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УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

 

 

 

ПЛАН 

РОБОТИ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ 

на 2022 / 2023 навчальний рік 
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План  

роботи кафедри всесвітньої історії та методик навчання 

 

 

План обговорений на засіданні кафедри, протокол №14  від «20» червня 2022 р.  

Склав Петро Горохівський  

«17» червня 2022 р. 
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Навчально-методична робота 

№ Види робіт Виконавці Строки 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Удосконалити і привести 

у відповідність з навчальним 

планом робочі навчальні 

програми дисциплін, 

викладання яких забезпечує 

кафедра для денної та 

заочної форм навчання 

зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

серпень  

2022р. 

 

2. Удосконалити і привести 

у відповідність з навчальним 

планом навчально-методичні 

комплекси дисциплін, 

викладання яких забезпечує 

кафедра для денної/заочної 

форм навчання. 

Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. 

 

3. Упроваджувати у 

навчальний процес 

дисципліни вільного вибору 

Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

4. Впроваджувати 

інформаційно-комунікативні 

технології у викладанні 

дисциплін 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

5. Використовувати 

інноваційні технології 

навчання у професійній 

підготовці вчителя історії  

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

6. Забезпечувати 

викладання дисциплін 

кафедри відповідно до вимог 

європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС) 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 
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 Науково-дослідна робота 

№ Види робіт Виконавці Строки 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Продовжувати роботу 

над кафедральною науково-

дослідною темою «Східна 

Європа з найдавніших часів 

і до нашого часу: 

економічні, суспільно-

політичні та культурні 

процеси»  

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

2 Участь у роботі 

навчально-дослідної 

лабораторії «Археологія 

Уманщини» 

Біляєва С. О., 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

3.  Видати колективну 

монографію, за участю 

викладачів кафедри 

викладачі 

кафедри 

вересень  

– грудень  

2022 р. 

 

4.  Підготувати до друку й 

опублікувати заплановані 

статті категорії «Б» 

викладачі 

кафедри 

вересень  

– грудень  

2022 р. 

 

5.  Підготувати до друку й 

опублікувати статті в 

наукометричних базах 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

6. Здійснювати керівництво 

студентськими науковими 

гуртками  

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

7.  Видати збірник наукових 

праць студентів-

магістрантів 

Студенти-

магістранти 

листопад 

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

8. Участь у наукових 

конференціях 

міжнародного, 

всеукраїнського та 

регіонального рівнів 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

9.  Організація і проведення 

всеукраїнської конференції 

за участю зарубіжних 

вчених  

Барвінок О. В., 

Кривошея І. І., 

викладачі 

кафедри 

 

Жовтень-

листопад 

2022 р. 

 

10. Організація і проведення 

щорічних всеукраїнських 

читань пам’яті В.О. Круца. 

 

Барвінок О. В., 

викладачі 

кафедри, 

 

Жовтень-

листопад 

2022 р. 
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10. Підготовка команди 

історичного факультету до 

участі у Всеукраїнському 

студентському турнірі з 

історії 

Кривошея І. І 

Кривошея Ір. І 

 

 

вересень –

листопад  

2022 р. 

 

11. Підготовка студентів до 

участі у конференціях 

різного рівня 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

12. Керівництво виконанням 

випускних кваліфікаційних 

робіт та написанням 

студентських статей 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

13. Підготовка та 

проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт з історії 

викладачі 

кафедри 

листопад-

грудень  

2022р. 

 

14. Підготовка студентів до 

участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт з історії 

викладачі 

кафедри 

січень-квітень 

2023 р. 

 

15. Підготовка і проведення 

І етапу Всеукраїнської 

олімпіади з історії  

викладачі 

кафедри: 

Священко З.В., 

Гордієнко В.В., 

Скрипник О.М., 

Барвінок О.В. 

лютий 2023р.  

16. Підготовка студентів до 

участі у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з 

історії 

викладачі 

кафедри: 

Священко З.В., 

Гордієнко В.В., 

Скрипник О.М., 

Барвінок О.В. 

березень-

квітень  

2023 р. 

 

17. Участь у заходах, 

присвячених до Дня науки 

зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

квітень-

травень  

2023 р. 
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 Організаційно-методична робота 

№ Види робіт Виконавці Строки 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Організація та 

проведення науково-

методичного семінару 

кафедри 

Скрипник О.М. вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

2 Підготовка та проведення 

І туру Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт з 

історії 

зав. кафедри, 

Гордієнко В. В. 

