукової роботи 

4. Про досвід роботи із запровадження інтерактив-

них методів навчання викладачами кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

5. Про організацію профорієнтаційної роботи серед 

учнівської молоді щодо вступу на І курс та 

випускників ВНЗ щодо вступу на навчання до 

університету на магістерську програму спеціаль-

ності «Економіка» спеціалізації «Інформаційні 

технології в бізнесі» 

Викладачі кафедри 

6. Про підсумки проходження студентами 

виробничої (переддипломної) практики 

Заступник 

завідувача з 

практики 

7. Аналіз результатів контролю замірів знань 

студентів 

Заступник 

завідувача з НМР 

8. Різне  

VI Січень (21.01.2020 р.) 

1. 
Обговорення результатів успішності студентів за 

результатами зимової заліково-екзаменаційної се-

сії з навчальних дисциплін, закріплених за кафед-

рою у І семестрі 2019-2020 н. р., та державної 

атестації випускників спеціальності «Економіка» 

(спеціалізація «Інформаційні технології в 

бізнесі») 

Заступник завідувача 

з НМР 

 

2. Про виконання індивідуальних планів виклада-

чами кафедри за І семестр 2019-2020 н. р. 

Завідувач кафедри, 

заступник 

завідувача з НМР 

3. Розгляд і схвалення навчальних та робочих прог-

рам з дисциплін кафедри на ІІ-й семестр 2019-

2020 навчального року 

Завідувач кафедри 

4. Про організацію системної індивідуальної роботи 

студентів з викладачами та підвищення її ефек-

тивності. Про виконання графіка консультацій 

викладачів кафедри за І-й семестр 2019-2020 н. р. 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

5. Матеріально-технічне забезпечення ОПП по дис-

циплінах кафедри 

Викладачі кафедри 

6. Звіт порадників академічних груп про виховну 

роботу в І семестрі. 

Порадники 

академічних груп 

7. Різне  

VII Лютий (18.02.2020 р.) 

1. Про стан та проблеми навчально-методичного за-

безпечення дисциплін кафедри, що викладаються 

в ІІ семестрі 

Завідувач кафедри, 

заступник 

завідувача з НМР 

 

2. Про виконання плану роботи кафедри за  

І-й семестр 2019-2020 навчального року 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

3. Про стан роботи з поновлення інформації на 

WEB сторінці кафедри 

ст. викл. Ситник В.Ю. 

4. Розгляд, обговорення і схвалення програм та Заступник 
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методичного забезпечення проходження студен-

тами практик  

завідувача з 

практики 

5. Розгляд та затвердження тематики курсових робіт 

для студентів ІІ, ІІІ, IV курсів та призначення 

наукових керівників. 

Завідувач кафедри 

6. Різне  

VIII Березень (17.03.2020 р.) 

1. 
Про стан виконання плану навчально-методичних 

видань 

Заступник завідувача 

з НМР, викладачі 

 

2. Про стан проведення виховної роботи в акаде-

мічних групах 

Заступник 

завідувача з 

виховної роботи 

3. Про завдання професорсько-викладацького скла-

ду в підвищенні ефективності профорієнтаційної 

роботи серед випускників шкіл та коледжів 

Завідувач кафедри 

4 Про роботу наукових гуртків кафедри Заст. завідувача 

кафедри з НР, 

керівники 

студентського 

наукового гуртка 

5. Про результати проведення кафедральних заходів 

наукового характеру на 2019-2020 н. р. 

Заст. завідувача 

кафедри з НР 

6. Про хід виконання викладачами кафедри графіків 

проведення відкритих занять та взаємовідвіду-

вань 

Завідувач кафедри 

7. Різне  

IX Квітень (21.04.2020 р.) 

1. Про стан підготовки курсових робіт студентами ІІ 

курсу з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване прог-

рамування» 

доц. Шевчук І.Б.  

2. Розгляд і схвалення програми державного екзаме-

ну з блоку дисциплін фахової підготовки для 

бакалаврів ІV року навчання спеціальності 

«Економіка» (спеціалізація «Інформаційні 

технології в бізнесі») 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

3. Про підвищення фахового рівня професорсько-

викладацького складу кафедри 

Завідувач кафедри 

4. Аналіз результатів контролю замірів знань 

студентів 

Заступник 

завідувача з НМР 

5. Обговорення відкритих занять викладачів 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

6. Різне  

X Травень (19.05.2020 р.) 

1. Про стан виконання плану видань у 2019-2020 н. р. 

викладачами кафедри 

ст. викл. Ситник В.Ю. 

 
2. Розгляд і схвалення екзаменаційних білетів з дис-

циплін кафедри на весняно-літню екзаменаційну 

сесію 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

3. Про хід виконання графіка взаємовідвідування за- Завідувач кафедри, 
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нять викладачами кафедри за ІІ-й семестр  

2019-2020 навчального року 

викладачі 

4. Про виконання викладачами кафедри навчальних 

планів і програм 

Завідувач кафедри, 

Заступник 

завідувача з НМР 

5. Про стан поточної успішності навчання студентів 

та готовність до екзаменаційної сесії ІІ семестру. 

Заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі кафедри 

6. Про результати профорієнтаційної роботи кафед-

ри за 2019-2020 н. р. 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

7. Звіт порадників академічних груп про виховну 

роботу в І семестрі. 

Порадники 

академічних груп 

8. Про рекомендацію щодо обрання на посаду 

доцента кафедри 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

9. Різне  

ХІ Червень (16.06.2020 р.) 

1. Обговорення успішності студентів, за підсумками 

літньої екзаменаційної сесії та державної атеста-

ції випускників спеціальності «Економіка» 

(спеціалізація «Інформаційні технології в 

бізнесі») 

Викладачі кафедри 

 

2. Звіти викладачів про виконання індивідуальних 

планів за 2019/2020 н. р. 

Завідувач кафедри, 

викладачі 

3. Звіт порадників академічних груп про виховну 

роботу 

Порадники груп 

4. Підсумки проходження практики студентами IV, 

VI курсів 

доц. Мищишин О.Я. 

5. Результати державної підсумкової атестації ви-

пускників 2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри 

6. Розгляд і схвалення звіту роботи кафедри за 2019- 

2020 н. р. 

Завідувач кафедри 

7. Про перспективи покращання якісного складу 

науково-педагогічного складу кафедри на 2020-

2021 н. р. 

Завідувач кафедри 

8. Різне  
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РОЗДІЛ IV. НАВЧАЛЬНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Навчальні програми 

1. Інформатика 
Друкована 

праця 

Задорожна А.В. 

Ситник В.Ю. 

Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

2. 
Алгоритмізація та 

програмування 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

3. Вступ до фаху 
Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

4. 
Економіко-математичне 

моделювання 

Друкована 

праця 

Мищишин О.Я. 

Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

5. 
Об'єктно-орієнтоване 

програмування  

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

6. Дискретний аналіз 
Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

7. Комп'ютерні мережі 
Друкована 

праця 
Ситник В.Ю. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

8.  Моніторинг ІТ-технологій 
Друкована 

праця 
Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

9. Архітектура ІТ-підприємства 
Друкована 

праця 
Ситник В.Ю. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

10. 
Інформатизація бізнес-

процесів 

Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

11. 
Технологія проектування та 

адміністрування БД і СД 

Друкована 

праця 
Депутат Б.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

12. Технології Internet 
Друкована 

праця 
Депутат Б.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

13. 
Прогнозування соціально-

економічних процесів 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

14. 
WEB-дизайн та web-

програмування 

Друкована 

праця 
Депутат Б.Я. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

15. Ризикологія 
Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

16. Комп’ютерна графіка 
Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

17. 
3D графіка 1 

3D графіка 2 

Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

18. Бізнес у соціальних мережах 
Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

19. 
Технології управління 

контентом 

Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

20. 
Системи управління версіями 

програмного забезпечення 

Друкована 

праця 
Ситник В.Ю. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 



 14 

21. 
Методологія тестування 

програмного забезпечення 

Друкована 

праця 
Старух А.І. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

22. 
Корпоративні інформаційні 

системи 

Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

23. Експертні системи 
Друкована 

праця 
Старух А.І. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

24. ІС в управлінні 
Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

25. 
Системи підтримки 

прийняття рішень 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

26.  Моделювання економіки 
Друкована 

праця 
Ярема О.Р. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

27. 
Комп’ютерний аналіз 

фінансових ринків 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

28 
Захист інформації в 

інформаційних системах 

Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

29 
Управління проектами 

інформатизації 

Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

30 Дослідження операцій 
Друкована 

праця 
Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

31 Теорія випадкових процесів 
Друкована 

праця 
Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

32 Моделі економічної динаміки 
Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

4.2. Робочі програми    Вересень, 

2016  

1. Інформатика 
Друкована 

праця 

Задорожна А.В. 

Ситник В.Ю. 

Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

2. 
Алгоритмізація та 

програмування 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

3. Вступ до фаху 
Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

4. 
Економіко-математичне 

моделювання 

Друкована 

праця 

Мищишин О.Я. 

Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

5. 
Об'єктно-орієнтоване 

програмування  

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

6. Дискретний аналіз 
Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

7. Комп'ютерні мережі 
Друкована 

праця 
Ситник В.Ю. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

8.  Моніторинг ІТ-технологій 
Друкована 

праця 
Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

9. Архітектура ІТ-підприємства 
Друкована 

праця 
Ситник В.Ю. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

10. 
Інформатизація бізнес-

процесів 

Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

11. 
Технологія проектування та 

адміністрування БД і СД 

Друкована 

праця 
Депутат Б.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

12. Технології Internet Друкована Депутат Б.Я. Вересень, + 
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праця 2019 р. 

