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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри 

на навчальний рік затверджений в кількості _____ осіб, з них: 

Зав. кафедрою Кількість штатних одиниць 
Погоди

нний 

фонд 

Приміт

ка 
Профе-

сор 
Доцент 

Ст. ви-

кладач 

Профе-

сорів 

Доцен-

тів 

Ст. 

вик-

ладачів 

Асисте

нтів 

Викла-

дачів 
Всього 

1   2 3   1 6   

           

           
 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений в кількості ____ 

одиниць. На момент складання плану роботи кафедри: 

штат НДС і НДЛ __6___ осіб; 

аспірантів з відривом від виробництва ___ осіб; 

аспірантів без відриву від виробництва ___ осіб; 

пошукачів ___ осіб; 

всього по кафедрі ____ осіб. 

1.3. Об’єм навчальної роботи, яка виконується кафедрою складав ____ год. з них по 

видах 

Семестри 1 2 
Всього 

за рік 

Лекції    

Консультації    

лабораторні заняття    

практичні заняття (сем)    

перевірка контрольних робіт та завдань    

курсові проекти (робота)    

Заліки    

Екзамени    

дипломні проекти (роботи)    

ДЕК    

керівництво бакалаврськими    

керівництво магістрантами    

керівництво практикою    

Індивідуальна робота    

інші види 

ІНДЗ 
   

Всього    

 

1.4. В розпорядженні кафедри знаходиться приміщення загальною площею _____ кв. 

м., з них: 

навчальних лабораторій _____ кімнат площею _____ кв. м., лабораторія НДС 

____кімната площею _____ кв. м. 



Навчально-методична робота 

№ 

п/п 
Види роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відміт

ка про 

викон. 

1. Навчально-методичну роботу кафедри зосередити в 

таких напрямах: 

– розробка освітньої програми «Соціальна робота. 

Соціальна інклюзія за напрямом підготовки 231 

Соціальна робота; 

– розробка освітньої програми «Початкова освіта. 

Соціальна педагогіка» за напрямом підготовки 

013 Початкова освіта за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти за спеціальністю               

013 Початкова освіта; 

– розробка викладачами кафедри робочих 

навчальних та навчальних програм дисциплін 

кафедри;  

– розробка комплексу науково-методичного 

забезпечення дисциплін кафедри; 

– оновлення тематики усіх видів та форм 

навчально-методичної роботи; 

– використання провідних положень Законів 

України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

Декларації прав дитини, Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», 

«Національної стратегії у сфері прав людини», 

«Про затвердження Концепції розвитку 

інклюзивної освіти» при викладанні навчальних 

дисциплін спеціальності; 

– проведення відкритих занять та 

взаємовідвідувань викладачів (за окремим 

графіком). 

– удосконалення комплексів науково- методичного 

забезпечення дисциплін кафедри згідно з 

державними стандартами підготовки фахівців 

напрямів 231 Соціальна робота та розміщення їх 

на сайті кафедри;  

– забезпечення навчально-методичного супроводу 

підготовки курсових та випускних 

кваліфікаційних робіт для студентів денної та 

заочної форми навчання;  

– розробка навчально-методичних посібників з 

дисциплін кафедри; 

– сприяння забезпеченню студентів усіх форм 

навчання навчально-методичними матеріалами 

на електронних носіях; 

– підготовка студентів до Всеукраїнської 

олімпіади з соціальної роботи, конкурсів 

проектів; 

– оновлення робочих програм проведення усіх 

видів практики; 

Зав. кафедри Протягом 

року 

 



– участь в організації та проведенні 

навчально-методичних семінарів: 

всеукраїнських, регіональних, вузівських; 

– впровадження нових інформаційних 

інтерактивних технологій у навчальний процес 

(презентація лекцій, семінарських); 

– керівництво кваліфікаційними роботами 

студентів; 

– аналіз форм та методики проведення контролю за 

самостійною роботою студентів. Розробка та 

впровадження в освітній процес нових форм 

проведення контролю самостійної роботи 

студентів. 

2. Затвердити план роботи кафедри 

 

Зав. кафедри 

викладачі. 

до 15.09.20  

3. Забезпечити своєчасне складання викладачами 

індивідуальних планів та їх затвердження 

Зав. кафедри до 15.09.20 
 

4. Посилити роботу з підвищення якості навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу, його 

відповідності стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 231 Соціальна робота та забезпечення 

загальних та спеціальних  компетентностей, 

визначених стандартом вищої освіти  

 

Зав. кафедри, 

викладачі. 

 

Постійно 

 

5. Розробити та затвердити на засіданні кафедри 

персоніфікований план-графік проведення 

викладачами індивідуальних консультацій та 

відкритих занять 

Зав. кафедри 

викладачі. 

