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РОЗДІЛ I.  

ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ  

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 
 

1.1. Основні цілі, завдання та пріоритети роботи кафедри на 

навчальний рік 

 

Кафедра фінансового менеджменту входить до складу факультету 

Лівівського національного університету імені Івана Франка, є випусковою і 

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та 

страхування” спеціалізації „Фінанси, митна та податкова справа” освітніх 

ступенів – бакалавр, магістр.  

Кафедра бачить своє призначення у підготовці кваліфікованих фахівців, 

таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на 

ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, 

корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною 

мобільністю і мають стійкий попит у працедавців. 

Основне завдання кафедри фінансового менеджменту - задоволення 

зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої 

кваліфікації в галузі фінансів, банківської справи та страхування,  що 

володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно 

застосовувати в процесі формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 

Основні пріоритети роботи кафедри фінансового менеджменту  на 

2020-2021 н.р.: 

навчальний процес та методичне забезпечення дисциплін кафедри: 

 інтеграція до європейської системи освіти, яка визначила підходи до 

створення єдиного європейського освітнього простору; 

 застосування у процесі навчання інтерактивних методів навчання 

(ділових ігор, тестування, індивідуальних практичних завдань), що дозволить 

закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у студентів; 

 розроблення підручників та навчальних посібників з навчальних 

дисциплін кафедри принципово нової якості змісту, що відповідає моделі 

підготовки фахівця для роботи у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; 

 організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої 

допомоги студентам під час підготовки курсових та кваліфікаційн их 

(магістерських) робіт з метою їх впровадження в фінансово-господарську 

діяльність установ, організацій, підприємств; 

 розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для 

самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-

тренінгових електронних технологій навчання;  
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 розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, 

стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта; 

 розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних 

матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня 

комп’ютерних технологій. 

 

науково-дослідна діяльність кафедри: 

 посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та 

прийняття її співробітниками, аспірантами й студентами участі у регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація 

результатів наукових досліджень;  

 розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних 

проектах з державних та місцевих фінансів, регулярне здійснення публікацій за 

кафедральною тематикою; 

 підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і 

консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових досліджень, 

своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних 

наукових семінарах;  

 підвищення відповідальності аспірантів, молодих викладачів кафедри 

за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути 

відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних 

конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та 

використання в учбовому процесі; 

 формування стійких наукових зв'язків з державними фінансовими 

установами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, банками; 

 розвиток наукових та ділових контактів із зарубіжними вищими 

навчальними закладами й науковими установами економічного профілю; 

 активізація участі кафедри у підвищенні ролі факультету у розв’язанні 

освітніх і соціально-економічних проблем Львівської області, зокрема, 

поглиблення наукової співпраці з міською радою м. Львова, ЛОДА. 

 сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у 

навчальний процес;  

 залучення кращих студентів факультету до участі у науково-дослідній 

роботі кафедри з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої 

професійної спрямованості;  

 удосконалення діяльності студентських наукових гуртків кафедри та 

їхній взаємозв’язок з відповідними науково-дослідними студентськими 

організаціями факультету; 

 розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення 

кваліфікації кадрів. 
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виховання студентської молоді: 

 сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги 

студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, студентської 

творчості, фізкультури, спорту; 

 використання порадниками академічних груп при роботі із студентами 

особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою 

формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, 

посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.  

 здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, 

заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів 

кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та 

контролю за їх реалізацією.  

 формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою 

належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, 

чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної 

динаміки та підготовлений до життя і праці в умовах глобалізації світу.  

 

соціальний розвиток кафедри: 

 постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових 

умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду 

соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, 

науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, пенсійне 

забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені 

колективною угодою.  

 брати участь у загально-університетських заходах щодо виконання 

працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з 

охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і 

працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та 

утвердження здорового способу життя. 

 

розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри: 

 постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження 

обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою;  

 впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для 

персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри. 

 

профорієнтаційна робота кафедри:  

 продовжувати активну пропаганду науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу кафедри фінансового менеджменту;  

 посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу факультету 

управління фінансами та бізнесу і кафедри зокрема;  

 посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, 

коледжами економічного профілю;  
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 організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах 

загальноуніверситетських заходів; 

 залучити до профорієнтаційної роботи студентів з метою ведення ними 

такої роботи за місцем їх постійного проживання та одержання повної 

загальної середньої освіти. 

 

розвиток міжнародного співробітництва: 

 участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, 

програмах молодіжних студентських обмінів; 

 здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ЛНУ імені Івана 

Франка про співробітництво; 

 використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку 

системи вищої фінансової науки. 
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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  
 

 

 
Навча

льне 

наван

та- 

ження, 

год 

 

Де і коли 
підвищував 

кваліфікацію 

1. 

Ситник 

Наталія 

Степанівна 

профе-

сор 

Вища 

освіта, 

ЛТЕІ 

. 

д.е.н.,  
професор  

Фінансова безпека 

Методологія наукових 

досліджень у фінансах 
Економіка підприємств 

Економіка і фінанси 

суб'єктів п-цтва 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

Аспірантура 

Державний екзамен зі 

спеціалізаці 

 

 

 

 

 

 

550 

Підтвердження 

захисту 

докторської 

дисертації, 

 30 червня 2015 р.; 

ІРД НАН України 

імені 

М.І.Долішнього, 

Листопад, 

2020р. 

2. 

Ватаманюк 

– Зелінська 

Уляна 

Зеновіївна 

профе-

сор 

Вища 

освіта,  

УДЛТУ, 

1997 р. 

д.е.н. 
професор 

Казначейська система 

Місцеві фінанси 

Бюджетні інвестиції і 

інститути розвитку 

Бюджетний менеджмент 

Курсові роботи 

Державний екзамен зі 

спеціалізаці  

Виробнича практика 

Аспірантура 

 

 

 

 

 

550 

Захист 

докторської 

дисертації,  

2016р., 

Національний 

лісотехнічний 

університет 

України,  

квітень 2021р. 