13. 
Прогнозування соціально-

економічних процесів 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

14. 
WEB-дизайн та web-

програмування 

Друкована 

праця 
Депутат Б.Я. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

15. Ризикологія 
Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

16. Комп’ютерна графіка 
Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

17. 
3D графіка 1 

3D графіка 2 

Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

18. Бізнес у соціальних мережах 
Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

19. 
Технології управління 

контентом 

Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

20. 
Системи управління версіями 

програмного забезпечення 

Друкована 

праця 
Ситник В.Ю. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

21. 
Методологія тестування 

програмного забезпечення 

Друкована 

праця 
Старух А.І. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

22. 
Корпоративні інформаційні 

системи 

Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

23. Експертні системи 
Друкована 

праця 
Старух А.І. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

24. ІС в управлінні 
Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

25. 
Системи підтримки 

прийняття рішень 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

26.  Моделювання економіки 
Друкована 

праця 
Ярема О.Р. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

27. 
Комп’ютерний аналіз 

фінансових ринків 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

28 
Захист інформації в 

інформаційних системах 

Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

29 
Управління проектами 

інформатизації 

Друкована 

праця 
Задорожна А.В. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

30 Дослідження операцій 
Друкована 

праця 
Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

31 Теорія випадкових процесів 
Друкована 

праця 
Мищишин О.Я. 

Вересень, 

2019 р. 
+ 

32 Моделі економічної динаміки 
Друкована 

праця 
Стадник Ю.А. 

Лютий, 

2020 р. 
+ 

4.3. Навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, 

курси лекцій, опорні конспекти, збірники задач, тести тощо) 

1. 

Навчальний посібник «Мето-

ди моделювання, прогнозу-

вання та кількісного аналізу 

бізнес-процесів» 

Друкована 

праця 

 
Шевчук І.Б., 
Васьків О.М. 

 

  ІІ семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

2. 

 Навчальний посібник: 

«Методи оптимізації в 

бізнесі» 

Друкована 

праця 

Мищишин О.Я., 
Задорожна А.В. 

 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 
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3. 

Навчальний посібник 

«Інформаційні технології в 

бізнесі» 
Друкована 

праця 

Шевчук І.Б., 
Ситник В.Ю., 
Стадник Ю.А.,  

Мищишин О.Я., 
Задорожна А.В., 

Васьків О.М., 
Депутат Б.Я., 
Старух А.І. 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

4. 
Курс лекцій з дисципліни 

«ІСТ у фінансах» 
Друкована 

праця 

Васьків О.М. 
 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

5. 
Курс лекцій з дисципліни 

«Ризикологія» 
Друкована 

праця 

Васьків О.М. 
 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

6. 

Методичні рекомендації і 

завдання для виконання 

самостійних робіт студентів з 

навчальних дисциплін: 

 «Ризикологія»; 

 «Інформатизація 

бізнес-процесів»; 

 «ІСТ у фінансах» 

Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

 

ІІ семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

7. 
Тестові завдання з 

дисципліни «Ризикологія» 
Друкована 

праця 

Васьків О.М. 
 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

8. 
Курс лекцій з дисципліни 

«3D-графіка» 
Друкована 

праця 
Стадник Ю.А.  

 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

9. 
Курс лекцій з дисципліни 

«Експертні системи» 
Друкована 

праця 
Старух А.І. 

 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

10. 

Курс лекцій з дисципліни 

«Методологія тестування 

програмного забезпечення» 

Друкована 

праця 

Старух А.І. 
 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

11. 

Методичні рекомендації та 

завдання для виконання 

лабораторних робіт студентів 

з навчальних дисциплін: 

 «Експертні системи»; 

 «Методологія 

тестування програмного 

забезпечення» 

Друкована 

праця 

Старух А.І. 
 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

12. 

Тестові завдання з 

дисципліни:  

 «Методологія тестува-

ння програмного забезпечення» 

 «Експертні системи» 

Друкована 

праця 

Старух А.І. 
 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

13. 
Курс лекцій з дисципліни 

«ООП» 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

14. 
Курс лекцій з дисципліни 

«Вступ до фаху» 

Друкована 

праця 

Шевчук І.Б. 
 

І семестр 
2019-2020 
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н.р. 

15. 

Програми й методичні 

рекомендації щодо прохо-

дження та захисту вироб-

ничої практики студентами 

освітнього ступеня бакалавр 

Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

 
Травень 
2020 р. 

 

16. 

Навчально-методичні матері-

али до атестації здобувачів 

вищої освіти (держ. іспит, 4 

курс) 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б., 

Задорожна А.В., 
Депутат Б.Я. 

 

Квітень 
2020 р. 

 

17. 
Тематика кваліфікаційних (ма-

гістерських) та курсових робіт 

Друкована 

праця 
Васьків О.М. 

 
Листопад 

2019 р. 
 

18. 

Методичні рекомендації і 

завдання для проведення 

лабораторних занять з 

навчальних дисциплін:  

 Моделювання економіки 

 Управління проектами 

інформатизації 

 Дослідження операцій 

 Захист інформації в 

інформаційних системах 

 Системи підтримки 

прийняття рішень 

 Теорія випадкових 

процесів 

 Компютерний аналіз 

фінансових ринків 

 Моніторинг ІТ-

технологій 

 Моделі економічної 

динаміки 

 Експертні системи 

 Інформаційні системи в 

управлінні 

 ІСТ в обліку 

 ІСТ у фінансах 

 Ризикологія 

 ООП 

 Вступ до фаху 

 Технологія проектування 

та адміністрування БД та 

СД 

 Прогнозування 

соціально-економічних 

процесів 

 Web-дизайн та Web-

програмування 

 Компютерна графіка 

 Алгоритмізація та 

програмування 

Друкована 

праця 

Викладачі  
кафедри 

І семестр, 
ІІ семестр 
2019-2020 

н.р. 
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 Інформатизація бізнес-

процесів 

 3D-графіка 

19. 

