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1. На виконання Плану дій Придунайської філії на 2019-2020 роки, кафедра 

суспільно-наукових дисциплін визначає на поточний навчальний рік такі основні цілі і 

завдання своєї діяльності:  

- організація та проведення конкурсу соціальних відеопроектів «Чесність 

починається з тебе», метою якого передбачається підвищення мотивації 

студентів до відповідального, чесного навчання, свідоме ставлення до якісної 

освіти та неприпустимість толерування випадків недоброчесності 

(списування, плагіату, хабарництва, кумівства, використання службового 

становища для особистих цілей тощо) під час академічного процесу та у 

житті; 

- організація та проведення круглого столу «Професійні компетенції 

майбутнього»; 

- організація та проведення круглого столу «Формування академічної 

доброчесності в освітньому просторі сучасного ЗВО»; 

- методичне та організаційне керівництво, планування та облік науково-

дослідної роботи студентів; 

- організація та проведення семінарів та наукових конференції з сучасних 

теоретичних та прикладних проблем суспільних наук; 

- організація та проведення тематичних заходів до професійних свят;  

- участь у загальних заходах Придунайської філії МАУП; 

- підготовка інформаційних матеріалів для висвітлення на сайті філії, у 

соціальних мережах; 

- участь у створенні віртуальної фотовиставки у соціальних мережах «Наші 

випускники – наша гордість»; 

- сприяння орієнтації викладача на компетентністний підхід у викладанні 

дисциплін, які вивчаються в філії; 

- створення освітнього середовища, яке передбачає зміну ролі викладача з 

позиції накопичувальника інформації на позицію партнерства та допомоги у 

пошуку знань та набуття компетентностей; 

- розвиток творчих засад в кожному студентові; 

- посилення дисципліни студентів та викладачів з метою підвищення якості 

результатів навчання студентів; 



- забезпечення функціонування курсів вивчення іноземної мови для 3-4 курсів; 

 вдосконалення форм, методів та засобів навчання слухачів і студентів з 

метою підвищення якості освітніх послуг; 

 участь у організації атестації держслужбовців на предмет знання державної 

мови; 

 створення курсів ділової державної мови; 

 продовження роботи із впровадження інноваційних технологій навчання, 

переорієнтації змісту навчальних програм на основі функціонального, 

особистісного і компетентнісного підходів; 

 активізація процесу застосування у навчальному процесі сучасних 

інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, мозкові атаки, ділові 

ігри, кейс-стаді, виїзні заняття тощо); 

 зміцнювання зв'язку навчального процесу з практикою з метою посилення 

практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб 

розвитку держави і регіону; 

 проведення науково-комунікативних заходів із залученням до активної 

участі практичних працівників; 

 підвищення якості наукової продукції (публікацій, статей, монографій), 

участі викладачів в роботі наукових та науково-практичних конференцій, у 

тому числі й зарубіжних; 

 підвищення наукового та методичного рівня професорсько-викладацького 

складу, стимулювання науково-педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності; 

 вивчення і впровадження кращого світового досвіду підготовки фахівців з 

урахуванням вітчизняної специфіки та традицій; 

 оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД), 

закріплених за кафедрою, з урахуванням вимог компетентнісного та 

практико-орієнтованого підходу у навчанні, а також інноваційних освітніх 

технологій; 

 спрямування роботи кафедри на впровадження сучасних ефективних 

підходів і форм навчання та розвитку інтелектуального потенціалу кафедри 



за рахунок засвоєння викладачами нових компетенцій в сфері інтерактивних 

методик навчання; 

 стимулювання викладачів кафедри до вивчення сучасної періодичної 

літератури, нової монографічної літератури, базових підручників, інтернет-

ресурсів; 

 забезпечення технічних умов для застосування у викладанні навчальних 

дисциплін засобів мультимедійних презентацій;  

 посилення співпраці з іншими структурними підрозділами філії в галузі 

підготовки та розміщення інформації на офіційному сайті філії; 

 зміцнення іміджу Придунайської філії засобами PR-технологій; 

 сприяння удосконаленню систем педагогічного менеджменту та контролю 

якості освітніх послуг філії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

подання 

матеріалів 

Відповідальні 

1. Організаційна робота 

 Забезпечити активну участь всіх викладачів у громадських 

заходах філії 

протягом року Завідувач кафедри 

 Встановити контроль за виконанням плану підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри 

протягом року Завідувач кафедри 

 Участь у створенні фотовиставки «Наші випускники – наша 

гордість» 

березень  

2020 р. 

Огнєва О.Н. 

 Підготовка та проведення тренінг-марафону «Навчання-Якість-

Моніторінг» 

протягом року Гуменнікова Т.Р. 

 Організація та проведення конкурсу соціальних відеопроектів 

«Чесність починається з тебе» 

квітень 2020 Завідувач кафедри, 

викладачі кафедри 

 Організація умов, які забезпечують професійний та особистий 

розвиток викладачів кафедри 

протягом року Гуменнікова Т.Р. 