до 10.09.20 

 

6. Провести відкриті заняття  Викладачі 

кафедри 

Згідно 

графіку 
 

7. Розробити картки самостійної роботи студентів Викладачі 

кафедри 

Вересень-

жовтень 
 

8. Оновити методичні матеріали до навчальних 

практик відповідно до нових навчальних планів 

Зав. кафедри 

викладачі. 

Вересень - 

жовтень 
 

9. Активізувати роботу щодо використання сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій, 

мультимедійного проектування та новітніх 

комп’ютерних технологій під час практичної 

підготовки студентів і захисту кваліфікаційних робіт 

Зав. кафедри, 

викладачі 

Постійно 

 

10.  Підвищувати науково-методичний рівень 

викладання, використовуючи новітні інтерактивні  

та інформаційно-комунікативні технології навчання. 

Впроваджувати інноваційні педагогічні технології 

навчання, оновити методики викладання, 

застосовуючи інноваційні педагогічні технології. 

Зав. кафедри, 

викладачі 

Протягом 

року 

 

11. У навчальних курсах та виховному процесі 

використовувати провідні положення Законів 

України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

Декларації прав дитини, Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», 

«Національної стратегії у сфері прав людини».  

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 

 

12. Поновити і затвердити тематику курсових, 

випускних кваліфікаційних робіт на 2020-21 н.р. 

Викладачі 

кафедри 

До 20.09. 

2020  
 



13. Активізувати освітній процес підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери шляхом впровадження 

методів активного навчання (ділові ігри, рейтингова 

система, проблемний метод викладання навчального 

матеріалу, методичні діалоги), методів формування 

пізнавальних інтересів (навчальних дискусій, 

пізнавальних ігор, створення ситуацій, інтересу в 

процесі викладання навчального матеріалу) 

програмованого контролю, самоконтролю.  

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 

 

14. Перевірити і затвердити розподіл академічного 

навантаження на кафедрі, посилити вимогливість до 

якості знань студентів із дисциплін кафедри; 

практикувати проведення контрольних робіт, 

тестування та студентських науково-практичних 

конференцій. 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 

 

15. Організувати обмін досвідом роботи, узагальнювати 

досвід роботи кращих викладачів університету, 

викладачів інших вишів, працівників соціальної 

сфери та впроваджувати його в освітній процес з 

метою підвищення якості підготовки майбутніх 

спеціалістів. 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 

 

16 Організувати захист соціальних проектів студентів 

після навчальної та виробничої  практики. 

Керівники 

практики 

Протягом 

року 
 

17. Скласти рейтинг викладачів за підсумками 

навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи за навчальний рік. 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року  

18. Здійснювати систематичний контроль за виконанням 

індивідуального плану роботи викладача. 

Систематично заслуховувати на засіданнях кафедри 

звіти викладачів про хід виконання плану. 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 
 

19. Брати участь в організації та проведенні 

навчально-методичних семінарів: всеукраїнських, 

регіональних, вузівських 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року  



Наукова робота 

№ 

п/п 
Види роботи 

Термін 

виконан

ня 

Відпові-дальні 

Відміт

ка про  

викон

ання 

1. 
Розробити і затвердити план науково-дослідної 

роботи в 2020-2021 н. р. 
Вересень 

Зав. кафедри, 

Султанова Н.В. 
 

2.  Назва теми НДР: «Теорія і практика соціального 

виховання дітей в інтернатних закладах освіти  

України (1956 – поч. ХХІ ст.)» 
Реєстраційний  номер: 0115U002891 

Тип роботи: фундаментальна 

Кафедрою передбачено такі напрями роботи щодо 

наукової діяльності:  

 проведення викладачами наукових досліджень 

з теми НДР кафедри; 

 співпраця з провідними вченими галузі 

соціальної освіти; 

 залучення до наукової діяльності студентів.  

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 
 

3. Проводити рейтингове оцінювання наукової роботи 

викладачів кафедри 

Листопад

-грудень 

2020 р. 

Зав. кафедри, 

викладачі 
 

4. Сприяти ефективній співпраці з науковими 

установами НАПН та провідними науковими 

установами. Залучати викладачів кафедри до 

рецензування авторефератів та опонування 

дисертаційних досліджень 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 
 

5. Активізувати участь викладачів та студентів у 

міжнародних освітньо-наукових виставках з метою 

рекламування власних досягнень та вивчення 

досвіду роботи інших закладів вищої освіти України 

та закордону 

Постійно Зав. кафедри  

6. Висвітлювати результати наукових досліджень 

викладачів кафедри у на науково-практичних 

конференціях різного рівня 

Постійно 
Зав. кафедри, 

викладачі 
 

7. Публікувати результати наукових досліджень у 

вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях  
Постійно 

Зав. кафедри, 

викладачі 
 

8. Підготувати студентів для участі у студентській 

науковій конференції. 

