
План роботи кафедри історії та політичної теорії на 2020-2021 навчальний рік 

 

Освітня діяльність 

№ 

п/п 
Першочергові завдання Заплановані заходи кафедр 

Термін 

виконання 
Виконавець Відповідальний 

1 Забезпечення конкурентності 

освітніх програм та високого 

рівня викладання. 

1. Проходження акредитації 

освітніх програм 

«Політологія», «Світова 

політика та економіка» 

1. Розробка навчальних 

курсів зі спеціальностей: 

«Політологія», «Світова 

політика та економіка» та 

«Історія та археологія» 

2. Розробка нових 

навчальних планів та 

системи оцінювання якості 

освіти нормативних 

дисциплін, що викладаються 

на кафедрі. 

3. Впровадження 

навчальних курсів за 

вибором студента. 

4. Запровадження елементів 

дистанційної освіти для 

денної форми навчання. 

протягом 

року  

 

 

 

протягом 

року  

 

 

 

 

І семестр  

 

 

протягом 

року 

Голови 

предметних 

комісій 

 

 

Голови 

предметних 

комісій 

 

 

 

Автори курсів 

 

 

Викладачі 

кафедри 

Завідувач 

кафедри 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 

 

 

 

 

Голови 

предметних 

комісій 

 

2 Відкриття нових 

спеціальностей (спеціалізацій) з 

урахуванням пріоритетних 

1. Вдосконалення спільної 

бакалаврської програми 

«Світова політика та 

протягом 

року 

 

Робоча група 

кафедри 

 

Завідувач 

кафедри 

 



напрямів інноваційної діяльності 

кафедр, тенденцій розвитку 

економіки країни та світового 

попиту на природні ресурси.  

економіка» з Університетом 

ім. Вітаутаса Великого 

 

3 Активне використання 

навчальних планів та технологій 

індивідуального навчання 

студентів. 

Вдосконалення організації 

самостійної роботи 

студентів з навчальних 

курсів, які викладаються на 

кафедрі 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

Голови 

предметних 

комісій  

4 Створення активно діючої 

прозорої системи 

університетського контролю 

якості освіти, відкриття нових 

спеціалізацій. 

Сприяння розробці 

механізму вибору 

студентами навчальних 

дисциплін гуманітарного 

циклу 

Протягом 

року 

Робоча група Завідувач 

кафедри 

5 Удосконалення системи 

конкурсного обрання науково-

педагогічних працівників за 

об’єктивними та прозорими 

критеріями з урахуванням 

задоволеності студентів якістю 

навчання. 

1. Організація 

соціологічного дослідження 

оцінювання студентами 

якості викладання. 

2. Моніторинг наукових 

видань з високим індексом 

цитування. 

3. Пошук грантів та фондів з 

міжнародного стажування. 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

Центр 

соціологічного 

аудиту 

 

Доц. Єгорова 

О.В. 

 

Доц. Єгорова 

О.В. 

Доц. Колісник 

Л.О. 

 

 

Завідувач 

кафедри 

 

Завідувач 

кафедри 

 

 

 

Наукова діяльність 

№ 

п/п 
Першочергові завдання 

Заплановані заходи 

кафедр 

Термін 

виконання 
Виконавець Відповідальний 



1 Створення сприятливого 

інноваційного середовища для 

розвитку наукових розробок та 

системи комерціалізації результатів 

досліджень. 

Підтримання статусу 

фахового видань кафедри 

І семестр Редколегія 

журналу 

Головний 

редактор 

2 Усебічне сприяння участі 

співробітників університету у 

міжнародних конференціях, читанні 

лекцій, стажуванні, проведенні 

наукових досліджень за кордоном, 

друкуванні результатів. 

1. Моніторинг 

міжнародних конференцій 

та наукових семінарів для 

участі викладачів кафедри 

2. Організація 

міжнародних заходів на 

базі НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

3. Сприяння участі 

викладачів кафедри у 

наукових виданнях з 

високим індексом 

цитування.  

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

доц. Єгорова 

О.В. 

 

 

доц. Єгорова 

О.В. 

 

доц. Єгорова 

О.В. 

Завідувач 

кафедри 

 

 

Завідувач 

кафедри 

 

Завідувач 

кафедри 

3 Впровадження моделі формування 

підприємницької культури 

студентів, науковців та викладачів. 

Впровадження 

навчального курсу з 

особистісного росту для 

студентів бакалаврату 

всіх спеціальностей 

Протягом 

року 

Автори курсу Доц. Колісник 

Л.О. 

4 Розробка і впровадження Товарної 

марки університету, формування 

чітких правил її використання. 

