
План організаційної роботи  

кафедри економічної теорії та економічних досліджень на 2021-2022 н.р. 

 

Вид  роботи Підсумкови

й результат 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

2 3 4 5 6 

Керівництво кафедрою 

економічної 

теорії та економічних досліджень 

 Рудич А.І. липень 

2022 р. 

 

Організація олімпіади з навч. 

дисципліни, науково-практ. 

конференції, круглих столів, 

зустрічей з стейкхолдерами 

Сайт, фото, 

документи 

Рудич А.І. впродовж 

року 

 

Робота в акредитаційних, 

експертних та фахових радах 

 Дорогань- 

Писаренко Л.О. 

протягом 

року 

 

Робота в спеціалізованих радах 

по захисту кандидатських 

дисертацій 

 Дорогань- 

Писаренко Л.О. 

протягом 

року 

 

Складання Плану та Звіту про 

виконану роботу кафедри за 

навчальний рік 

 

План, 

звіт 

Рудич А.І 

Єгорова О.В. 

Собакар В.В. 

червень 

2022 р. 

 

Складання індивідуальних звітів 

та планів за навчальний рік 

 

План, 

звіт 

викладачі 

кафедри 

червень 

2022 р. 

 

Робота в науково-методичних 

радах університету,  інституту, 

факультету 

Протокол Дорогань- 

Писаренко Л.О. 

протягом 

року 

 

Робота у відбіркових комісіях з 

набору абітурієнтів ОС 

"Бакалавр" та "Магістр"  

спеціальності "Облік і  

оподаткування"  

Наказ по 

академії 

Дорогань- 

Писаренко Л.О. 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

 

Робота із підготовки, оформлення 

та видання наукових збірників 

(статей, тез) інституту, 

факультету 

Збірник 

статей 

Викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

 

Участь у профорієнтаційній 

роботі 

та довузівській підготовці молоді 

Школи 

м. Полтава 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

 

Проведення організаційно-

виховної роботи в аудиторії, 

гуртожитку 

Журнал 

відвідувань 

Викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

 

Інформаційне оновлення роботи 

з висвітлення життя кафедри на  

сайті ПДАУ 

сайт Песцова-

Світалка О.С. 

протягом 

року 

 

Складання та розподіл за 

викладачами навчального 

навантаження на 2022-2023н.р. 

Індивід. 

план 

Рудич А.І. 

Єгорова О.В. 

серпень 

2022 

 

Виконання обов’язків куратора Журнал Єгорова О.В. протягом  



академічних груп та курсів, 

робота в студентському 

колективі 

куратора Кононенко Ж.А. 

Песцова-

Світалка О.С. 

Тютюнник 

Ю.М., Чіп Л.О. 

року 

Організація та проведення 

конференцій (секретар оргком) 

Друкована 

праця 

Єгорова О.В. листопад  

грудень 

2021 

 

Керівництво студентським 

науковим гуртком 

 Єгорова О.В. впродовж 

року 

 

Відповідальна по кафедрі за: 

- систему Moodlе; 

- виховну роботу; 

- академічну доброчесність  

 Кононенко Ж.А. впродовж 

року 

 

Виконання обов’язків 

відповідального по кафедрі за 

профорієнтаційну роботу 

 Тютюнник Ю.М. травень 

2022 

 

 