Березень 

2021 р. 

Викладачі 

кафедри 
 

9. Започаткувати видання  збірника  наукових праць 

молодих науковців та студентів «Перші спроби 

пошуку в науковому просторі». 

Травень 

2021 р. 

Зав. кафедри, 

викладачі 
 

10. Провести у рамках Днів науки звітну науково-

практичну  конференцію викладачів кафедри. 
Травень 

Зав. кафедри, 

викладачі 
 

11. Забезпечувати навчально-методичний супровід 

підготовки курсових та випускних кваліфікаційних 

робіт для студентів шляхом використання  

зворотнього зв'язоку між студентом  та керівниками 

Протягом 

року 

Наукові 

керівники 
 

12. Заслухати звіт керівників магістерських робіт про 

стан їх виконання 

Грудень 

2020 р. 
Керівники робіт  



13. Заслухати звіти викладачів про наукову роботу за 

2020 рік. 

Грудень 

2020 р. 

Викладачі 

кафедри 
 

14. Підготувати роботу секції викладачів кафедри до 

участі у звітно-науковій конференції університету 

Травень 

2021 р. 

Султанова Н.В. 

 
 

15. Провести захист дисертаційної роботи Білик Р.М 
Листопад 

2020р.,  

Білик Р.М., 

викладачі 

кафедри 

 

16. Організувати І-й тур та участь у ІІ-му турі 

Всеукраїнської студентської олімпіади та конкурсів 

студентських наукових робіт.  

Березень 

2021 р. 

Викладачі 

кафедри 
 

17. Підготувати та провести Регіональний науково-

методичний семінар «Наркозалежність молоді: 

причини та наслідки» 

Березень 

2021 р. 

Султанова Н.В. 

Викладачі 

кафедри 

 

18. Організувати підготовку наукових статей у 

зарубіжних виданнях та публікацій у виданнях,  

зареєстрованих у міжнародних наукометричних 

базах даних. 

Протягом 

року 

Зав. кафедри, 

Викладачі 

кафедри 

 

19. Організувати участь викладачів у підготовці та 

виданні зарубіжної монографії 
Протягом 

року 

Зав. кафедри, 

Викладачі 

кафедри 

 

20. Створити навчально-наукову  лабораторію 

«Соціальні технології в освіті», забезпечувати 

глибоке вивчення студентами найновіших 

технологій соціальної роботи, які знаходять своє 

втілення у світовій і вітчизняній освіті та передбачати 

максимальне врахування індивідуальних 

особливостей та інтересів студентів 

Викладачі 

кафедри 

Протягом року 

 

 

Організаційна та виховна робота 

№ 

п/п 
Види роботи 

Термін 

виконання 

Відповідал

ьний 

Відміт

ка про 

викон

ання 

1. Підписати угоду про співпрацю з ЗВО Протягом року Рогальська

-Яблонська  

І.П. 

 

 

2. Підписати угоду про співробітництво з лабораторією 

соціальної педагогіки Інституту проблем виховання 

НАПН України 

Протягом року Рогальська

-Яблонська 

І.П. 

 

3. Забезпечити активну участь викладачів у  проведенні 

громадських заходів в університеті 

 Зав. 

кафедри, 

викладачі 

 

4. 
Встановити контроль за виконанням плану 

підвищення кваліфікації викладачів кафедри 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Зав. 

кафедрою 

 

5. Систематично проводити засідання кафедри, брати 

участь в засіданні вченої ради факультету, 

університету та ректорату. 

Протягом 

року 

Рогальська

-Яблонська  

І.П. 

 



6. Скласти графік самостійної роботи студентів із 

дисциплін кафедри, контролювати його виконання. 

Протягом 

року 

Зав. 

кафедри, 

викладачі 

 

7. Підготувати та провести урочистості до дня 

працівника соціальної сфери  

листопад 

 

Викладачі 

кафедри 

 

 

8. Активізувати роботу кафедри в руслі реалізації 

концепції національного виховання молоді, 

формування у студентів вартостей сучасного 

українського виховання: абсолютних, національних, 

громадянських, сімейного, особистого життя. 

Протягом року Викладачі 

 

9. Організувати Круглий стіл «Захистимо дитину від 

насилля» в межах акції «Впровадження проекту із 

протидії та захисту від домашнього насильства»  

відповідно до частини другої статті 14 Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

Протягом року  

 
Викладачі 

 

10. Провести Свято випуску Грудень 2020 

Червень, 

2021 

Куратори 

груп 

 

 

Засідання кафедри 

№ 

п/п 
Основні питання для обговорення 

Термін 

провед

ен-ня 

Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 
Затвердження  розподілу навчального навантаження між 

викладачами 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

Зав. кафедри  

2. Затвердження плану роботи кафедри на 2020 -2021 н.р. Зав. кафедри  

3. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів Зав. кафедри  

4. 

