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КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ІСТОРІЇ 

                       

                       

 
1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри, циклової комісії на   

 навчальний рік затверджено у кількості_8,67_ставок, із них: 

 

                       
  

Всього ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 

загальний фонд спеціальний фонд 

Всього 

у тому числі 

Всьог

о у тому числі 

професо

рів 

доцент

ів 
ст.викл

адачів 

 

виклад

ачів 
 

проф

есорі

в 

доце

нтів 

ст.вик

ладачі

в 

виклад

ачів 

  14 4 7 2          1   

                       

                       

 1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості__1__ставки 

 

У момент складання плану роботи кафедри, циклової комісії: 

 

штат  НДС і  НДЛ   ______2/3______ осіб; 

 

докторантів  ____________1___________ осіб;   

 

очних аспірантів      _________3________  осіб; 

 

заочних аспірантів   _________1________  осіб; 

 

здобувачів            __________1_________  осіб. 

 

Всього на кафедрі _______25______  осіб.  

                       

                       

                       

 

1.3. У розпорядженні кафедри, знаходяться приміщення загальною площею ____292,2___ 

кв. м., 

у тому числі: 

 

навчальних  лабораторій  __1________  кімнат  площею  ____50______  кв. м.; 

 

комп`ютерних класів _____ шт., площею ________ кв.м., з кількістю ____ комп`ютерів типу ________________________; 

 

 

лабораторій  НДС __________  кімнат  площею  __________  кв. м.; 

 

навчальних полігонів 

________ площею 

______ кв.м. Дикий Сад площею 3 га 

               

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 
1 2 3 4 

1. 

  II семестр     

Про проведення І (університетського) етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2020 року 

лютий      

2020 

  

Про підготовку до Міжнародної наукової конференції "Аркасівські 

читання" 

Про перспективи профорієнтаційної роботи кафедри в другому семестрі 

2019-2020 н.р. 

2. 

Про затвердження програми підсумкової атестації студентів  ІV курсу 

спеціальності 032 Історія та археологія (464 група) 

березень 

2020 

  

Обговорення та надвння пропозицій щодо внесення та доповнень до 

колективного договору 2020 року. 

Звіти керівників практик (Практики: Виробнича камеральна V курс) 

Про наукову роботу студентів 

3. 

Затвердження пакетів тестових завдань на екзаменаційну сесію студентів 

ДФН та ЗФН 

квітень      

2020 

  

Затвердження екзаменаційних білетів підсумкової атестації студентів  ІV 

курсу спеціальності 032 Історія та археологія (освітній ступінь бакалавра) 

Звіти керівників практик (Практики: Музейна навчальна ІІ курс, Музейно-

краєзнавча V курс) 

Про хід написання курсових робіт студентами ІІ та ІІІ курсу спеціальності 

032 Історія та археологія 

4. 

Про підготовку до проведення підсумкової атестації студентів ІV курсу 

спеціальності 032 Історія та археологія (464 група) 

травень      

2020 

  

Звіти керівників практик (Практики: Архівна навчальна ІІІ курс, 

Виробнича польова археологічна V курс) 

Про захист курсових робіт студентами ІІ та ІІІ курсу спеціальності 032 

Історія та археологія 

5. 

Звіти керівників практик (Практики: Виробнича археологічна практика) 

червень 

2020 

  

Затвердження звітів викладачів про виконання індивідуальних планів 

роботи та умов контракту за 2019-2020 н.р. 

Попередній розгляд планування навчального навантаження на 2020-2021 

н.р. 

Затвердження звіту кафедри про виконання плану роботи за 2019-2020 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Вид  роботи 

Підсумковий результат 

(рукопис, друкована праця, 
обсяг, тираж тощо) 

Виконавець 

Строк 

виконан-

ня 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 2 3 4 5 6 

1 Написання посібників:         

1.1. 
Навчально-методичний посібник 

«Історія середніх віків» 
Розміщення Посібника 

на сайті  МНУ 

Кузовков В.В., 

Горбенко К.В. 
2019-2020   

1.2. 
Розділ до курсу лекцій «Етнічна історія 

України» 
Електроний варіант 

рукопису 
Хрящевська Л.М. 

червень 

2020  
  

1.2. 
Навчально-методичний посібник 

«Біблейська археологія» 
Розміщення Посібника 

на сайті  МНУ 
Ласінська М.Ю. 

червень 

2020  
  

1.2. 

Навчально-методичний посібник "Нова 

історія країн Західної Європи та 

Америки" 

Розміщення Посібника 

на сайті  МНУ 
Буглай Н.М. 

червень 

2020  
  

1.2. 

Особливості 

викладання дисциплін шкільної 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» у сучасній 

школі 

Розміщення Посібника 

на сайті  МНУ 
Маринченко Г.М.. 

травень 

2020  
  

2.  