Методичні рекомендації і 

завдання для проведення 

практичних занять з 

навчальних дисциплін:  

Бізнес у соціальних мережах 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б., 

Задорожна А.В. 

І семестр, 
ІІ семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

20. 

Навчально-методичні 

комплекси дисциплін 

кафедри 

Друкована 

праця 

 

Перша 
половина  

І та ІІ  
семестрів  
2019-2020 

н.р 

 

21. 

Лекційні курси з навчальних 

дисциплін:  

 Алгоритмізація та 

програмування 

 Дискретний аналіз 

 Інформатика 

 Компютерні мережі 

 Архітектура ІТ-

підприємства 

 Прогнозування 

соціально-економічних 

процесів 

 Ризикологія 

 Математичні методи і 

моделі ринкової економіки 

Друкована 

праця 

Викладачі  
кафедри 

Протягом 
навчально

го року 

 

22. 

Створення електронного нав-

чального курсу на платформі 

Moodle з навчальної 

дисципліни “Компютерний 

аналіз фінансових ринків 

Друкована 

праця 
Шевчук І.Б. 

 

І семестр 
2019-2020 

н.р. 

 

23. 

Матеріали для поточного та 

підсумкового контролю 

навчальних досягнень 

студентів з навчальних 

дисциплін 

Друкована 

праця 
Викладачі  
кафедри 

Вересень-
жовтень 
2019 р., 

Березень-
квітень 
2020 р. 

 

4.4. Відкриті заняття 

1. Моделювання діяльності 

комерційного банку 

Матеріали 

відкритої 

відео-лекції 

Ярема О.Р. І семестр 
2019- 

2020 н.р. 
 

2. «Апаратні засоби локальних 

комп’ютерних мереж» 

Матеріали 

відкритої 

відео-лекції 

Ситник В.Ю. ІІ семестр 
2019- 

2020 н.р. 
 

3 «Використання BI Tools для 

візуалізації даних» 

Матеріали 

відкритої 

відео-лекції 

Мищишин О.Я. ІІ семестр 
2019- 

2020 н.р. 
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4.5. Круглі столи 

1. 

«Методологія розробки 

програмних продуктів 

(Scrum, Kanban…)» 

Матеріали 

круглого столу 
Депутат Б.Я. 

Листопад  
2019 р. 

 

2. 

«ІТ-ризики та їх зв'язок з 

бізнес-ризиками» 
Матеріали 

круглого столу 

Шевчук І.Б., 

Васьків О.М., 

Стадник Ю.А. 

Квітень 
2020 р. 

 

3. 

«Перспективи розвитку он-

лайн бізнесу» 
Матеріали 

круглого столу 

Шевчук І.Б., 

Васьків О.М., 

Стадник Ю.А. 

Травень 
2020 р. 

 

4.6. Методичні доповіді 

1. 

«Способи підвищення 

ефективності освітньо-

виховного процесу у ВУЗі» 

Друкована 

праця 

Задорожна А.В. 
 

Жовтень 
2019 р.  

2. 

«Використання BI Tools для 

статистичної обробки та 

аналізу даних» 

Друкована 

праця 

Мищишин О.Я. Березень 
2020 р.  

3. «Вища освіта в Україні: 

перспективи розвитку» 

Друкована  
праця 

Васьків О.М. 
 

Листопад 
2019 р. 

 

4. Моделювання комп’ютерних 

мереж з використанням Cisco 

Packet Tracer 

Друкована  
праця 

Ситник В.Ю. Лютий 
2020р.  

4.7. Методичні семінари 

1 

Особливості викладання 

навчальної дисципліни 

«Інформатика» 

 Задорожна А.В. 

ІІ семестр 

2019-2020 

н.р. 

 

 

 

4.8. Графік взаємовідвідувань занять 

 

№ 

з/п 

Кого відвідують 

 

 

 

Хто відвідує 

 В
ас

ь
к
ів

 О
.М

. 

Д
еп

у
та

т 
Б

.Я
. 

З
ад

о
р
о
ж

н
а 

А
. 
В

. 

М
и

щ
и

ш
и

н
 О

. 
Я

. 

С
и

тн
и

к
 В

. 
Ю

. 

С
та

д
н

и
к
 Ю

. 
А

 

Ш
ев

ч
у
к
 І

. 
Б

. 

С
та

р
у
х
 А

.І
. 

Я
р
ем

а 
О

.Р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1. Васьків О.М.   09      03 
2. Депутат Б.Я.    10    02  
3. Задорожна А. В. 10      03   

4. Мищишин О. Я.      11    04 

5. Ситник В. Ю. 10     05    

6. Стадник Ю. А.  11  02      

7. Шевчук І. Б.   11     04  

8. Старух А.І.     10  04   
9. Ярема О.Р.  10    02    
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РОЗДІЛ V. НАУКОВА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Вид  роботи 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про вико-

нання 

 

1 2 3 4 5 6 

5.1. Організація та проведення заходів наукового характеру 

1. 
Круглий стіл на тему 
"Використання інформаційних 
технологій в економіці" 

 
Мищишин О.Я. 