3. 
Блащук-

Дев’яткіна 

Н.З. 

доцент 

Вища 

освіта, 

ЛСГІ, 

1990р. 

к.е.н. 

доцент 

Міжнародні фінансові 

організації 

Банківська система 

Аналіз банківської 

діяльності 

Сучасні фінансові та 

грошово-кредитні 

системи 

Міжнародні валютно-

фінансові відносини 

Банківський менеджмент 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

Навчальна практика 

 

 

 

 

 

552 ІРД НАН України 

імені 

М.І.Долішнього, 

2018р. 

4. 

 

Голинський 

Ю.О. 

доцент 

Вища 

освіта, 

ЛДФА, 

2010 р. 

к.е.н., 

доцент 

Митна справа 

Міжнародні фінанси 

Курсові роботи 

 

 

 

 

300 
Захист дисертації, 

грудень, 2015 р. 

. 
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5. 
Гринчишин 

Я.М. 
доцент 

Вища 

освіта, 

Львівський 

сільськогос

подарський 

інститут, 

1983р. 

к.е.н., 

доцент 

Страховий менеджмент 

Ринок фінансових пслуг 

Ризики шахрайства у 

сфері фінансових послуг 

Страхування 

Управління фінансовою 

санацією 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

Аспірантура 

 

 

 

 

549 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

кафедра фінансів, 

03.05.2017-

07.06.2017 р. 

6. Дубик В.Я. доцент 

Вища 

освіта, 

Львівська 

комерцій-

на 

академія, 

2002р. 

к.е.н., 

доцент 

Фінанси ЗЕД 

Методологія наукових 

досліджень у фінансах 

Комунікації в управлінні 

фінансами та бізнесі 

Митна справа 

Менеджмент ЗЕД 

(англ.мова) 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

Аспірантура 

Державний екзамен зі 

спеціалізації  

 

 

 

 

 

 

551 

Львівська 

комерційна 

академія, кафедра 

маркетингу, 

вересень-жовтень, 

2015р.; 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет, 

листопад, 

2020 р. 

 

7. 
Завальниць

ка Н.Б. 
доцент 

Вища 

освіта, 

Львівський 

державний 

сільськогос

подарський 

інститут, 

1994 р., 

Економіка і 

управління 

в галузях 

АПК 

к.е.н., 

доцент 

Фінансовий маркетинг  

Комунікації в управлінні 

фінансами та бізнесі 

 

 

 

 

 

 

204 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій ім. 

С.З. Гжицького, 

березень 2021 р. 

8. Західна 

О.Р. 
доцент 

Вища 

освіта,  

ТАНГ, 

2000 р. 

к.е.н., 

доцент 

Бюджетна система 

Основи ведення власного 

та сімейного бюджету 

Управління фінансами 

об’єднаних 

територіальних громад 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

Державний екзамен зі 

спеціалізації 

 

 

 

 

 

550 

 

ІРД НАН України 

імені 

М.І.Долішнього, 

2018 

9. 
Клепанчук 

О.Ю. 
доцент 

Вища 

освіта, 

Львівська 

комерційна 

академія, 

2001р. 

к.е.н.,  

Бюджетна система 

Економіка підприємств 

Створення власного 

бізнесу 

Економіка і фінанси 

суб’єктів 

підприємництва 

Корпорації та фінансова 

інфраструктура 

Фінанси, гроші і кредит 

 

 

 

 

 

 

 

550 
Захист дисертації, 

2017р. 
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10. 
Круглякова 

В.В. 
доцент 

Вища 

освіта, 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка, 

2013 р. 

к.е.н.,  

Місцеві фінанси 

Вступ до фаху 

Міжнароді фінансові 

організації 

Фінанси 

Навчальна практика 

 

 

 

 

551 

Захист дисертації, 

2018р. 

11. Петик Л.О. доцент 

Вища 

освіта, 

ЛДУ імені 

Івана 

Франка, 

1987 р., 

прикладна 

математика 

Західний 

учбово-

науковий 

інститут 

підготовки 

фахівців і 

менеджерів 

2001 р. 

к.е.н., 

доцент 

Гроші і кредит 

Управління публічними 

фінансами 

Управління фінансовими 

ризиками 

Публічні закупівлі 

Публічні фінанси 

Курсова робота  

Виробнича практика 

Навчальна практика 

 

 

 

 

 

 

549 

 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет, 

березень 2021 р. 

12. 
Попович 

Д.В. 
доцент 

Вища 

освіта, 

Львівська 

комерційна 

академія, 

1999 р. 

к.е.н., 

доцент 

Страхування 

Податковий менеджмент 

Основи ведення 

сучасного бізнесу 

Курсові роботи 

Виробнича практика  

Навчальна практика 

 

 

 

 

550 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет, 

березень 2021 р. 

13. Сич О.А. доцент 

ЛДУ ім. 

ІВ. 

Франка 

1999 р. 

к.е.н.,  

доцент 

 

Створення власного 

бізнесу 

Податкова система 

Фінансовий менеджмент 

в малому бізнесі 

Стратегічне управління 

фінансами, банківською 

справою та страхуванням 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

 

 

 

 

 

 

550 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

травень 2018р. 

Вроцлавський 

університет, 

факультет 

економіки і права, 

2018р. 

14. 
Смолінська 

С.Д. 
доцент 

ЛДАУ 

2001р. 

к.е.н.,  

доцент 

 

Основи ведення власного 

та сімейного бюджету 

Бюджетування діяльності 

суб'єктів п-цтва  

Фінанси підприємств 

Фінансова безпека 

Курсові роботи 

Виробнича практика 

Навчальна практика 

 

 

 

 

 

550 

ІРД НАН України 

імені 

М.І.Долішнього, 

жовтень, 

2019 р. 