Священко З.В. 

 

листопад-

грудень  

2022 р. 

 

3 Підготовка і проведення І 

етапу Всеукраїнської 

олімпіади з історії 

зав. кафедри, 

Гордієнко В. В. 

Священко З.В. 

 

лютий 2023 р.  

4 Організація  та 

проходження виробничої та 

асистентської практики 

студентами історичного 

факультету 

зав. кафедри, 

Голобородько 

В.М., Возна З.О., 

Гордієнко Г.М. 

 

вересень 

2022 р.- 

травень  

2023 р. 

 

5 Організація та 

проходження археологічної 

практики студентами 

історичного факультету 

зав. кафедри, 

Біляєва С. О. 

Діденко К.В. 

 

Травень-

червень 

2023 р. 

 

6 Організація зустрічей 

студентів історичного 

факультету з провідними 

вченими-істориками, 

майстер-класів вчителів 

історії 

зав. кафедри вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 
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 Виховна робота 

№ Види робіт Виконавці Строки 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Розробити план виховної 

роботи кафедри на 2022 – 

2023 н. р. 

заступник зав. 

кафедри з 

виховної роботи 

Шмалюх А. А. 

 

серпень 

2022 р. 

 

2 Розробити плани роботи 

кураторів на 2022 – 2023н.р. 

куратори груп вересень  

2022 р. 

 

3. Проводити виховні 

заходи, спрямовані на 

поліпшення культури 

поведінки студентів, їх 

громадської активності, 

дисциплінованості тощо, 

згідно плану роботи 

куратори груп вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р 

 

4 Брати участь у підготовці 

і проведенні 

загальноуніверситетських та 

факультетських виховних 

заходів 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

5  Звіти кураторів 

академічних груп 

історичного факультету 

зав. кафедри, 

куратори 

грудень  

2022 р. ; 

червень  

2023 р. 

 

6 Організувати роботу 

викладачів кафедри у 

студентських гуртожитках  

зав. кафедри вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 

 

7 Організувати екскурсії (у 

тому числі віртуальні) для 

студентів історичного 

факультету 

куратори вересень  

2021 р. – 

травень  

2022 р. 

 

8 Проведення комплексу 

заходів з профорієнтаційної 

роботи у навчальних 

закладах регіону та у школах 

області 

 

викладачі 

кафедри 

вересень  

2022 р. – 

травень  

2023 р. 
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Засідання кафедри 

№ Основні питання Строки 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про підсумки вступної кампанії 

2022 н.р. та завдання кафедри на 

2022/2023 н.р. (наукова робота і 

профорієнтація). 

Затвердження робочої 

документації кафедри (плану роботи 

кафедри на 2022/2023 н.р.; робочих 

навчальних програм; навчального 

навантаження викладачів; графіків 

відкритих занять; розподілу 

обов’язків між викладачами).  

серпень 2022 р.  

2 Затвердження індивідуальних 

планів та карток академнавантаження 

викладачів кафедри. 

Затвердження тем курсових та 

випускних кваліфікаційних робіт, 

планів роботи наукових гуртків, 

графіків відкритих занять, плану 

підвищення кваліфікації,. 

Про профорієнтаційну роботу 

кафедри. 

Про організацію роботи 

студентських наукових гуртків і 

проблемних груп. 

Про навчально-методичне 

забезпечення підготовки студентів 

денної та заочної форми навчання. 

Про завдання кафедри з наукової 

та видавничої діяльності на 

2022/2023 рр.  

вересень 2022 р.  

3 Про навчально-методичне 

забезпечення підготовки студентів 

денної та заочної форм навчання на 

історичному факультеті. 

Про результати педагогічної 

практики. 

Про підготовку до проведення 

Всеукраїнської наукової конференції 

«Соціально-економічний і 

політичний розвиток країн Східної 

Європи (ХVІІ ‒ ХХІ ст.)».  

Про підготовку до проведення 

всеукраїнських конференції та 

читань, присвячених пам’яті В.О. 

Круца. 

Про стан виконання наукових 

жовтень 2022 р.  
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досліджень викладачами кафедри. 

Про затвердження екзаменаційної 

документації на зимову сесію. 