 

Листопад  

2019 р. 
 

2. 
Круглий стіл на тему «Методологія 
розробки програмних продуктів 
(Scrum, Kanban…)». 

 
Депутат Б.Я. 

Листопад 
2019 р. 

 

3. 

Засідання студентського 
наукового гуртка кафедри на тему 
«Математичне моделювання 
процесів інформатизації» 

 

СтадникЮ.А. 
Грудень 

2019 р. 
 

4. 

Засідання студентського 
наукового гуртка кафедри на тему 
«Мотивація праці співробітників  
ІТ-компаній» 

 

Шевчук І.Б. 
Березень 

2020 р. 
 

5. 
Круглий стіл на тему « ІТ-ризики 
та їх зв’язок з бізнес-ризиками» 

 Шевчук І.Б., 
Стадник Ю.А. 

Васьків О.М. 

Квітень 
2020 р. 

 

6. 
Круглий стіл на тему 
"Перспективи розвитку онлайн 
бізнесу"  

 Шевчук І.Б., 
Стадник Ю.А. 

Васьків О.М. 
 

Травень 

2020 р. 
 

5.2. Науково-дослідна робота 
На безоплатній основі 

1. 

НДР на тему «Оптимізація 

управління соціально-економічними 

процесами із застосуванням 

інформаційних технологій» 

 
Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 
 

5.3. Міжнародне наукове співробітництво 

1. 
Політехніка Лодзька, кафедра 

міжнародної економіки 
 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 
 

5.4. Науково-пошукова робота студентської молоді 

1. 
Написання наукових статей та тез 

доповідей 
 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 
 

2. 
Участь у круглих столах на 

наукових семінарах 
 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 
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РОЗДІЛ VI. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Участь викладачів кафедри у виховній роботі із студентами 

№ 
з/п 

Заходи Виконавці Термін виконання 

 

1 2 3 4 

1.  Виконання індивідуальних планів викладачів 

кафедри, порадників академічних груп з виховної 

роботи 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року, згідно 

з планом виховної 

роботи порадника, 

індивідуальних планів 

роботи викладачів 

2.  Профілактична робота з питань успішності та 

відвідування навчальних занять студентами 

академічних груп. 

викладачі, 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року 

3.  Проведення тематичних виховних годин у 

студентських групах 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року, згідно 

з планом виховної 

роботи порадника 

4.  Участь викладачів, порадників академічних груп 

у проведенні урочистих та культурних 

загальноуніверситетських заходах. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року 

5.  Участь студентів і викладачів кафедри у 

волонтерських програмах, спрямованих на 

підтримку дій в АТО та реабілітації її учасників 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року 

6.  Участь у засіданнях Ради порадників академічних 

груп 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року 

7.  Профорієнтаційна робота зі студентами 

спеціальності «Економіка» спеціалізації 

«Інформаційні технології в бізнесі». 

порадники 

груп, 

викладачі 

протягом року 

8.  Диспут в академічних групах на тему «Які вміння 

і навички потрібно розвинути майбутньому ІТ-

фахівцю?» 

порадники 

академічних 

груп I-IV 

курсів 

вересень 2019 р. 

9.  Бесіда на тему: «Як підвищити ефективність 

навчання?» 

порадники 

академічних 

груп I-IV 

курсів 

вересень 2019 р. 

10.  Відвідування історичних місць на площі Ринок  

(м. Львів). 

порадники 

академічних 

груп 

вересень 2019 р. 

11.  Бесіда на тему: «Про небезпеку шкідливих 

звичок» 

порадники 

академічних 

груп 

жовтень 2019 р. 

12.  Бесіда на тему: «Ознайомлення з правовою 

відповідальністю» 

порадники 

академічних 

груп 

жовтень 2019 р. 

13.  Бесіда в академічних групах на тему «З життя 

відомих українців: Іван Сірко» 

порадники 

груп 

жовтень 2019 р. 

14.  Відвідування могил Січових стрільців (Янівський порадники листопад 2019 р. 
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цвинтар) академічних 

груп 

15.  Диспут в академічних групах на тему: «Історичні 

нариси з розвитку української держави» 

порадники 

груп 

листопад 2019 р. 

16.  Залучення студентів до участі в заходах з 

відзначення Міжнародного Дня студента 

порадники 

академічних 

груп 

листопад 2019 р. 

17.  Участь студентів в акції «Запалимо свічку 

пам'яті» жертвам голодомору та політичних 

репресій. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних 

груп 

листопад 2019 р. 

18.  Організація перегляду театральної вистави 

 (драматичний театр ім.М.Заньковецької) 

порадники 

академічних 

груп 

грудень 2019 р. 

19.  Проведення тематичних лекцій з питань 

європейської інтеграції України. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року 

20.  Відвідування музеїв м. Львова викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних 

груп 

лютий 2020 р. 

