
План роботи науково-методичної комісії  

історичного факультету 

на 2018 – 2019 н. р.  

 

Місяць Питання Відповідальний 

Вересень 2018 р. 

 

1. Про склад науково-методичної комісії 

історичного факультету 

 

2. Про основні завдання та план роботи 

науково-методичної комісії історичного 

факультету на 2018 – 2019 н. р. 

 

3. Відповідність діючих освітніх програм 

освітнього ступеня «магістр» на 

історичному факультеті кадровим, 

матеріально-технічним та організаційним 

вимогам, які представлені у Ліцензійних 

умовах. 

 

1. 4. Про склад робочої групи історичного 

факультету щодо укладання та оновлення 

переліку дисциплін вільного вибору. 

2.  

3. 5. Про графік проведення відкритих 

навчальних занять у І семестрі 2018 – 

2019 н. р. науково-педагогічними 

працівниками історичного факультету. 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

Листопад 2018 р. 

 

1. Обговорення відкритих навчальних 

занять (конкурсних), проведених 

науково-педагогічними працівниками 

історичного факультету.  

 

2. Про укладання та оновлення переліку 

дисциплін вільного вибору на 2017 – 

2018 н. р. 

 

3. Відповідність діючих освітніх програм 

освітнього ступеня «бакалавр» на 

історичному факультеті кадровим 

вимогам, які представлені у Ліцензійних 

умовах. 

 

4. Українська революція 1917 – 1921 

років: оцінки та інтерпретації у сучасних 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

Доц. кафедри історії 

України Дудник О.В. 



підручниках з історії України 
 

5. Різне 

 

Січень 2019 р. 

 

1. Європеєзнавство в освітньому процесі 

студентів історичного факультету 

 

2. Формування світоглядних 

компетентностей при викладанні 

філософії у ЗВО 

 

3. Актуальність тематики курсових і 

кваліфікаційних робіт. 

 

4. Використання НІТ у процесі 

викладання історії. 

 

5. Різне 

Зав. кафедрою 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Доц. кафедри філософії 

та суспільних 

дисциплін Фуркало В.І. 

 

Зав. кафедрами 

 

 

Проф. кафедри 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Кривошея І.І. 

Березень 2019 р. 

 

 

 

1. Результати виконання перспективного 

плану видавничої діяльності викладачів 

кафедр факультету. 

 

2. Сучасні підходи до викладання 

правових дисциплін 

 

3. Виконання кафедральних планів 

контролю якості занять, а також річних 

планів проведення відкритих аудиторних 

занять. 

 

4. Громадянська освіта: виклики і 

перспективи навчального предмету». 

 

 

5. Новітня історія України у шкільних 

підручниках: порівняльний аналіз 

авторських підходів 

 

6. Різне 

Заст. декана з наук. 

роботи 

 

 

Доц. кафедри філософії 

та суспільних 

дисциплін Цимбал В.О. 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

Доц. кафедри 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Возна З.О. 

Доц. кафедри історії 

України Дудник О.В. 

 

Травень 2019 р. 1. Обговорення відкритих навчальних 

занять (конкурсних), проведених 

науково-педагогічними працівниками 

історичного факультету. 

 

2. Лабораторні заняття з курсу «Теорія та 

методика навчання історії» і методика їх 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

всесвітньої історії та 



проведення».  

 

3. Аналіз і підсумки проведення 

акредитації освітніх програм ОС 

«Магістр» на історичному факультеті. 

 

4. Про підсумки роботи науково-

методичної комісії історичного 

факультету у 2018 – 2019 н. р. 

 

5. Різне 

методик навчання, доц. 

Горохівський П.І. 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

 

Голова наук.-метод. 

комісії 

 

 

 

 

Голова НМК історичного факультету                                     проф. Священко З. В. 

 