15. 
Татарин 

Наталія 

Богданівна 

доцент 

Вища 

освіта, 

ЛДФЕІ, 

2003р. 

 

 

 

к.е.н., 

доцент 

Фінанси,гроші і кредит 

Фінансовий ринок 

Управління державними 

та місцевими фінансами 

Курсові роботи 

Виробнича практика  

Навчальна практика 

 

 

 

550 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет, 

квітень 2021 р. 
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16. 
Шушкова 

Ю.В. 
доцент 

Вища 

освіта, 

ЛНУ імені 

Івана 

Франка, 

2004 р. 

к.е.н., 

доцент 

Фінанси 

Бюджетна система 

Фінансовий менеджмент 

Курсові роботи 

Виробнича практика  

Навчальна практика 

 

 

 

 

 

550 

ІРД НАН України 

імені 

М.І.Долішнього, 

2018 

17. 
Ясіновська 

І.Ф. 
доцент 

ЛДАУ, 

2001р. 

к.е.н., 

доцент 

Економіка підприємств 

Фінансовий аналіз 

Фінанси суб'єктів п-цтва 

Проектне фінансування 

Курсові роботи 

Виробнича практика  

550 

ІРД НАН України 

імені 

М.І.Долішнього , 

жовтень, 

2019 р. 

18. 
Козакевич  

О. Р. 
доцент 

Львівська 

комерцій-

на 

академія, 

2005р. 

к.е.н. 

Митна справа 

Місцеві фінанси 

Фінанси ЗЕД 

200 

Захист дисертації 

30 жовтня 2019 р. 

(диплом кандидата 

економічних наук 

26 лютого 2020р.) 

19. 
Слобода 

 Л. Я. 
доцент 

Вища 

освіта, 

Львівськи

й 

банківськ

ий 

Інститут 

Національ

ного 

банку 

України 

2002 р. 

к.е.н. 

доцент 

Криптовалюта та 

віртуальні біржі 

Фінансова політика 

України 

Бюджетування діяльності 

субєктів рідприємництва 

 

 

 

 

180 НУ «Львівська 

Політехніка», 

кафедрі фінансів 

2018р. 
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2.2. Штат науково-педагогічних працівників кафедри 

 
№ 

з/п 

ПІБ 

викладача 

Науковий ступінь, 

вчене звання, 

посада 

Ставка К-ть 

аудиторних 

годин 

Загальна 

кількість 

годин 

1.  Ситник Н.С. Професор, д.е.н., 

професор 

1 198 550 

2.  Ватаманюк-Зелінська 

У.З. 

Доцент, д.е.н., 

професор 

1 295 550 

3.  Блащук-Дев’яткіна Н.З. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 441 552 

4.  Голинський Ю.О. Доцент,к.е.н., 

доцент 

0,5 261 300 

5.  Гринчишин Я.М. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 420 540 

6.  Дубик В.Я. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 309 551 

7.  Завальницька Н.Б. Доцент,к.е.н., 

доцент 

0,25 154 204 

8.  Західна О.Р. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 361 550 

9.  Клепанчук О.Ю. К.е.н., доцент 1 532 550 

10.  Круглякова В.В. К.е.н., доцент 1 537 551 

11.  Козакевич О.Р. К.е.н., доцент 0,25 200 200 

12.  Петик Л.О. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 412 549 

13.  Попович Д.В. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 386 550 

14.  Сич О.А. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 454 550 

15.  Смолінська С.Д. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 437 550 

16.  Татарин Н.Б. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 384 550 

17.  Шушкова Ю.В. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 388 550 

18.  Ясіновська І.Ф. Доцент,к.е.н., 

доцент 

1 477 550 

19.  Слобода Л.О.  К.е.н., доцент 0,25 180 180 

Разом  16,25 6826 9134 

 

2.3. Середнє навантаження НПП на 2020/20201 н.р. 

кафедри фінансового менеджменту 

 

Загальна 

к-ть 

ставок 

Загальна 

к-ть 

годин 

Середнє 

наванта-

ження 

по 

кафедрі 

Професори Доценти Старший викладач 

к-ть 

ставок 

к-ть 

годин 

середнє 

наванта-

ження 

к-ть 

ставок 

к-ть 

годин 

середнє 

наванта-

ження 

к-ть 

ставок 

к-ть 

годин 

середнє 

наванта-

ження 

16,25 9134 562,1 2 1100 550 14,25 8034 563,8 - - - 
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РОЗДІЛ III.  

ПЛАНИ ЗАСІДАНЬ  
 

Дні і години засідань кафедри фінансового менеджменту:  

перший четвер місяця, 15.00 год  
 

на 2020-2021 навчальний рік 

№ п/п 
Дата засідання. 

Питання, призначені до обговорення 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

27 серпня 

1.1. 

Про підготовку до нового 2020-2021 н.р., про 

підсумки набору студентів на перший курс 

освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього 

ступеня «магістр» 

Завідувач кафедри 

 
 

1.2. 

Про науково-педагогічний склад та навчальне 

навантаження викладачів кафедри на 2020-2021 

навчальний рік  

Завідувач кафедри, 
заст. зав. кафедри 

з навчально-
методичної роботи 

(далі – НМР) 

 

1.3. Про розподіл обов'язків викладачів кафедри Завідувач кафедри  

1.4. 
Про призначення викладачів кафедри 

порадниками академічних груп  

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з виховної 

роботи (далі ВР), 

порадники 

академічних груп 

 

1.5. 
Про регламент організації освітнього процесу в 

дистанційному режимі 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з НМР 

 

1.5. 

Обговорення і затвердження на 2020-2021 

навчальний рік: 

 плану роботи кафедри; 

 індивідуальних планів викладачів кафедри; 

 семестрових планів викладачів кафедри; 

 плану видань наукових та методичних 

матеріалів кафедри. 