21.  Бесіда в академічних групах на тему «Чим 

небезпечний алкоголь?» 

порадники 

академічних 

груп 

лютий 2020 р. 

22.  Бесіда в академічних групах на тему «Яким я 

бачу майбутнє України» 

порадники 

академічних 

груп 

березень 2020 р. 

23.  Участь студентів у святкуванні Дня народження 

Т.Г.Шевченко (ЛНУ імені Івана Франка). 

порадники 

академічних 

груп 

березень 2020 р. 

24.  Виховний захід на тему: «Історична роль 

гетьмана Б.Хмельницького у формуванні та 

розвитку української держави» 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

груп 

березень 2020 р. 

25.  Ознайомлення з правовими актами України викладачі 

кафедри, 

порадники 

груп 

квітень 2020 р. 

26.  Бесіда в академічних групах на тему «Про 

негативні наслідки тютюнопаління» 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

груп 

квітень 2020 р. 

27.  Бесіда на тему: «Трагічні сторінки Чорнобиля» викладачі 

кафедри, 

порадники 

груп 

квітень 2020 р. 

28.  Відвідування музею народної архітектури і 

побуту (м. Львів) 

порадники 

академічних 

груп 

травень 2020 р. 

29.  Організація зустрічей з потенційними 

роботодавцями 

викладачі 

кафедри, 

протягом року 
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порадники 

академічних 

груп 

30.  Відвідування студентського гуртожитку з метою 

перевірки умов проживання, побуту, виконання 

студентами правил внутрішнього розпорядку. 

порадники 

академічних 

груп 

протягом року 

 

 

 

РОЗДІЛ VII. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Стажування не заплановане. Усі працівники кафедри пройшли підви-

щення кваліфікації у ІІ семестрі 2015-2016 н.р. 

Доц. Шевчук І.Б. захистила у березні 2019 р. дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук. 

Старух А.І. – у листопаді 2017 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Ярема О.Р. − у жовтні 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук. 

 



РОЗДІЛ VIІI. ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
 

Об’єкт контролю 
Зміст 

контролю 

Де  

обговорюється 

Термін 

проведення 

контролю 

Хто проводить 

контроль 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативні та розпорядчі документи. Плануюча документація 

Нормативні та 
розпорядчі документи з 
питань організації 
навчального процесу 

Дотримання вимог чинного законодав-
ства, своєчасність внесення необхідних 
змін, виконання розпорядчих докумен-
тів ЛНУ імені Івана Франка, якість 
подання інформації. 

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри  

Ухвали та рішення 
факультету, засідання 
кафедри 

Виконання ухвал та рішень Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри  

План роботи факультету Виконання запланованих заходів Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри  

Плани роботи кафедри Виконання запланованих заходів Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри, 
заступники завідувача 
кафедри з навчально-
методичної, наукової 

та виховної робіт 

 

Індивідуальні плани 
викладачів 

Якість складання, хід виконання, звіти 
про виконання за результатами семес-
трів, визначення рейтингу викладачів. 

Засідання кафедри 
Грудень 2019 р. 
Червень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з навчально-

методичної роботи 

 

2. Навчально-методична робота 

Організація методичної 
роботи на кафедрі 

Дотримання вимог Положення про 
організацію навчального процесу, вико-
нання планів методичної роботи кафед-
ри, оформлення та зміст методичних 
матеріалів, видання збірників методич-
них доповідей викладачів кафедри, 
організація наставництва на кафедрі. 

Засідання кафедри Червень 2020 р. Завідувач кафедри  

Навчальні програми 

Відповідність вимогам Положення про 
розробку навчальних програм, відпо-
відність ОПП, ОКХ, своєчасність роз-
робки та затвердження, наявність ре-

Засідання кафедри 
До початку 
навчального 

року 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з навчально-

методичної роботи 
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цензій, дотримання міжпредметних 
зв'язків. 

Робочі програми 

Відповідність вимогам Положення про 
розробку робочих програм, відповід-
ність навчальним програмам, вимогам 
щодо складання, своєчасність розробки 
та затвердження. 

Засідання кафедри 
До початку 
семестрів 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Навчально-методичне 
забезпечення навчальних 
дисциплін 

Відповідність вимогам Положення про 
організацію навчального процесу, По-
ложення про організацію методичної 
роботи тощо. Експертиза навчально-
методичного забезпечення: своєчас-
ність затвердження, якість оформлення. 
Своєчасність розміщення на сайті 
факультету 

Засідання кафедри 
До початку 
семестрів 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Підготовка підручників, 
навчальних посібників, 
збірників задач, тощо 

Виконання планів підготовки та видан-
ня підручників, навчальних посібників, 
збірників задач, тощо. 

Засідання кафедри Червень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Проведення занять 
професорсько-
викладацьким складом 
кафедри 

Дотримання положень про організацію 
навчального процесу, методик проведе-
ння різних видів занять, рівень педа-
гогічної майстерності, використання 
інтерактивних методів навчання тощо. 

