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ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020–2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Затвердити на засіданні кафедри уточнені робочі програми нормативних курсів і 

спецкурсів згідно існуючих вимог 

Початок вересня 

2020 р. 

Викладачі кафедри 

2. Забезпечити читання нормативних і вибіркових курсів за вільним вибором студента 

з історії України і методики викладання історії на факультеті історії, політології і 

міжнародних відносин відповідно до епідеміологічної ситуації та умов карантину. 

Згідно навчального 

плану 

Викладачі кафедри 

3. Забезпечити належну організацію проходження педпрактики студентами-

істориками факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Згідно навчального 

плану 

Доц. Галицька-Дідух Т.В. 

4. Організувати діяльність методологічних семінарів кафедри з актуальних проблем 

історії України, історичного краєзнавства. 

протягом року Доц. Кобута С.Й. 

5. Організувати діяльність методологічних семінарів кафедри з актуальних проблем 

методики викладання історії та організації позакласної гурткової роботи в закладах 

ЗЗСО і ЗПО. 

протягом року Доц. Галицька-Дідух Т.В., 

доц. Королько А.З. 

6. Відвідувати лекції з нормативних і вибіркових курсів за вільним вибором студента, 

що читаються викладачами кафедри, з наступним обговоренням 

протягом року Завідувач, викладачі кафедри 

7. Проводити взаємовідвідування лекцій і семінарських занять згідно складеного 

графіку 

протягом року Завідувач, викладачі кафедри 

8. Здійснювати контроль за якістю знань студентів, періодично заслуховувати 

невстигаючих студентів 

протягом року Завідувач кафедри, 

академнаставники, викладачі 

9. Організувати роботу студентських проблемних семінарів і наукових гуртків з історії 

України, історичного краєзнавства, методики викладання історії. 

протягом року Доц. Галицька-Дідух Т.В. 

10. Взяти участь у роботі першого і другого турів олімпіад та конкурсу студентських 

науково-дослідницьких робіт з історії та педагогіки серед студентів факультету 

історії, політології і міжнародних відносин 

згідно графіку дирекції 

ФІПіМВ 

Доц. Галицька-Дідух Т.В., 

доц. Єгрешій О.І., доц. 

Королько А. 

11. Збирати нові матеріали, видання до кабінету-музею кафедри протягом року Доц. Єгрешій О.І. 

12. Здійснювати підготовку до планової акредитації спеціальності «Середня освіта 

(історія)» другого рівня ОР «Магістр» на кафедрі історії України і методики 

викладання історії в 2024 р., затвердити оновлений план ОП 

протягом року Гарант ОП проф. Райківський 

І.Я., викладачі кафедри 
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ІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Регулярно співпрацювати з колективами базових шкіл області, роботодавцями 

(директорами шкіл і т. п.), стейкхолдерами для підвищення якості навчально-

освітнього процесу 

протягом року Доц. Галицька-Дідух Т.В. 

2. Надавати практичну допомогу навчальним закладам м. Івано-Франківська й області 

в оформленні навчально-методичних кабінетів з історії України, краєзнавчій роботі, 

співпрацювати з колективом Івано-Франківського обласного державного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, Центру освітніх інновацій Івано-

Франківської міської ради, Івано-Франківський обласний державний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді  

протягом року Зав. кафедри, 

доц. Королько А.З., доц. 

Єгрешій О.І., ас. Паска Б.В. 

3. 

Взяти активну участь у проведенні ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії для учнів ЗЗСО 

січень-лютий 

2021 р. 

Викладачі кафедри (згідно 

наказу Івано-Франківського 

обласного управління освіти) 

4. Взяти активну участь у проведенні ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії для учнів ЗЗСО 
березень 2021 р. 

Викладачі кафедри (згідно 

наказу МОН України) 

5. Взяти участь у роботі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

учнівських науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук 

лютий 2021 р. Викладачі кафедри (згідно 

наказу Івано-Франківського 

обласного управління освіти) 

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

1. Регулярно брати участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових 

конференціях, у т. ч. на базі Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

протягом року Викладачі кафедри 

2. Підготувати до друку і видати черговий номер (№ 32) «Наукового і культурно- 

просвітнього наукового часопису «Галичина». Науковий і культурно-просвітній 

краєзнавчий часопис» 

протягом року Проф. Райківський І.Я., 

доц. Єгрешій О.І. 

3. Підготувати до друку й опублікувати статті в журналах, індексованих в 

наукометричних базах категорії А (Scopus і Web of Science) і B (Index Copernicus та 

ін.) 

протягом року Проф. Райківський І.Я., 

доц. Єгрешій О.І., 

доц. Королько А.З. та ін. 

4. Підготовка і проведення Всеукраїнської наукової конференції «Треті Грабовецькі 

історичні читання (онлайн) 

4 грудня 2020 р. Проф. Райківський І.Я., 

доц. Єгрешій О.І. 

5. Підготовка і проведення онлайн конференції «Освітні стартапи на уроках історії та Березень 2021 р. Доц. Королько А.З., 
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в позакласній гуртковій роботі: проблеми і перспективи» ас. Паска Б.В. 

6. Заслуховувати згідно графіку звіти про наукову роботу аспірантів, завершені роботи 

рекомендувати до захисту 

протягом року Проф. Райківський І.Я., 

наукові керівники 

7. Забезпечити набір вступників і проведення екзаменів в аспірантуру березень 2021 р., 

серпень 2021 р. Проф. Райківський І.Я. 

8. Брати участь у роботі спеціалізованої Вченої ради для захисту докторських і 

кандидатських дисертацій 

протягом року Проф. Райківський І.Я., 

доц. Королько А.З. 

9. Брати участь у виданні чергових номерів регіонального науково-методичного 

альманаху «Краєзнавець Прикарпаття» 

протягом року Доц. Королько А.З. 

IV. ВИХОВНА РОБОТА 

1. Здійснювати патріотично-виховну роботу серед учнівських колективів ЗЗСО і ЗПО Згідно графіка Викладачі кафедри 

2. Проводити лекційну роботу серед громадськості краю, висвітлювати дискусійні 

події української історії, особливості сучасної політичної та соціально-економічної 

ситуації в Україні 

протягом року Проф. Райківський І.Я., 

викладачі кафедри 

3. Виступати на радіо, телебаченні та в пресі з метою інформування населення про 

історичне минуле України і краю 

протягом року Завідувач, викладачі 

кафедри 

4. Організувати виховну роботу серед студентів факультету історії, політології і 

міжнародних відносин через: 

– систему академнаставництва в групах; 

– організацію індивідуальної роботи зі студентами; 

– здійснення масових заходів на факультеті згідно затвердженого дирекцією плану; 

– залучення студентів до відзначення національних свят і визначних дат; 

посилення виховної роботи в гуртожитках. 

протягом року Академнаставники, 

заступник декана, 

доц. Галицька-Дідух Т.В. 

5. Здійснювати благодійну діяльність студентів-старшокурсників факультету історії, 

політології і міжнародних відносин у сиротинцях 

протягом року Доц. Галицька-Дідух Т.В. 

 

Завідувач кафедри історії України 

і методики викладання історії                                                                                             проф. Райківський І.Я. 