Використання символіки 

ТМ НТУ «Дніпровська 

політехніка» при розробці 

шаблонів документів 

кафедри 

Протягом 

року 

лаб. 

Шевченко 

М.В. 

Завідувач 

кафедри 

5 Посилення ролі Центру 1. Спільно з Центром протягом Викладачі проф. 



інноваційного розвитку 

університету з врахуванням нового 

законодавства про вищу освіту, 

наукову та науково-технічну 

діяльність. 

інноваційного розвитку 

поширювати наукові 

досягнення кафедри. 

 

року 

 

 

 

кафедри 

 

 

 

Василенко В.О. 

 

 

 

 

Гуманітарна освіта і виховання 

№ 

п/п 
Першочергові завдання 

Заплановані заходи 

кафедр 

Термін 

виконання 
Виконавець Відповідальний 

1 Розвиток студентів як 

особистостей, максимальне 

залучення молоді до вирішення 

нагальних проблем особистого 

життя, життя університету. 

1. Брати участь у роботі 

студентського 

самоврядування. 

2. Сприяти розвитку 

позааудиторної виховної 

роботи зі студентами. 

3. Проводити моніторинг 

студентського життя і 

настрою студентів. 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

доц. Єгорова 

О.В. 

 

ас. Зимницька 

С.П. 

 

Центр 

соціологічного 

аудиту 

Завідувач 

кафедри 

 

Завідувач 

кафедри 

 

Завідувач 

кафедри 

2 Естетичне виховання, зміцнення 

психологічного здоров’я молоді, 

розвиток її патріотичних настроїв. 

1. Активізувати 

діяльність клубів, Центру 

культури української 

мови ім. О. Гончара. 

2. Організовувати 

зустрічі студентів з 

діячами культури 

України у 

позааудиторний час. 

3. Координувати зусилля 

кафедри історії та 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Протягом 

року 

Керівники 

клубів 

 

 

Викладачі 

кафедри 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач 

кафедри 

 

 

Завідувач 

кафедри 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 



політичної теорії і 

кафедри філософії і 

педагогіки у естетичному 

вихованні молоді 

3 Подальший розвиток студентських 

ініціатив з набуття професійних 

компетенцій, соціального досвіду з 

використанням сучасних технологій 

комунікації (коворкінг, Інтернет-

конференції, форуми тощо). 

Брати участь в 

університетських заходах 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

Завідувач 

кафедри 

4 Залучення студентів до наукової 

роботи кафедр і факультетів з метою 

формування практичних навичок, 

уміння використовувати знання на 

об’єктах професійної діяльності. 

1. Вдосконалення 

організації наукових 

студентських 

конференцій. 

2. Залучення викладачів 

кафедри до роботи Малої 

академії наук. 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

доц. Галь Б.О. 

 

 

 

проф. 

Кочергін І.О. 

Завідувач 

кафедри 

 

 

Завідувач 

кафедри 

 

Міжнародна діяльність 

 

№ 

п/п 
Першочергові завдання 

Заплановані заходи 

кафедр 

Термін 

виконання 
Виконавець Відповідальний 

1 Забезпечити  участь кожної кафедри 

в програмах «Горизонт – 2020» та 

«Еразмус +», використовуючи різні 

форми міжнародної кооперації. 

1. Забезпечити 

співпрацю з структурами 

університету, що 

займаються організацією 

міжнародних проектів. 

2. Організація 

міжнародного семінару з 

Протягом 

року 

 

 

 

ІІ семестр 

доц. Єгорова 

О.В. 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач 

кафедри 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 



представниками 

університету ім. 

Вітаутаса Великого 

(м. Каунас) 

2 Здійснити розробку та 

впровадження міжкафедральних 

англомовних програм підготовки 

магістрів за тематикою: сталий 

розвиток, захист навколишнього 

середовища, нові матеріали та 

нанотехнології, енергоефективність, 

управління водними ресурсами, 

управління інноваціями, економіка і 

менеджмент. 

Розробка та 

впровадження 

магістерської програми з 

проблем сталого 

розвитку суспільства в 

рамках міжнародних 

проектів 

Протягом 

року 

Робоча група Завідувач 

кафедри 

3 Підвищити якість англомовних 

наукових видань, що входять до 

провідних міжнародних 

наукометричних та реферативних баз 

даних (Scopus, Web of Science і т.п.), 

спільно з НДЧ університету й за 

активною участю кафедр. 

Активізувати участь 

викладачів кафедри в 

виданнях високого 

індексу цитування 

протягом 

року 

доц. Єгорова 

О.В. 

Завідувач 

кафедри 

 

 

 

Завідувач кафедри історії  

та політичної теорії, доцент              Г.Л. Первий 
 

 