Засідання кафедри За графіком 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Практична 
спрямованість 
навчального процесу 

Методика проведення практичних за-
нять, система оцінювання, наявність ди-
дактичного матеріалу, використання 
матеріалів з практики роботи, залуче-
ння практичних працівників 

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Депутат Б.Я. 
Шевчук І. Б. 

 

Інтерактивні методи 
навчання 

Розробка та впровадження у навчаль-
ний процес інтерактивних методів нав-
чання та розробка методичних рекомен-
дації і презентаційних матеріалів до їх 
проведення 

Засідання кафедри Червень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Самостійна робота 
студентів 

Аналіз змісту самостійної роботи у ро-
бочих програмах. Наявність дидактич-
ного матеріалу для виконання  самос-

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
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тійної роботи, система оцінювання, ана-
ліз відгуків студентів щодо організації 
та результативності самостійної роботи 

навчально-
методичної роботи 

Курсові роботи 

Наявність методичних рекомендацій та 
завдань з виконання курсових робіт, 
актуальність тематики, зв'язок з практи-
кою, своєчасність виконання курсових 
робіт, якість рецензій 

Засідання кафедри 
До початку 
семестрів 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Оцінювання та успішність студентів за 
результатами виконання курсових робіт 

Засідання кафедри 
Січень 2020 р., 
Травень 2020 р. 

Практика (навчальна, 
виробнича, виробнича 
(переддипломна), 
науково-дослідна) 

Дотримання Положення про органі-
зацію практики. Наявність та якість 
навчально-методичного забезпечення. 

Засідання кафедри 
До початку 
семестрів Завідувач кафедри, 

заступник 
завідувача кафедри з 

навчально-
методичної роботи 

 
Своєчасність виконання та захисту, 
якість рецензій. Оцінювання та успіш-
ність студентів за результатами прак-
тики. Аналіз Відгуків керівників та 
студентів про організацію практики 

Засідання кафедри 
Січень 2020 р., 
Травень 2020 р. 

Поточна успішність 
студентів 

Дотримання положень про організацію 
навчального процесу, про оцінювання 
знань студентів.  

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 
Аналіз поточної успішності студентів 
денної та заочної форм навчання 

Засідання кафедри 
Грудень 2019 р. 
Травень 2020 р. 

Тестуюча програма 
Університету 

Зміст та структура тестових завдань, 
відповідність навчальним програмам. 
Оцінювання та успішність студентів за 
результатами тестування 

Засідання кафедри 

До початку 
семестрів 

За графіком 
проведення 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Заліково-екзаменаційна 
сесія 

Наявність затверджених екзаменацій-
них білетів. Аналіз результатів екзаме-
наційних сесій студентів денної та 
заочної форм навчання. Контроль за 
ліквідацією академічної заборгованості 

Засідання кафедри 
Січень 2020 р. 

Травень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Державна атестація 
студентів 
Державна атестація 
студентів 

Унормування та уніфікація методично-
го забезпечення з виконання, оформле-
ння й захисту дипломних робіт, крите-
ріїв їх оцінювання. 

Засідання кафедри 
Листопад  

2019 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 
 

Якість методичних рекомендацій та 
завдань з виконання дипломних робіт, 
актуальність тематики, зв'язок з практи-

Засідання кафедри Червень 2020 р. 
Завідувач кафедри, 

заступник 
завідувача кафедри з 
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кою, своєчасність виконання робіт сту-
дентами, аналіз відгуків, якість реце-
нзій. Оцінювання та успішність студен-
тів за результатами державної атестації. 
Розгляд і обговорення звітів Голів ДЕК. 

навчально-
методичної роботи 

Дотримання вимог Положення про 
державну атестацію студентів. Наяв-
ність та якість програм державних 
екзаменів. Дотримання вимог щодо 
структури та змісту завдань для дер-
жавних екзаменів, відповідність навча-
льним програмам, своєчасність затвер-
дження. 

Засідання кафедри Квітень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

Навчально-методичне  
забезпечення  на 
електронних носіях 

Повнота та відповідність методичного 
забезпечення змісту навчальної дисцип-
ліни 
Своєчасність розміщення на WEB-сайті 

Засідання кафедри 

Вересень  
2019 р. 
Січень  
2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Програмні продукти, які 
використовуються у 
навчальному процесі 

Розробка та використання у навчаль-
ному процесі програмних продуктів 

Засідання кафедри 

Червень  
2020 р. 

(Звіт про роботу 
кафедри) 

 
Викладачі кафедри 

 

Підвищення кваліфікації 
професорсько-
викладацьким складом 
та її результативність 

Системність, дотримання вимог щодо 
підвищення кваліфікації та стажування, 
запозичення досвіду провідних навча-
льних закладів та їх впровадження 

Засідання кафедри Червень 2020 р. Шевчук І. Б.  

3. Організаційне забезпечення навчального процесу. Документація та звітність 

Організація та 
проведення засідань 
кафедри 

Наявність плану засідань кафедри. Стан 
підготовки до засідань кафедри. Актив-
ність членів кафедр при розгляді пи-
тань. Виконання прийнятих рішень 
Ведення протоколів засідань кафедри 

Засідання кафедри 
За графіком 
проведення 
засідання 

Завідувач кафедри  

Організація 
внутрішнього контролю 

Затвердження плану внутрішнього кон-
тролю та контроль за його виконанням 

Засідання кафедри 
Вересень  
2019 р. 