Завідувач кафедри 

 Запровадження інноваційних форм роботи викладачів кафедри, 

щодо дослідницької та практичної діяльності студентів  

протягом року Гуменнікова Т.Р. 

Завідувач кафедри 

 Участь у міжнародної діяльності філіалу та налагодження  

зв’ язків з науковцями регіону  

протягом року Гуменнікова Т.Р. 

Завідувач кафедри 

 Поновлення інформаційної бази та електронних навчальних 

ресурсів кафедри 

протягом року Завідувач кафедри, лаборант, 

викладачі кафедри 

 

 

 

Затвердження стратегії та напрямків роботи кафедри у 2019-

2020 році  

вересень  

2019 р. 

Завідувач кафедри 

Затвердження календарного плану засідань кафедри на 2019-

2020 н.р. 

вересень  

2019 р. 

Укладач: завідувач кафедри; 

затвердження: педагогічний 

склад кафедри. 

Затвердження індивідуальних планів викладачів на 2019-2020 

н.р. 

вересень 2019 р Завідувач кафедри 

Затвердження графіків індивідуально-консультаційної роботи 

викладачів кафедри 

вересень 2018 

р. 

 

Завідувач кафедри 

Проведення моніторингу задоволеності студентів наданими 

електронними навчальними матеріалами 

протягом року Завідувач кафедри 

Моніторинг складових робочих програм викладачів з питань 

володіння іноземною професійною лексикою 

вересень-

жовтень 

Завідувач кафедри 

Проведення моніторингу якості освітніх послуг в регіоні та 

складання планів на наступний рік 

вересень 2019 

лютий 2020 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

Організація та проведення анкетування студентів «Викладач 

очима студентів» 

протягом року Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

Організація та проведення анкетування викладачів та студентів протягом року Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

Відвідування навчальних занять викладачів протягом року Завідувач кафедри 

Підготовка до Дня фізичної культури і спорту вересень 2019 Викладач фізичної культури 

Підготовка до Всесвітнього дня психічного здоров’я, Дня 

психолога 

 жовтень 2019  Викладачі кафедри 

Підготовка звіту про наукову, методичну та виховну роботу 

кафедри 

січень 2020  

липень 2020 р. 

Завідувач кафедри, лаборант 

Організація та проведення заходів до дня народження 

Т.Г.Шевченка 

березень  

2020 р. 

Огнєва О.М. 

Організація та проведення Дня відкритих дверей  протягом року Завідувач кафедри, Огнєва 

О.М. 

Організація та проведення  

Дня психолога 

квітень 2020 р. Огнєва О.М., Мазоха І.С., 

Прокоф’єва Л.О. 

Організація та проведення Дня Інтернету квітень 2020 р. викладачі з курсу 

«Інформаційні технології» 

Організація та проведення Дня науки  травень 2020 

р. 

Викладачі кафедри 

Проведення інтернет-мостів зі студентами іноземних ВНЗ  протягом  

року 

Викладачі з курсу 

«Інформаційні технології», 

«Іноземна мова» 

Участь в роботі у складі Вченої ради. протягом  

року 

Завідувач кафедри, 

педагогічний склад кафедри. 

Робота з розвитку віртуального музею Придунайської філії протягом  

року 

Завідувач кафедри, Огнєва 

О.М., викладачі кафедри 

 Укладання рейтингу публікаційної активності викладачів 

кафедри 

червень 2020 Завідувач кафедри 



 Організація стажування викладачів кафедри ( відповідно до 

плану ) 

червень 2020 Завідувач кафедри 

 Розроблення та впровадження стандарту інформаційних 

компетентностей викладачів 

протягом року Завідувач кафедри, викладачі 

з курсу «Інформаційні 

технології» 

 Аналіз та впровадження інноваційних освітніх технологій у 

структуру освітнього процесу з метою підвищення якості 

освіти 

протягом року Гуменнікова Т.Р. 

Завідувач кафедри 

2. Навчальна та навчально-методична робота 

 Забезпечити своєчасне складання та затвердження 

індивідуальних планів викладачів. 

вересень 2019 

р. 

Завідувач кафедри 

 Здійснювати систематичний контроль за виконанням 

індивідуального плану роботи викладача. Систематично на 

засіданнях кафедри слухати звіти викладачів про хід виконання 

плану. 

протягом року Завідувач кафедри 

 Розвиток системи управління якості підготовки студентів  протягом року Гуменнікова Т.Р. 

Завідувач кафедри 

 Доопрацювання тематичного змісту навчальних програм 

дисциплін кафедр 

вересень 2019 

р. 

Педагогічний склад кафедри 

Приведення структури робочих програм навчальних дисциплін 

у відповідність із індивідуальним педагогічним навантаженням; 

оновлення змістового наповнення та списків рекомендованої 

літератури й Інтернет-джерел. 

вересень 2019 

р. 

Педагогічний склад кафедри 

Переукладання та оновлення навчально-методичних 

комплексів з дисциплін 

вересень-

жовтень 2019 

р. 