Про стан виконання 

кваліфікаційних робіт (магістратура). 

4 Про проведення всеукраїнських 

конференції та читань, присвячених 

пам’яті В.О. Круца. 

Затвердження екзаменаційної 

документації на зимову 

екзаменаційну сесію. 

Про стан профорієнтаційної 

роботи з випускниками шкіл. 

Про атестацію студентів 

історичного факультету. 

Про результати проведення 

всеукр. Наукової конференції з 

міжнародною участю «Соціально-

економічний і політичний розвиток 

країн Східної Європи (ХVІІ ‒ ХХІ 

ст.). 

Про результати написання 

курсових робіт студентами ІV курсу. 

Про результати попереднього 

захисту випускних кваліфікаційних 

робіт. 

листопад 2022 р.  

4 Про готовність до зимової 

заліково-екзаменаційної сесії. 

Про заходи по реалізації завдань з 

профілактики порушення проявів 

корупції і службового зловживання. 

Про проведені відкриті заняття 

викладачів кафедри. 

Про підсумки випускних 

екзаменів і захисту магістерських 

робіт та завдання на зимову екзам. 

сесію. 

Звіт викладачів кафедри про 

науково-дослідну діяльність за 2022р. 

Звіти кураторів про виконання 

плану виховної роботи. 

грудень 2022 р.  

5 Звіти викладачів про виконання 

індивідуальних планів та 

академнавантаження за перший 

(осінній) семестр. 

Про результати заліково-

екзаменаційної сесії.  

Про проведення науково-

методичного семінару на кафедрі. 

січень 2023 р.  
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Про стан підготовки до 

виробничої практики студентів 4 

курсу. 

Про підсумки І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

Затвердження графіку відкритих 

занять на ІІ семестр 2022/2023 н.р. 

6 Про стан виконання 

кваліфікаційних робіт.  

Про впровадження інноваційних 

технологій навчання студентів 

історичного факультету. 

Про забезпечення кафедрою 

проходження педагогічної практики 

студентами. 

Про роботу наукових гуртків: 

стан і перспективи. 

лютий 2023 р.  

7 Про стан профорієнтаційної 

роботи з випускниками шкіл. 

Про роботу зі студентами заочної 

форми навчання в системі 

дистанційної освіти. 

Про затвердження екзаменаційної 

документації. 

Звіт про діяльність науково-

дослідної лабораторії «Археологія 

Уманщини».  

Про проходження педагогічної 

практики студентами історичного 

факультету. 

березень 2023 р.  
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8 Про підготовку до літньої 

заліково-екзаменаційної сесії. 

Про стан готовності кафедри до 

підсумкової атестації денної та 

заочної форм навчання на 

історичному факультеті.  

Про заходи по реалізації завдань з 

профілактики порушення проявів 

корупції і службового зловживання. 

Звіт про проведення пед.практик 

по кафедрі.  

Про підготовку і проведення днів 

науки на факультеті. 

Попередній захист 

кваліфікаційних робіт. 

Про стан і перспективи науково-

дослідної роботи студентів.  

 

квітень 2023 р.  

9 Про порядок завершення 

навчального року. 

Про підсумки проведення днів 

науки на кафедрі. 

Про відкриті заняття викладачів 

кафедри. 

Про проходження практик на 

факультеті. 

Про особливості проходження 

археолог. практики на факультеті. 

Про стан профорієнтаційної 

роботи з випускниками шкіл. 

травень 2023р.  

 Про виконання плану роботи 

кафедри у 2022–2023 н. р. та 

підготовку до 2023 – 2024 н. р. 

Обговорення індивідуальних 

наукових звітів викладачів. 

Про результати проведення 

археологічної практики студентами І 

курсу. 

Про результати літньої заліково-

екзаменаційної сесії. 

Про планування роботи кафедри 

на 2023 – 2024 н. р. 

Звіти кураторів про виконання 

плану виховної роботи. 

червень 2023 р.  
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Підвищення рівня професійної підготовки 

№ Форма Учасники Строки 

виконання 

1. Проходження курсів підвищення 

кваліфікації та стажування у 

вітчизняних та зарубіжних закладах 

вищої освіти 

Доц. Фицик Л.А. вересень  

2022 р. – травень  

2023 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри                                                                   Петро ГОРОХІВСЬКИЙ 

 

 

 