Протягом року 
Завідувач кафедри  

Навчально-педагогічне 
навантаження 
професорсько-
викладацького складу 

Планування, облік та виконання навча-
льного навантаження 

Засідання кафедри 
Вересень 
2019 р. 

Червень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
навчально-

методичної роботи 

 

Журнали академічних Дотримання вимог щодо ведення жур- Службові записки Постійно Завідувач кафедри,  
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груп налів. Відповідність записів робочим 

програмам. Система опитування та оці-
нювання студентів. Своєчасність та 
правильність виставлення балів за 
видами робіт 

заступник 
завідувача кафедри з 

навчально-
методичної роботи 

Індивідуальні плани 
студентів 

Дотримання Положення про індивідуа-
льний план студента 

Службові записки Постійно 
Порадники 

академічних груп 
 

Взаємовідвідування 
занять 

Систематичність взаємовідвідувань, 
аналіз відвідуваних занять. Аналіз 
рецензій на відвідані заняття керівним 
складом та членами кафедр 

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

 

Відкриті заняття 

Виконання індивідуальних планів. Нау-
ково-методичне забезпечення занять, 
рівень фахової майстерності професор-
сько-викладацького складу. 
Популяризація кращого досвіду роботи 
викладачів 

Засідання кафедри 

За графіком 
проведення 
відкритих 

занять 

Завідувач кафедри, 
викладачі кафедри 

 

Звіти про роботу кафедри 

Відповідність вимогам щодо змісту та 
оформлення. Відображення реальних 
результатів навчальної, методичної, 
наукової та виховної роботи. Моніто-
ринг показників, аналіз їх динаміки. 
Оформлення методичних матеріалів та 
додатків до звіту 

Засідання кафедри 
Червень  
2020 р. 

Завідувач кафедри  

Вступна кампанія Профорієнтаційна робота Засідання кафедри 

Вересень  
2019 р. 
Червень  
2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступники 
завідувача 

 

Номенклатура справ 
кафедри 

Відповідність затвердженій номенкла-
турі, якість ведення справ. Оформлення 
та передача документів до архіву чи 
списання 

Кафедра 

Протягом 
навчального 

року, 
Липень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
ст. лаборант 

кафедри 
 

4. Наукова робота 
НДР «Оптимізація 
управління соціально-
економічними процесами 
із застосуванням 
інформаційних 
технологій» 

Проміжний звіт Засідання кафедри Січень 2020 р. 
Шевчук І.Б., 

Стадник Ю.А. 
 

Публікації наукових 
статей, участь у 

Індивідуальні звіти викладачів  Засідання кафедри Травень 2020 р. 
Завідувач кафедри, 

заступник 
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конференціях та 
семінарах 

завідувача кафедри з 
наукової роботи 

Організаційно-
професійна робота 

Відгуки на дисертації, автореферати, 
рецензії на статті, підручники, нав-
чальні посібники 

Засідання кафедри Січень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник 

завідувача кафедри з 
наукової роботи 

 

5. Виховна робота 

Організація виховного 
процесу на кафедрі 

Затвердження плану виховної роботи 
кафедри 

Засідання кафедри 
Вересень  
2019 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з виховної 

роботи 

 

Затвердження порадників академічних 
груп. 

Засідання кафедри 
Вересень  
2019 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з виховної 

роботи 

 

Участь викладачів кафедри у виховних 
заходах, факультету. Заслуховування 
методичних доповідей на засіданні 
кафедри. 

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з виховної 

роботи 

 

Участь порадників академічних груп у 
роботі Ради порадників факультету. 
Проведення порадниками відкритих ви-
ховних годин, організація відвідування 
музеїв, виставок та інших культурно-
мистецьких заходів, відвідування гурто-
житку. 

Засідання кафедри 
Протягом 

навчального 
року 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з виховної 

роботи 

 

Звіти порадників академічних груп. Засідання кафедри Червень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 
заступник завідувача 
кафедри з виховної 

роботи 

 

6. Інші об’єкти контролю 
Не заплановано 

 



РОЗДІЛ ІX. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ КАФЕДРИ І ТЕРМІН 

ЇХ ПОДАННЯЗА ПРИНАЛЕЖНІСТЮ 

 
№ з/п Назва документів Дата подання 

1. План роботи кафедри 06.09.2019 р. 

2. Звіт про роботу кафедри:  

 – за І семестр 

 – за ІІ семестр 

 – за рік 

 

27.02.2020 р. 

25.06.2020 р. 

26.06.2020 р. 

3. Індивідуальні плани роботи викладачів 13.09.2019 р. 

4. Екзаменаційні білети, умови контрольних робіт та ККЗ За графіком 

 

 

РОЗДІЛ X. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 
 

Дата Розділ 
Назва змін  

та доповнень 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 

РОЗДІЛ XІ. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ 

КАФЕДРИ 
 

Дата Зміст зауважень Підпис 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Завідувач кафедри __________________________   
                                                                   (підпис) 

 