Підготовка пакетів тестових завдань з 

дисциплін кафедри у шаблоні Microsoft 

Office Word  

Пакети (реєстрація в 

Центрі тестування) 
викладачі кафедри 2019-2020   

3.  
Взаємовідвідування навчальних занять, 

іспитів  

Запис у журналі 

взаємовідвідувань 
викладачі кафедри 2019-2020   

4. 

Створення в програмі "Moodle" 

навчальних курсів для студентів І та ІІ 

року навчання 

Наявність навчальних 

курсів в програмі  

"Moodle" 

викладачі кафедри 2019-2020   

5.  
Проведення відкритих занять 

викладачами кафедри 

Запис у журналі 

взаємовідвідувань, 

протокол обговорення 

викладачі кафедри 2019-2020   

6. 

Розробка графіків контролю за 

самостійною роботою, складання карт 

контролю за самостійною роботою 

студентів та заповнення цих карт 

відповідно до записів в журналі 

Графіки контролю за 

самостійною роботою, 

картки контролю за сам. 

роботою студентів 

викладачі кафедри 2019-2020   

7. 
Проведення методичних се 

мінарів 
Протокол проведення  

семінару  
викладачі кафедри 2019-2020   

 

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ  

№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Строк 

прове-

дення 

Відмітка 

про 

виконан-ня 

1 2 3 4 5 

1 
 Використання ІКТ при підготовці майбутніх 

вчителів історії 

Маринченко 

Г.М.  

 Квітень 

2020 р. 

   



 

НАУКОВА РОБОТА 

№ 

з/п 
Вид  роботи 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 
друкована праця, 

обсяг, тираж тощо) 

Виконавець 
Строк 

виконан-ня 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 2 3 4 5 6 

1 Робота в межах наукових тем:         

1.1. 

Комплексне дослідження археологічних 

пам’яток Нижнього Побужжя ІІІ тис. до 

н.е.–XV ст. (пам’яткоохоронний аспект) 

Звіт 

Рижева Н.О.,  

Господаренко О.В.,  

Кузовков В.В., 

Хрящевська Л.М., 

Горбенко К.В.,  

Смирнов О.І. 

2020 

  

1.2.    Звіт 

 Зеркаль М.М., 

Пархоменко В.А., 

Буглай Н.М., Іванова 

Т.Ю., Ласінська М.Ю., 

Маринченко Г.М. 

 2020 

  

2 

Статті у  фахових виданнях та виданнях 

науковометоричних баз (відповідно до 

індивідуалних планів НПП) 
Публікації викладачі кафедри 2019-2020 

  

3 Виступи на міжнародних конференціях 

Програма та 

матеріали 

конференції 

викладачі кафедри 2019-2020 

  

4 

Підготовка студентів до участі в 

конкурсах та олімпіадах 

Сертифікат про 

участь 
викладачі кафедри 2019-2020 

  

5 

Проведення університетських етапів 

всеукраїнських студентських конкурсів та 

олімпіад 

Наказ ректора викладачі кафедри 2019-2020 

  

6 
Організація та проведення наукової 

конференції "Аркасівські читання" 

Програма та 

матеріали 

конференції 

Рижева Н.О., 

Господаренко О.В.,   

Горбенко К.В., Смирнов 

О.І., Кузовков В.В., 

Хрящевська Л.М. 

квітень      

2020 

  

7 
Організація та проведення наукової 

конференції "Ольвійський форум" 

Програма та 

матеріали 

конференції 

 Господаренко О.В., 

Горбенко К.В., Смирнов 

О.І., Кузовков В.В.,  

 травень 

2020 

  

8 

Організація та проведення наукової 

конференції "Історичні мідраші 

Північного Причорноморя" 

Програма та 

матеріали 

конференції 

 Горбенко К.В., 

 Смирнов О.І.  

квітень 

2020 

  

 9 

VІІІ всеукраїнська наукова конференція 

молодих вчених «Історична   юдаїка  в 

молодіжному середовищі України» 

Програма та 

матеріали 

конференції 

Ласінська М.Ю. 
 травень 

2020 
  

 

 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Вид  роботи 

Підсумковий 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконан-

ня 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Організація заходів військово-

патріотичного виховання студентів  
Звіт викладачі кафедри 

2019-

2020 
  

2.  
Підготовка та участь у роботі виставок 

та заходів агітаційного характеру 

Фото 

експозицій 
викладачі кафедри 

2019-

2020 
  

3. 
Участь у профорієнтаційній роботі та 

довузівській підготовці молоді 

Список 

абітуріентів 
викладачі кафедри 

2019-

2020 
  

4. 

Робота у вченій раді факультету та 

університету, в навчально-методичній 

комісії факультету, в постійно діючих 

комісіях університету 

Наказ,  план 

роботи 

комісії 

Рижева Н.О.,    

Горбенко К.В., 

Хрящевська Л.М., 

Дмитрук І.М., 

Маринченко Г.М.     

2020   

 


