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1. Пріоритетними напрямами роботи кафедри історії і філософії є: 

- забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами 

кафедри;  

- використання результатів науково-дослідної роботи в навчальному процесі;  

- застосування сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі;  

- залучення студентів до науково-дослідної роботи; 

- розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків. 

 

2. Навчально-методична робота 

- Основним завданням кафедри у сфері навчально-методичної роботи є 

забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін з метою 

допомогти кожному юнакові чи юнці зрозуміти себе й інших людей, розвинутись 

як особистість, знайти своє місце в суспільстві; 

- модернізація існуючих та розробка низки нових курсів;  

- навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін потребує 

оновлення та приведення у відповідність до нових вимог (кількість кредитів, 

співвідношення аудиторного та самостійного навантаження); 

- адаптування навчальних курсів до сучасних вимог щодо реального 

забезпечення викладання навчальних дисциплін за вибором студентів.  

 

3. Наукова робота  

Викладачі повинні продовжити роботу над підготовкою та публікацією 

статей у фахових виданнях іноземними мовами.  

Підвищувати науковий авторитет кафедри шляхом участі викладачів у 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Викладачі кафедри планують активно брати участь в якості офіційних 

опонентів на захистах дисертацій та підготовці відгуків на автореферати 

дисертацій. 

 

4. Робота зі студентами  

Викладачі кафедри повинні більшу увагу приділяти навчально-методичній, 

науковій та виховній роботі зі студентами.  

Необхідно залучати студентів до виконання наукових досліджень що 

проводяться викладачами кафедри за різноманітними програмами.  



Створювати умови, щоб студенти брали участь у конкурсах наукових 

студентських робіт, студентських олімпіадах та студентських наукових 

конференціях. 

Викладачі кафедри повинні забезпечити роботу зі студентами для 

формування активної громадської позиції, допомагати вирішення повсякденних 

проблем, сприяти у працевлаштовані, тощо.  

 

5. Підготовка професорсько-викладацького складу 

Станом на січень 2021 р. на кафедрі працює 8 викладачів, з них: 2 

професори, 5 доцентів і 1 старший викладач.  

Кафедра повинна забезпечити умови для підвищення кваліфікації викладачів; 

забезпечити кількісний і якісний кадровий склад кафедри для здійснення 

навчального процесу. 

Підготовка викладацького складу кафедри повинна здійснюватися шляхом 

стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри у державних 

установах України, міжнародних організаціях, провідних зарубіжних 

університетах, участі у сертифікованих вебінарах. 

Підвищення вимог щодо викладання дисциплін кафедри і постійним 

оновленням навчальних та робочих програм у відповідності до нових навчальних 

планів. 

Створення сприятливих умов для наукової роботи викладачів.  

 

6. Основні умови успішного здійснення програми 

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри історії і 

політології полягають у: 

- ефективному доборі та використанні потенціалу науково-педагогічних 

кадрів;  

- активній роботі викладачів та співробітників кафедри з урахуванням 

світового досвіду організації наукової та навчально-методичної роботи; 

- підтримці ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

історії і філософії, к.і.н., доц.                                                 Михальський Ю. В. 


