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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 
 

Професорсько-викладацький склад кафедри на 2022-2023 

навчальний рік затверджено в кількості 22 особи, з них: 

1 доктор педагогічних наук, професор (Маслов В. С.) 

1 доктор історичних наук, професор (Коцан В. В.) 

1 кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент (Апшай М. В.) 

1 кандидат наук з соціальних комунікацій (Телеп О. А.) 

2 кандидати педагогічних наук, доценти (Апшай Н. І., Глоба Л. Г.) 

2 кандидати економічних наук, доценти (Агій Я. Ю., Андріїв Н. М.) 

1 кандидат історичних наук, доцент (Біланич Г. П.) 

1 кандидат історичних наук, дослідник української культури 

(Федака П. П.) 

2 заслужені працівники культури України, викладачі (Ухач Л. І., 

Сівак Є. М.) 

1 старший викладач Халак О. В.  

8 викладачів кафедри (Гомоляк М. М., Стойка М. П., Ухач І. О., 

Єрохіна М. П., Алексишинець С. Ю., Ленарт Л. М., Ливч М.М., 

Марканич М. В., Змикало О. І.) 

Навчально-допоміжний персонал: лаборант кафедри (Іванова Н.Ю.) 

 

1. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

№ 

п/п 
Основні питання 

Термін 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

І семестр 

1 

Обговорення педагогічного 

навантаження НПП кафедри. 

Затвердження навчально-методичної 

документації, індивідуальних планів 

НПП кафедри, плану роботи 

кафедри на 2022-2023 н.р. 

Серпень 

2022 року 
 

2 

Затвердження тематики 

кваліфікаційних (бакалаврських) 

робіт та призначення наукових 

керівників для спеціальності ІБАС.  

Вересень 

2022 року 
 

3 

Оптимізація завдань для модульних 

контрольних робіт з освітніх 

компонентів кафедри. Аналіз 

освітнього процесу здобувачів вищої 

освіти заочної форми навчання 

Жовтень 

2022 року 
 

4 

Підготовка до зимової сесії. 

Оптимізація завдань для проведення 

підсумкового контролю (оновлення 

екзаменаційних білетів, тестів та 

завдань з освітніх компонентів 

кафедри) 

Листопад 

2022 року 
 



5 

Моніторинг системи якості 

навчання, розробка навчально-

методичного забезпечення. 

Затвердження тематики курсових 

робіт та призначення наукових 

керівників. Виховна робота в 

навчальних групах 

Листопад 

2022 року 
 

6 

Організація, ведення всіх видів 

практик та затвердження відповідної 

документації. Аналіз результатів 

екзаменаційної сесії здобувачів 

освіти денної та заочної форм 

навчання. Виконання індивідуальних 

планів НПП кафедри за І семестр 

(Звіти) 

Грудень 

2022 року 
 

ІІ семестр 

7 

Підготовка до проведення V смарт-

арт конференції. Затвердження 

індивідуальних планів та навчально-

методичних матеріалів НПП 

кафедри на ІІ семестр 2023 н.р. 

Січень 

2023 року 
 

8 

Про результати проходження всіх 

видів практик здобувачами вищої 

освіти. 

Лютий 

2023 року 
 

9 

Аналіз профорієнтаційної роботи. 

Про стан виконання та підготовка до 

захисту кваліфікаційних 

(бакалаврських) робіт 

Березень 

2023 року 
 

10 

Аналіз результатів модульних 

контрольних робіт з освітніх 

компонентів кафедри. Виховна 

робота в академічних групах  

Квітень 

2023 року 
 

11 
Моніторинг та перегляд освітніх 

програм кафедри  

Травень 

2023 року 
 

12 

Підготовка звітів НПП про 

виконання навчального 

навантаження. Підсумки роботи 

кафедри у 2022-2023 н.р. та завдання 

на новий навчальний рік 

Червень 

2023 
 

 

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання  
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 
Обговорення обсягів 

навчального навантаження 

До початку 

навчального 

Зав. кафедри 

НПП кафедри 
 



НПП кафедри року  

2 

Розроблення, оновлення та  

затвердження силабусів і 

робочих програм з освітніх 

компонентів на 2022-2023 

н.р.  