Завідувач кафедри, 

викладачі  
 

1.6. 

Розгляд і затвердження навчально-методичного 

комплексу дисциплін, що будуть викладатись у І-

му семестрі 2020-2021 н.р. та розміщення його на 

локальному сайті факультету 

Завідувач кафедри,  

заст. зав. кафедри з 

НМР, 

викладачі 

 

1.7.  Різне   

3 вересня 

2.1. 

Про стан забезпечення навчальних дисциплін 

навчальними та робочими навчальними 

програмами, силабусами 

Заст. зав. кафедри 

з НМР 
 

2.2. 
Про стан роботи з поновлення WEB сторінки 

кафедри 

Заст. зав. кафедри 
з НМР 

 

2.3. 

Про затвердження графіку індивідуально-

консультативної роботи викладачів кафедри на І 

семестр 2020-2021 навчального року 

Заст. зав. кафедри 

з НМР, викладачі 
 

2.4. 

Про проведення кафедральних заходів наукового 

характеру на 2020-2021 навчальний рік. 

Призначення відповідальних осіб 

Заст. завідувача 

кафедри з наукової 

роботи 
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2.5. 

Про проведення кафедральних заходів виховного 

характеру на 2020-2021 навчальний рік. 

Призначення відповідальних осіб. 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з ВР, 

викладачі 

 

2.6. 

Затвердження графіків проведення відкритих 

занять, та взаємовідвідування занять 

викладачами кафедри 

Завідувач кафедри, 
заст. зав. кафедри з 

НМР 

 

 

2.7. Різне   

1 жовтня 

3.1. 

Про оновлення та вдосконалення навчально-

методичного забезпечення дисциплін кафедри: 

 методичних матеріалів щодо змісту та 

організації СРС; 

 методичних матеріалів щодо ІНДР студентів;  

 оновлення та розроблення засобів 

діагностики з навчальних дисциплін. 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

 

3.2. 

Про проведення навчальних занять у режимі 

відеоконференц-зв’язку із використанням 

зовнішніх платформ для відеоконференцій: 

Micrоsoft Teams, Zoom 

Завідувач кафедри, 

викладачі кафедри 
 

3.3. 

Оновлення тематики курсових робіт зі 

спеціалізації для студентів освітнього ступеня 

«магістр» (І курс) спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Завідувач кафедри , 

заст. завідувача 

кафедри з НМР 

 

3.4. Обговорення методичної доповіді на кафедрі 

Завідувач кафедри , 

заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

Сич О.А. 

 

3.5. Різне   

5 листопада 

4.1. 

Про наукову роботу викладачів кафедри 

(підготовка та видання наукових статей у 

фахових виданнях) 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НР, 

викладачі 

 

4.2. 

Про керівництво науковою роботою студентів: 

наукові статті, роботи на конкурсах, доповіді 

на конференції 

Завідувач кафедри,  

 заст.завідувача 

кафедри з наукової  

роботи, керівники 

студентських наукових 

гуртків кафедри 

 

4.3. 
Про участь у виховній роботі студентів 

 

Заст. Завідувача 

кафедри з виховної 

роботи, порадники  

 

4.4. 

Оновлення програм матеріалів фахового 

вступного випробування для здобуття 

освітнього ступеня магістра 

Завідувач кафедри,  

 заст.завідувача 

кафедри з НМР  

 

4.5. 

Про затвердження програми навчальної практики з 

Фінансів у ІІ семестрі для студентів першого курсу 

осітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 

освітньої програми «Фінанси, митна та податкова 

справа» 

Завідувач кафедри, 

викладачі  

(Ясіновська І.Ф. ) 

 

4.6. Різне 
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3 грудня 

5.1 

Підготовка до зимової екзаменаційно-

залікової сесії, затвердження екзаменаційних 

білетів з навчальних дисциплін кафедри, 

затвердження графіків передекзаменаційних 

консультацій, організація проведення заліків 

та екзаменів 

Завідувач кафедри 

 заст.зав.кафедри з 

НМР 

 

5.2. 

Про проведення відкритих занять з 

навчальних дисциплін у І семестрі 

викладачами кафедри 

Завідувач кафедри 

 заст.зав.кафедри з 

НМР 

 

5.3. Про взаємовідвідування викладачів 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

 

5.4. Про стан виховної роботи в академічних групах 
Заст. завідувача 

кафедри з ВР 
 

5.5. 
Про роботу наукових гуртків кафедри та стан 

науково дослідної роботи студентів  

Заст. завідувача 

кафедри з НР, 

керівники 

студентських наукових 

гуртків 

  

5.6. Різне   

14 січня 

6.1. 

Звіти викладачів про виконання 

індивідуальних планів роботи за І семестр 

2020-2021 н.р. 

Заст. Завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

 

6.2. 

Затвердження звіту кафедри про виконання 

педагогічного навантаження за І семестр 2020-

2021 н.р. 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НМР 

 

6.3. 

Розгляд і затвердження навчально-методичного 

комплексу дисциплін, що будуть викладатись у ІІ-

му семестрі 2020-2021 н.р. та розміщення його на 

локальному сайті факультету 

Завідувач кафедри, 

заст. Завідувача 

кафедри з НМР 

 

 

6.4 
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2020-

2021 н.р.  

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

 

6.5. 
Про участь кафедри в організації та проведенні 

методичного семінару 

Завідувач кафедри, 

 заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

 

6.6 

Про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників кафедри у І семестрі 

2020-2021н.р. 

Завідувач кафедри  

6.7. Різне.   