Укладання: педагогічний 

склад кафедри;    

затвердження: завідувач 

кафедри 

Моніторинг навчальних досягнень студентів. Результати  

заліково-екзаменаційних сесій студентів денного відділення 

лютий 2020 р. 

червень 2020 р. 

 

Завідувач кафедри 

Аналіз стану підготовки кафедри до всіх видів практики. 

Затвердження програм практик 

жовтень 2019 

р. 

Завідувач кафедри, лаборант 

Підготовка до проведення державної атестації випускників протягом року Завідувач кафедри 

Укладання методичних рекомендацій щодо захисту практик,  

підготовки до ДЕК 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Іванова О.В., Прокоф’єва 

Л.О., Мазоха І.С., 

Дем’яненко С.К. 

Оптимізація навчальної роботи викладачів кафедри (аналіз 

звітів із взаємовідвідування) 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри 

Керівництво курсовими роботами протягом  

2019-2020 н.р. 

Педагогічний склад кафедри 

 

Створення електронних презентацій дисциплін (тем, проблем) 

та архіву відеозаписів для проведення занять (фільми, аудіо 

записи, електронна наочність) 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Педагогічний склад кафедри  

 Розроблення та проведення директорських контрольних робіт 

на компетентнісних засадах 

до 01 

листопада 2019 

Завідувач кафедри,  викладачі 

кафедри 

 

 Звітування за результатами науково-методичної та навчальної 

діяльності 

червень 2020 Викладачі кафедри 

 Розробка пакетів відеоматеріалів для навчання протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

 Розроблення методики організації навчального процесу 

дисциплін з використанням електронних курсів 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

 

3. Науково-дослідна робота 

 Розробити і затвердити план науково-дослідної роботи в 2019 р вересень 2019 Завідувач кафедри 

 Розробити план підготовки монографій, підручників, 

посібників викладачами кафедри на 2020 р. 

січень 2020 Завідувач кафедри 

 Проаналізувати участь кожного викладача кафедри у виконанні 

НДР та її ефективність. Вжити заходів по її удосконаленню. 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри 

 Підготовка та проведення круглого столу «Професійні 

компетенції майбутнього»; 

 

квітень 2020 

н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

 

 Підготовка та проведення круглого столу «Формування 

академічної доброчесності в освітньому просторі сучасного 

березень-

квітень 2020 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 



 

ЗВО» н.р.  

 Підготовка авторських матеріалів викладачами кафедри 

(конспекти лекцій, методичні вказівки та рекомендації, 

збірники кейсів, комп’ютерні презентації, каталоги ресурсів 

тощо) 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 Проведення психологічних міні-досліджень (силами студентів) 

з метою вдосконалення роботи філії 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Іванова О.В., Прокоф’єва 

Л.О.,  

Мазоха І.С. 

Участь в роботі профільних наукових конференцій протягом  

року 

Викладачі кафедри 

 

Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах та у 

наукових конференціях 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

Проведення наукових конференцій протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

 

Публікації в збірниках студентських робіт протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

 

Проведення психологічних тренінгів та семінарів протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

Керівництво магістерськими та дипломними роботами протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

Індивідуальна наукова робота з обдарованими студентами протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

4. Виховна робота 

 Участь у реалізації комплексного плану виховної роботи на 

2019/2020 р. в ПФ. 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

 Організувати проведення бесід в академічних групах 

присвячених: Дню Соборності України, Дню захисника 

Вітчизни, Дню молоді, Дню матері, Дню незалежності України, 

Дню Конституції України, Дню рідної мови 

 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

 Провести бесіди в академічних групах про визначні постаті 

української та світової історії, культури, науки, політики (з 

нагоди ювілейних дат). 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

 Організувати екскурсії студентів 1 курсу по пам’яткам історії 

та культури України. 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

 Аналіз наставницької діяльності викладачів кафедри протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, 

педагогічний склад кафедри 

Участь у культурно-масових заходів протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри, завідувач 

кафедри 

 

Проведення спеціалізованих тренінгів протягом  

2019-2020 н.р. 

Іванова О.В., Прокоф’єва 

Л.О. 

Організація практики формування компетенції у студентів-

волонтерів  

протягом  

2019-2020 н.р. 

Викладачі кафедри 

 

 Підготовка та проведення заходів в рамках Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Огнєва О.М. 

 Проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови протягом  

2019-2020 н.р. 

Огнєва О.М. 

 Проведення «Шевченківського березня»  березень 2020 Огнєва О.М. 

5. Рекламна діяльність 

 Зміцнення іміджу філії засобами ПР-технології протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

 

Підготовка статей в ЗМІ та виступи у ЗМІ про досягнення в 

навчальній та науковій роботі викладачів та студентів філії 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

 

Проведення роботи з професійної орієнтації молоді при вступі 

до вузу. 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

Контроль за розміщенням матеріалів про роботу кафедри на 

сайті філії та у засобах ЗМІ 

протягом  

2019-2020 н.р. 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 