Серпень 

 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

3 

Оптимізація тематики 

курсових та 

кваліфікаційних 

(бакалаврських) робіт 

Вересень 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

4 

Відкрита лекція 

«Безрукавний одяг 

Закарпаття кінця XIX-поч. 

XX ст.:локальне розмаїття» 

Вересень Коцан В.В.  

5 

Підготовка навчально-

методичного забезпечення 

до семінарських, 

практичних занять з 

освітніх компонентів 

кафедри; самостійної та 

індивідуальної роботи 

здобувачів освіти; 

навчальних та виробничих 

практик; курсових робіт 

Жовтень  

 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

6 

Проведення відкритого 

заняття «Кіно. Минулий 

час» 

Листопад Ухач І.О.  

7 

Проведення інформаційної 

програми «Країнами 

Євросоюзу» 

Листопад Ухач І.О.  

8 
Відкритий урок-конкурс «Я 

проводжу гру» 
Листопад Сівак Є.М.  

9 

Оптимізація комплексів 

завдань з освітніх 

компонентів кафедри для 

здобувачів освіти заочної 

форми навчання 

Протягом 

навчального 

року  

 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

10 

Оптимізація завдань для 

проведення поточного та 

підсумкового контролю з 

освітніх компонентів 

кафедри (оновлення 

екзаменаційних білетів, 

тестів, завдань для 

самостійної роботи) 

Протягом 

навчального 

року  

 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 



11 

Активізація пізнавальної 

діяльність здобувачів 

вищої освіти в міжсесійний 

період 

Протягом 

навчального 

року  

НПП  

кафедри 
 

12 

Укладання навчально-

методичного посібника 

«Особливості організації 

самостійної роботи 

здобувачів освіти з 

навчальної дисципліни 

«Українська мова за 

професійним 

спрямуванням» 

I семестр 

2022 року 
Глоба Л.Г.  

13 

Укладання навчально-

методичного посібника 

«Методика роботи закладів 

культури по організації 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності здобувачів 

освіти» 

Березень 

2023 року 
Сівак Є.М.  

14 

Методичний семінар: 

«Шляхи унеможливлення 

академічного плагіату: 

курсова, кваліфікаційна 

(бакалаврська) робота 

здобувача вищої освіти як 

творчо-пошуковий, 

науковий результат» 

Квітень  

2023 року 

Зав. кафедри 

Апшай Н.І. 

Глоба Л.Г. 

 

15 

Методичні рекомендації з 

вивчення навчальної 

дисципліни «Педагогіка» 

для здобувачів освіти які 

навчаються за 

індивідуальним графіком 

II семестр 

2023 року 
Глоба Л.Г.  

16 Ознайомлення з новими 

фаховими виданнями та 

публікаціями  

Протягом 

навчального 

року 

Зав. кафедри 

НПП 

кафедри 

Стойка М.П. 

 

 

3. НАУКОВА РОБОТА 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Терміни 

проведення 
Відповідальні  

Відмітка про 

виконання 

1 Продовжити працювати над 

дослідженням 

міжкафедральної науково-

Протягом 

навчального 

року   

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 



дослідної теми «Парадигма 

метамодернізму: нові 

форми  смислу в соціально-

інформаційній та 

мистецькій підсистемах 

соціокультурного 

простору»  відповідно до 

затверджених напрямів 

наукової роботи НПП 

кафедри 

2 Підготовка публікацій у 

наукових виданнях, у тому 

числі фахових виданнях 

ВАК України, а також 

виданнях, зареєстрованих у 

міжнародних 

наукометричних базах 

даних Scopus, Web of 

Science 

Протягом 

навчального 

року  

  

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

3 Участь у міжнародних, 

всеукраїнських, наукових та 

регіональних науково-

практичних конференціях з 

підготовкою та публікацією 

статей і тез доповідей 

Протягом 

навчального 

року  

 

Зав. кафедри 

НПП 

кафедри 

 