4  лютого 

7.1. 
Про стан готовності кафедри до навчального 

процесу у ІІ семестрі навчального року 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НМР 

 

7.2. 
Про стан роботи з поновлення  інформації на 

WEB сторінці кафедри 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НМР, 

колектив кафедри 

 



 15 

7.3 

Оновлення та затвердження тематики курсових 

робіт для студентів ІІ-IV курсів освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НМР 

 

7.4 
Розгляд і затвердження програми комплексного 

кваліфікаційного екзамену 

Завідувач кафедри, 

 заст.зав.кафедри з 

НМР 

 

7.5. Профорієнтаційна робота на кафедрі Завідувач кафедри  

7.6. Різне   

4 березня 

8.1. 

Про стан виконання індивідуальних планів 

видання навчальних посібників, підручників, 

монографій. 

Завідувач кафедри, 

 заст.завідувача 

кафедри з НР, 

викладачі 

 

8.2. 

Затвердження баз виробничої практики для 

студентів 4 курсу, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  

Заст.завідувача 

кафедри з НМР, 

 (Ясіновська І.Ф. ) 

 

8.3 

Про стан навчально-методичного 

забезпечення дисциплін кафедри з 

урахуванням методів дистанційної форми 

навчання 

Завідувач кафедри, 

 заст. завідувача 

кафедри з НМР, 

викладачі 

 

8.4. 
Про обговорення методичної доповіді на 

кафедрі 

Завідувач кафедри, 

 заст.зав.кафедри з 

НМР,  

Гринчишин Я.М. 

 

8.5. Різне.   

1 квітня 

9.1. 
Про результати профорієнтаційної роботи 

кафедри  

Завідувач кафедри, 

викладачі 
 

9.2. 
Про участь кафедри в організації та проведенні 

методичного семінару 
Колектив кафедри  

9.3. Про стан виховної роботи в академічних групах 
Заст. завідувача 

кафедри з ВР 
 

9.4. 

Затвердження баз виробничої практики (зі 

спеціалізації) для студентів 1 курсу, 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітнього ступеня «магістр» 

Заст.зав.кафедри з 

НМР,  

Ясіновська І.Ф. 

 

9.5. Різне.   

6  травня 

10.1. 

Підготовка до літньої екзаменаційно-залікової 

сесії, затвердження екзаменаційних білетів з 

навчальних дисциплін кафедри. 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
 

10.2. 

Про хід виконання графіка взаємовідвідування 

занять викладачами кафедри за ІІ-й семестр 2020-

2021 навчального року 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
 

10.3. 

Про проведення відкритих занять з 

навчальних дисциплін у ІІ семестрі 

викладачами кафедри 

Завідувач кафедри, 

заст.зав.кафедри з 

НМР 

 

10.4. 

Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів 

кафедри за результатами їх дисертаційних 

досліджень  

Наукові керівники, 

аспіранти, здобувачі 
 

10.5. 
Про роботу наукових гуртків кафедри та стан 

науково дослідної роботи студентів  

Заст.зав.кафедри з НР, 

колектив кафедри 
 

10.6. Різне.   

3 червня 
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11.1. 
Про результати захисту курсових робіт студентами 

2-4 курсів  

Завідувач кафедри, 

викладачі 
 

11.2. 
Про результати захисту виробничої практики 

студентами ІVкурсу денної форми навчання 

Завідувач кафедри, 

 викладачі 
 

11.3. 

Звіти викладачів кафедри про виконання 

індивідуальних планів роботи за 2020-2021 н. 

р. 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
 

11.4. 
Затвердження звіту кафедри про виконання 

навчального навантаження за 2020-2021 н.р. 

Завідувач кафедри 

 
 

11.5. 

Про успішність студентів з навчальних 

дисциплін кафедри за ІІ-й семестр 2020-2021  

навчального року. 

Завідувач кафедри, 

викладачі 
 

11.6. 

Ознайомлення викладачів кафедри із обсягом 

навчального навантаження і проектом 

штатного розпису кафедри на 2021-2022 

навчальний рік 

Завідувач кафедри, 

заст. завідувача 

кафедри з НМР 

 

11.7. Різне.   
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РОЗДІЛ IV.  

НАВЧАЛЬНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

№ 

з/

п 

Вид роботи 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо), 

к-сть стор./к-

сть штук 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Навчальні програми 

1 

Розробка та затвердження 

програм навчальних 

дисциплін (за переліком 

дисциплін закріплених у 

робочих навчальних планах 

підготовки студентів 

спеціальностей «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування», «Облік і 

оподаткування», «Публічне 

управління та 

адміністрування», 

«Економіка» освітнього 

ступеня «бакалавр» та 

«магістр» і  читаються 

викладачами кафедри) 

 
Викладачі 

кафедри 

До 

15.09.2020р. 
 

2 

Коригування, оновлення та 

перезатвердження програм 

навчальних дисциплін (за 

переліком дисциплін 

закріплених у робочих 

навчальних планах 

підготовки студентів 

спеціальностей «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування», «Облік і 

оподаткування», «Публічне 

управління та 

адміністрування», 

«Економіка» освітнього 

ступеня «бакалавр» та 

«магістр» і  читаються 

викладачами кафедри) у 

зв’язку зі змінами в робочих 

навчальних планах 

 
Викладачі 

кафедри 

До 

15.09.2020р. 
 

4.2. Робочі програми 
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1. 

Розробка та затвердження 

робочих програм навчальних 

дисциплін (за переліком 

дисциплін закріплених у 

робочих навчальних планах 

підготовки студентів 

спеціальностей «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування», «Облік і 

оподаткування», «Публічне 

управління та 

адміністрування», 

«Економіка» освітнього 

ступеня «бакалавр» та 

«магістр» і  читаються 

викладачами кафедри) 

 
Викладачі 

кафедри 

До 

15.09.2020р. 
 

2 

Коригування, оновлення та 

перезатвердження робочих 

програм навчальних 

дисциплін (за переліком 

дисциплін закріплених у 

робочих навчальних планах 

підготовки студентів 

спеціальностей «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування», «Облік і 

оподаткування», «Публічне 

управління та 

адміністрування», 

«Економіка» освітнього 

ступеня «бакалавр» та 

«магістр» і  читаються 

викладачами кафедри) у 

зв’язку зі змінами в робочих 

навчальних планах 

 
Викладачі 

кафедри 

До 

15.09.2020р. 
 