4 Участь та керівництво 

науково-пошуковою 

роботою здобувачів освіти  

Протягом 

навчального 

року  

 

Зав. кафедри 

НПП 

кафедри, 

студенти 

 

5 Організація наукового 

семінару «Сучасні виклики 

та завдання інформаційно-

бібліотечної освіти в умовах 

цифрової трансформації та 

адміністративно-

територіальної реформи» 

II семестр 

2023 року  

 

Зав. кафедри 

НПП 

кафедри 

 

6 Студентська міні-

конференція «Безпечний 

Інтернет» 

Лютий Апшай Н.І. 

Апшай В.Ф. 

студенти 

 

7 Участь в організації та 

проведенні  V науково-

практичної конференції 

«Синтез мистецької науки, 

освіти та творчості в 

Україні та глобальному 

Березень  

 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 



культурному просторі» в 

УжIKiM 

8 Студентська науково-

практична конференція 

«Усна народна творчість як 

культорологічний феномен» 

Березень Сівак Є.М. 

студенти 
 

9 Презентація науково-

популярного видання «Із 

людського джерела – чистої 

криниці закарпатське 

весілля: традиції, звичаї та 

обряди. 

Квітень Сівак Є.М.  

10 Обласний фестиваль 

ігрових програм «Грайлик-

23»  

Травень Ухач Л.І.  

11 Проведення обласного 

семінару працівників 

закладів культури 

Травень  

 

Зав. кафедри 

Ухач Л.І. 

ЦК МСКД  

 

12 Студентська науково-

практична онлайн- 

конференція за 

результатами проходження 

виробничої практики 

«Формування 

відповідального ставлення 

до обраної спеціальності» 

Травень  

 

Зав. кафедри 

стейкхолдери 

НПП  

кафедри 

 

13 Здійснення рецензування 

монографій, підручників, 

навчальних посібників, 

дисертацій, авторефератів 

Протягом 

навчального 

року  

 

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

14 Підготовка  до видання: 

навчальних, методичних 

посібників; монографій; 

методичних рекомендацій; 

наукових статей; тез 

доповідей на конференціях, 

семінарах 

Протягом 

навчального 

року  

Зав. кафедри 

НПП  

кафедри 

 

15 Здійснення систематичного 

моніторингу ефективності 

наукової роботи НПП 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року  

Зав. кафедри  



 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення  
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 
Організація засідань 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року  

Зав. кафедри 

НПП кафедри  

2 

Організація 

взаємовідвідування занять 

та відкритих уроків НПП 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року  

Зав. кафедри 

НПП кафедри 
 

3 

Систематично здійснювати 

контроль за відвідуванням 

здобувачами вищої освіти 

навчальних занять, 

організовувати відробки 

пропущених занять та 

незадовільних оцінок 

Протягом 

навчального 

року 

НПП кафедри 

 

4 

Планування навчально-

методичної роботи 

кафедри на 2022-2023 н.р. 

Вересень  

 

Зав. кафедри 

 

5 

До Всеукраїнського дня 

бібліотек «Бібліотека  - 

спільнодія для твоєї мрії!» 

екскурсія і запис до лав 

читачів Комунального 

закладу «Ужгородська 

публічна бібліотека» 

Ужгородської міської ради 

Вересень  

 

Апшай М.В.  

Ленарт Л.М. 

Куратори груп 

 

6 

Участь у книжковій 

фестивалі-ярмарці «Книга-

фест» 

Жовтень  

 

Зав. кафедри 

НПП кафедри, 

студенти 

 

7 

Перевірка навчальної та 

методичної документації 

кафедри згідно 

«Положення про кафедру» 

Жовтень 

Квітень  

Агій Я.Ю. 

Апшай М.В. 
 

8 

Участь у засіданні 

круглого столу 

закарпатських архівістів: 

Робота архівних установ 

області в умовах війни» 

Жовтень Марканич 

М.В. 