4.3. Навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, курси лекцій, опорні 

конспекти, збірники задач, тести тощо) 

      

1. 

Навчальний посібник 

«Фінансовий менеджмент»» для 

студентів освітнього ступеня 

«магістр»  

 

Викладачі 

кафедри 

Сич О.А., 

Шушкова Ю.В., 

Західна О.Р. 

Листопад, 

2020 
 

2. 

Навчальний посібник 

«Фінансова безпека» для 

студентів освітнього ступеня 

«магістр»  

 

Викладачі 

кафедри 

Ситник Н.С., 

Слобода Л.Я. 

Листопад, 

2020 
 

3. 

Навчальний посібник 

«Бюджетний менеджмент» для 

студентів освітнього ступеня 

«магістр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Ватаманюк-

Зелінська У.З., 

Круглякова В.В. 

Листопад, 

2020 
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4. 

Навчальний посібник «Вступ до 

фаху» для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Дубик В.Я., 

Круглякова В.В. 

Листопад, 

2020 
 

5. 

Навчальний посібник «Фінанси 

підприємств» для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Смолінська 

С.Д., 

Ясіновська І.Ф. 

Листопад, 

2020 
 

6. 

Навчальний посібник 

«Банківська система» для 

студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Блащук-

Дев’яткіна Н.З., 

Петик Л.О. 

Листопад, 

2020 
 

7. 

Навчальний посібник «Теорія 

та історія фінансової системи» 

для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Клепанчук 

О.Ю. 

Листопад, 

2020 
 

8. 

Навчальний посібник 

«Страхування» для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Попович Д.В. 

Листопад, 

2020 
 

9. 

Навчальний посібник 

«Фінансовий ринок» для 

студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Гринчишин 

Я.М., 

Татарин Н.Б. 

Листопад, 

2020 
 

10 

Навчальний посібник 

«Міжнародні фінанси» для 

студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» 

 

Викладачі 

кафедри 

Голинський 

Ю.О., 

Дубик В.Я. 

Листопад, 

2020 
 

4.4. Відкриті заняття  

1. 

Лекція з навчальної дисципліни 

«Бюджетна система»  

Західна О.Р. І семестр 

2020-2021 

н.р. 

 

2. 

Лекція з навчальної дисципліни 

«Фінансовий ринок»  Татарин Н.Б. 

ІІ семестр 

2020-2021 

н.р. 

 

3. 

Лекція з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз»  
Ясіновська 

І.Ф. 

ІІ семестр 

2020-2021 

н.р. 

 

4.5. Круглі столи 

1. 
Шляхи підвищення якості освіти 

в умовах інноваційних змін 
 

Колектив 

кафедри 

Березень 

2021 р. 
 

2. 

Круглий стіл науково-

практичного гуртка митної 

справи «Фінансово-економічні 

аспекти реалізації митної 

політики України»   

Заст. завідувача 

кафедри з НР, 

керівник 

студентського 

наукового 

гуртка 

(Голинський 

Ю.О.) 

 викладачі 

кафедри 

Грудень, 

2020 
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3. 

Організація та проведення 

Круглого столу на тему 

«Актуальні проблеми розвитку 

бізнесу в сучасних умовах» 

 

Заст. завідувача 

кафедри з НР, 

керівник 

студентського 

наукового 

гуртка 

Смолінська 

С.Д.), 

 викладачі 

кафедри 

Травень, 

2021 

 

4.6. Методичні доповіді 

1. 
Впровадження дистанційного 

навчання – вимога сучасності  
 

Сич О.А. Вересень 

2020 р. 
 

2. 
Тренінг як засіб ефективного 

навчання сучасних студентів 
 

Гринчишин 

Я.М. 

Лютий 

2021 р. 
 

4.7. Методичні розробки 

1. 

Розробка, коригування, оновлення 

та перезатвердження методичних 

рекомендацій щодо проведення 

семінарських, практичних занять, 

самостійної роботи студентів, 

індивідуальної науково-дослідної 

роботи студентів з навчальних 

дисциплін кафедри 

 
Викладачі 

кафедри 

До 01.10. 

2020р. 
 

2. 

Методичні рекомендації до 

виконання, оформлення та 

захисту курсової роботи зі 

спеціалізації  для студентів галузі 

знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» (Фінанси, митна та 

податкова справа) освітнього 

ступеня магістр/денної та заочної 

форм навчання. 

 Західна О.Р. 
Лютий 

2020 р. 
 

3. 

Програма державного екзамену зі 

спеціалізації для студентів 

спеціальності 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування” 

освітнього ступеня “бакалавр” 

 

Західна О.Р. 

 

Лютий 

2021 р. 

 

4. 

Методичні рекомендації щодо 

проходження та захисту 

навчальної практики 

 
Ясіновська 

І.Ф. 

Грудень 

2020р.  

4.8. Методичні семінари 

1. 

Дистанційне навчання як засіб 

стимулювання самоосвіти 

 

 
Викладачі 

кафедри 

І семестр 

2020-2021н.р.  

2. 

Сучасні інноваційні технології в 

навчальному процесі кафедри 

фінансового менеджменту  

 
Викладачі 

кафедри 

ІІ семестр 

2020-2021 н.р.  

 

 

 



4.9. Графік взаємовідвідувань занять 

№ 

з/

п 

Кого відвідують/ 

Хто відвідує 

 

Прізвище, ініціали викладачів, дата відвідування 

С
и

тн
и

к
 Н

.С
. 

В
ат

ам
ан

ю
к
-З

ел
ін

сь
к
а 

У
.З

 

Б
л
ащ

у
к
 Н

.З
. 

Г
о

л
и

н
сь

к
и

й
 Ю

.О
. 