 

9 
Удосконалення 

методичних рекомендацій 

Жовтень 

 

Викладачі- 

керівники 
 



з організації і проведення 

навчальних та виробничих 

практик для здобувачів 

вищої освіти 

практики 

10 

Затвердження тематики 

курсових робіт та 

призначення наукових 

керівників. Забезпечення 

виконання здобувачами 

освіти курсових робіт на 

належному науково-

методичному рівні 

Листопад  

 

Зав. кафедри 

НПП 

кафедри 

 

11 

Участь студентів  3 курсу 

ІБАС в засіданнях 

експертно-перевірної 

комісії Державного архіву 

Закарпатської області 

Січень 

Лютий 

Марканич 

М.В. 

 

12 

Організація своєчасного 

розподілу здобувачів 

освіти на виробничі та 

навчальні практики, 

забезпечення  належного 

методичного керівництва 

практиками 

Протягом 

навчального 

року  

 

Зав. кафедри 

Ганулич Т.Ю. 

Керівники 

практик  

13 

Організація 

профорієнтаційної роботи 

серед випускників шкіл. 

Удосконалення роботи 

щодо залучення 

абітурієнтів до вступу в 

інститут за освітніми 

ступенями «Бакалавр» та  

«Магістр» спеціальностей 

кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

Зав. кафедри 

НПП 

кафедри 

 

14 Підтримання зв’язків з 

випускниками кафедри, 

проведення моніторингу їх 

працевлаштування 

Протягом 

навчального 

року  

Зав. кафедри 

НПП 

кафедр 
 

 

5. ВИХОВНА РОБОТА 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання  

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Забезпечення засобами Протягом НПП кафедри  



освітніх компонентів 

національно-

патріотичного виховання 

студентів відповідно до 

Указу Президента 

України №286/2019 «Про 

стратегію національно-

патріотичного виховання» 

навчального 

року  

 

2 Виконання обов’язків 

куратора навчальної 

групи (планування 

виховної роботи на 2022-

2023 н.р.) 

Протягом 

навчального 

року  

Апшай Н.І. 

Глоба Л.Г. 
 

3 

 

Проведення бесід зі 

здобувачами освіти -

першокурсниками з 

метою залучення їх до 

здорового способу життя 

Жовтень 

 

Куратори 

навчальних 

груп 

Халак О.В. 

 

4 Проведення свята  до Дня  

людей похилого віку «Мої 

роки-моє багатство» 

спільно з УМО Тов. 

Червоного Христа 

України 

Жовтень Ухач Л.І.  

5 Година скорботи «Голод 

33-го – біль душі і пам’ять 

серця» 

Листопад Біланич Г.П.  

6 У рамках Міжнародного 

дня студентів узяти 

участь у проведенні 

посвяти у першокурсники 

Листопад  Куратори 

навчальних 

груп 

 

7 Підготовка та проведення 

Свята Миколая (ігрова 

програма з виїздом у 

заклади культури) 

Грудень Ухач Л.І.  

8 Тематичний вечір 

«Збройні сили України –

захисники свого народу» 

Грудень Сівак Є.М.  

9 Проведення екскурсій для 

ознайомлення здобувачів 

освіти із культурними і 

художніми цінностями 

міста Ужгорода 

Протягом 

навчального 

року  

Куратори 

навчальних 

груп 

 

10 Проведення зустрічей з 

письменниками, творчими 

Протягом 

навчального 

Куратори 

навчальних 
 



людьми Ужгорода та 

України 

року груп, студенти 

11 Здійснення контролю за 

відвідуванням занять та за 

підготовкою здобувачів 

освіти до заліково-

екзаменаційних 

сесій 

Протягом 

навчального 

року 

 

Куратори 

навчальних 

груп 

викладачі 

кафедри 

 

 

6. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

п/п 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Термін 

проведення  
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 

Стажування науково-

педагогічних 

працівників кафедри 

Протягом 

навчального 

року 

  

2 
Отримання вченого 

звання доцента 

Протягом 

навчального 

року 

  

 

Завідувач кафедри соціокультурної діяльності  ___________  Марія АПШАЙ 
                                                                                                                                               (підпис)                  (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 