Г
р

и
н

ч
и

ш
и

н
 Я

.М
. 

Д
у

б
и

к
 В

.Я
. 

З
ав

ал
ь
н

и
ц

ь
к
а 

Н
.Б

. 

З
ах

ід
н

а 
О

.Р
. 

 

К
л
еп

ан
ч

у
к
 О

.Ю
. 

К
р

у
гл

я
к
о

в
а 

В
.В

. 

К
о

за
к
ев

и
ч

 О
.Р

. 

С
л
о

б
о

д
а 

Л
..

Я
. 

П
ет

и
к
 Л

.О
. 

П
о

п
о

в
и

ч
 Д

.В
. 

С
и

ч
 О

.А
. 

С
м

о
л
ін

сь
к
а 

С
.Д

. 

Т
ат

ар
и

н
 Н

.Б
. 

Ш
у

ш
к
о

в
а 

Ю
.В

. 

Я
сі

н
о

в
сь

к
а 

І.
Ф

. 

1. Ситник Н.С.  11.20    12.20     09.20 09.20        

2. 
Ватаманюк-

Зелінська У.З. 
10.20    

 02.21 
 05.21  

 03.21         

3. Блащук Н.З. 09.20   03.21      11.20       10.20   

4. Голинський Ю.О. 11.20    
  

   
03.21    09.20      

5. Гринчишин Я.М. 03.21  10.20  
  

  02.21 
       12.20   

6. Дубик В.Я. 09.20    
  

   
 10.20       03.21  

7. Завальницька Н.Б. 10.20    
04.21  

   
     11.20     

8. 
Західна О.Р. 

 
02.21   11.20 

 04.21 
   

  11.20      10.20  

9. Клепанчук О.Ю. 11.20    
03.21  

   
   10.20 04.21      

10 Круглякова В.В. 12.20 02.21   
  

 04.21  
      10.20    

11 Козакевич О.Р. 02.21   10.20 
  

 03.21  
         05.21 

12 Слобода Л.Я. 03.21    
  

   
   10.20 05.21     11.20 

13 Петик Л.О. 04.21  11.20  
  

   
     03.21     

14 Попович Д.В. 04.21    10.20    03.21         12.20  

15 Сич О.А. 05.21      11.20   
   02.21      10.20 

16 Смолінська С.Д. 03.21  10.20         04.21     04.21   

17 Татарин Н.Б. 05.21 03.21       02.21       05.21    

18 Шушкова Ю.В. 11.20    
04.20  

   
10.20          

19 Ясіновська І.Ф. 12.20     04.20         03.21 10.20    



 

РОЗДІЛ V.  
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ  

№ 

п/п З а х о д и 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовка матеріалів науково-практичних конференцій, підручників, навчальних 

посібників, монографій, курсів лекцій, опорних конспектів, збірників задач, 

тестових завдань тощо 

1.  Навчальні посібники 

«Фінансовий менеджмент» 

«Фінансова безпека» 

«Бюджетний менеджмент» 

«Бюджетна система» 

«Вступ до фаху» 

«фінанси підприємств» 

«Банківська система» 

«Теорія та історія фінансової системи» 

«Страхування» 

«Фінансовий ринок» 

«Міжнародні фінанси» 

протягом 

навчально

го року, 

2020 

 

 

 

 

колектив кафедри 

 

2.  Публікація статей та участь у наукових 

конференціях 

протягом 

року 

колектив кафедри  

Організація та проведення заходів наукового характеру 

1.  Науковий семінар «Фіскальна політика у 

забезпеченні стабільності валютного ринку 

України» 

Листопад, 

2020 

ас. Козакевич О.Р.  

2.  Круглий стіл науково-практичного гуртка 

митної справи «Фінансово-економічні 

аспекти реалізації митної політики 

України»  

Грудень, 

2020 

доц. Голинський 

Ю.О. 

 

3.  Науковий семінар «Регулювання 

кредитних ризиків банків» 

Березень, 

2021 

доц. Слобода Л.Я.  

4. 5 Науковий семінар «Державна політика 

України у сфері регіонального розвитку» 

Квітень, 

2021 

асп. Боднар В.Я.  

5. 5

. 

Науковий семінар «Формування системи 

публічного управління» 

Квітень, 

2021 

асп. Яцев В.В.  

6. 6

. 
Організація та проведення Круглого столу 

на тему «Актуальні проблеми розвитку 

бізнесу в сучасних умовах» 

Травень, 

2021 

доц. Смолінська 

С.Д. 

 

7. 6 Організація наукових зустрічей із 

практичними працівниками 

Протягом 

року 

колектив кафедри  

Науково-дослідна робота 

За кошти Державного бюджету (за кодом програмної класифікації видатків 2201040 

 -    

На безоплатній основі 

1. «Бюджетно-податкова політика активізації 

підприємництва в стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності національної 

економіки підприємництва» (науковий 

керівник д.е.н., професор кафедри 

державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. 

І.Франка Ситник Н.С., номер державної 

реєстрації 0116U001657, термін виконання 

2016-2020 рр.). 

1 семестр колектив кафедри  
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Міжнародне наукове співробітництво 

1. Науковий семінар – презентація реалізації 

проекту Модуль Жана Моне за фінансової 

підтримки ЄС «Ревіталізація міст – досвід 

ЄС для України» 

Жовтень 

2020 

доц. Сич О.А., 

учасники наукового 

гуртка «Податковий 

простір», колектив 

кафедри 

 

 Організація науково-практичного тренінг-

семінару «Ревіталізація міст – досвід ЄС 

для України» в рамках реалізації проекту 

Модуль Жана Моне за фінансової 

підтримки ЄС 

Червень 

2021 

доц. Сич О.А., 

учасники наукового 

гуртка «Податковий 

простір», колектив 

кафедри 

 

 

 

Науково-пошукова робота студентської молоді 
     

1.  Публікація наукових праць студентів за 

результатами участі у конференціях, 

круглих столах, симпозіумах і т.д. 

протягом 

року 

 

Керівники 

кваліфікаційних 

 робіт 

 

2.  Публікація наукових статей у журналах, 

що входять до наукометричних баз  

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 24 

РОЗДІЛ VI. 

ВИХОВНА РОБОТА 
№ 

п/

п 

З а х о д и Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

Національно – патріотичне виховання 

1. Участь у пішій ході до Меморіалу воїнів 

УГА та січових стрільців з нагоди Дня 

Листопадового чину 

Листопад 

2020 р. 

 

Стасишин А.В. 

Шушкова Ю.В. 

Порадники 

академічних 

груп 

 

2.  Організація бесіди на тему: «Учасники 

АТО – герої нашого часу» 

Жовтень 

2020р. 

Західна О.Р.  

5.  Проведення тематичної виховної години 

на тему: «Патріотичне виховання молоді 

як формування патріотизму нації» 

Квітень 

2021 р. 

Круглякова В.В.  

Громадсько – правове виховання 

1. Формувати правову культуру студентів, 

знайомити їх із нормативними актами 

Постійно Порадники 

академічних 

груп 

 

2. Організація диспуту на тему: «Військова 

служба – громадянський та військовий 

обов’язок перед своєю Батьківщиною» 

 

Лютий 

2021 р. 

 

 

Клепанчук 

О.Ю. 

 

Моральне виховання 

1. Вивчати та аналізувати морально- 

психологічний клімат в академічних 

групах 

Постійно Порадники 

академічних 

груп 

 

2. Організація бесіди на тему: «Культурна 

спадщина народу як основа морального 

виховання молоді» 

Грудень 

2020 р. 

Порадники 

академічних 

груп 

 

Естетичне виховання 

1. Проведення тематичної виховної години 

на тему: «Естетичне виховання студентів 

– запорука формування широкого 

світогляду молоді» 

 

Травень 

2021 р. 

Дубик В.Я.  

2. Організація бесіди на тему: «Творчість 

Т.Г. Шевченка як основа естетичного 

розвитку особистості» 

Березень 

2021 р. 

Ватаманюк-

Зелінська У.З.. 

 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

1. Провести тематичну виховну годину на 

тему: «Шкідливий вплив алкоголю на 

організм людини та профілактика поганих 

звичок в студентському середовищі» 

 

Березень  

2021 р. 

 

Смолінська 

С.Д. 

 

2 Участь студентів у психологічному 

тренінгу «Стимулювання особистісного 

зростання студентів» 

Вересень 

2020 р. 

Порадники 

академічних 

груп 
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РОЗДІЛ VII. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

№ 

З/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Визначити бази виробничої та виробничої 

(переддипломної) практик із числа 

податкових, митних, фінансових, 

казначейських органів, бюджетних та 

банківських установ, підприємств різних 

форм власності, страхових компаній з 

врахуванням напряму підготовки та 

відповідних спеціалізацій 

Впродовж 

2020-2021 н.р. 

Ясіновська І.Ф. 

2. Підготувати договори на проходження 

студентами виробничої та виробничої 

(переддипломної) практик 

Впродовж 

2020-2021 н.р. 

Ясіновська І.Ф. 

3. Підготувати накази про розподіл 

студентів 4 та 6 курсів за базами 

виробничої та виробничої 

(переддипломної) практик 

Впродовж 

2020-2021 н.р. 

Ясіновська І.Ф. 

4. Організувати та провести інструктивні 

наради зі студентами  з організаційних 

питань щодо порядку проходження 

виробничої та виробничої 

(переддипломної) практик 

Впродовж 

2020-2021 н.р. 

Ясіновська І.Ф. 
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РОЗДІЛ VIII.  

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

 

№ 

з/п 
Прізвище та ініціали Посада 

Вчений 

ступінь 

Планове підвищення  

кваліфікації 

місце  стажування термін 

1 2 3 4 5 6 

1 Ситник Н.С. професор д.е.н., 

професор 

Іститут 

регіональних 

досліджень імені 

М. Долішнього 

НАН України 

Листопад, 

2020 

2 Ватаманюк – Зелінська 

У.З.  

професор д.е.н., 

професор 

Національний 

лісотехнічний 

університет 

України 

Квітень, 

2021 

3 Дубик В.Я. доцент к.е.н, 

доцент 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет 

Листопад, 

2020 р. 

4 Завальницька Н.Б доцент к.е.н, 

доцент 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій 

імені 

С.З.Гжицького 

Березень, 

2021 

5 Осідач О.Б. ст.викладач  Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет 

Листопад, 

2020 р. 

6 Петик Л.О. доцент к.е.н, 

доцент 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет 

Березень, 

2021 

7 Попович Д.В. доцент к.е.н, 

доцент 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет 

Березень, 

2021 

8 Татарин 

Наталія Богданівна 
доцент к.е.н, 

доцент 

Львівський 

торговельно-

еономічний 

університет 

Квітень, 

2021 р. 

 
 



РОЗДІЛ ІX.  

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ КАФЕДРИ І ТЕРМІН ЇХ ПОДАННЯ 

ЗА ПРИНАЛЕЖНІСТЮ 
 

№ 

з/п 
Назва документів Дата подання 

1 2 3 

1. Розрахунок педагогічного навантаження 30.08.2020 р. 

2. Навчальні та робочі програми 01.09.2020 р. 

3. Індивідуальні плани роботи викладачів 05.09.2020 р. 

4. Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри 12.09.2020 р. 

5. План роботи кафедри 05.09.2020 р. 

6. Звіт про роботу кафедри:  

За І семестр 03.02.2021 р. 

За ІІ семестр 30.06.2021 р. 

За рік 30.06.2021 р. 

7. Поточне інформування Протягом року 

 

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 

 фінансового менеджменту     _____________              проф. Ситник Н.С. 

 

 

  