 

Планування графіку відкритих занять і проведення 

консультацій викладачами кафедри 

Зав. кафедри  

4. 
Розподіл допоміжних обов’язків між викладачами 

кафедри 

Зав. кафедри  

5. Різне. Зав. кафедри  

1. 

 

Затвердження тематики курсових та магістерських робіт 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

  
  
  
  
  
 

Викладачі  

2. 
Затвердження баз практики. Зав. кафедри, 

викладачі 

 

3. 

Затвердження  програми проходження практики зі 

спеціальності Соціальна робота за ОП Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка соціальним педагогом в закладах 

загальної-середньої освіти 

Зав. кафедри 

Викладачі 

 



4. 

Про затвердження плану стажування викладачів  та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками. 

Зав. кафедри 

Викладачі. 

 

5. Різне. Викладачі  

1. 

Про затвердження освітньо-професійної програми 

«Соціальна робота. Соціальна інклюзія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

231 Соціальна робота. 

Жовте

нь 

Зав. кафедри  

2. 

Про затвердження освітньо-професійної програми 

«Початкова освіта. Соціальна педагогіка» першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

Зав. кафедри  

3. 

Про удосконалення структури системи якості освіти, 

продовження практики проведення відкритих занять, 

майстер-класів, семінарів-тренінгів для викладачів 

університету. 

Зав. кафедри  

4. 
Затвердження графіків самостійної роботи студентів із 

дисциплін кафедри 

Зав. кафедри  

5. Затвердження білетів для семестрових екзаменів. Зав. кафедри  

6. 
Участь викладачів у наукових конференціях у 2020-2021 

р. 

Зав. кафедри  

1. 
Обговорення і затвердження теми науково-дослідної 

роботи кафедри 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 
Зав. кафедри  

2. 
Про виконання РКР студентів II-V курсів спеціальності 

231 Соціальна робота за I семестр навчання 2020-2021 р. 

Викладачі  

3. 
Про профорієнтаційну роботу та формування 

контингенту студентів. 

Викладачі  

4. 
Обговорення відкритих занять викладачів кафедри Зав. кафедри 

Викладачі 

 

5. 
Про рейтингові показники діяльності НПП кафедри за 

2020 рік і перспективи на 2021 рік. 

Викладачі  

6. 

 Про антиплагіатний контроль науково-методичних 

розробок НПП та кваліфікаційних робіт студентів 6 

курсу магістерського рівня. 

Викладачі  

7. Різне. Викладачі  

1. 
Про результати виконання індивідуального плану НПП 

та зобов’язань контракту.  

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 Викладачі  

2. Про штатний розпис кафедри на 2020-21 н.р.. Зав. кафедри  

3. 
Обговорення рейтингових показників діяльності 

кандидатів наук/доцентів/докторів/професорів  

Викладачі 

кафедри 

 



4. 
Про забезпечення належного контролю за проведенням 

зимової екзаменаційно-залікової сесії 2020-2021 н.р. 

Викладачі, зав. 

кафедри 

 

5. 
Звіт про наукову та науково-дослідну роботу членів 

кафедри за 2020 рік 

Викладачі  

6. 
Про результати першого туру конкурсу наукових робіт 

серед студентів спеціальності Соціальна робота 

Зав. кафедри 

Викладачі 

 

7. Різне. Зав. кафедри  

1. 

Про активізацію роботи щодо використання сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій, 

мультимедійного проектування та новітніх 

комп’ютерних технологій під час змішаної форми 

навчання в умовах карантинних заходів. 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Викладачі  

2. 
Про організацію та забезпечення умов для  самостійної 

роботи студентів. 

Викладачі  

3. 

Про заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, забезпечення в МНУ дотримання 

вимог антикорупційного законодавства у 2020-2021 н. р. 

Викладачі   

4. 
Звіт викладачів кафедри про виконання плану 

профорієнтаційної роботи. 

Зав. кафедри 

Викладачі 

 

5. 

 

Про результати зимової екзаменаційної сесії на всіх 

формах навчання 

  

6. Різне. Викладачі  

 

1. 

Про удосконалення навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу щодо його 

відповідності стандарту вищої освіти за спеціальністю 

231 Соціальна робота та забезпечення загальних та 

спеціальних  компетентностей, визначених стандартом 

вищої освіти  

Л
Ю

Т
И

Й
 

Викладачі  

2. 
Про виконання планових показників щодо друку 

навчально-методичних посібників 

Викладачі.  

3. 
Про стан підготовки до участі в другому турі конкурсу 

наукових робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота  

Куратори груп. 
 

4. 
Про результати ліквідації академзаборгованості 

студентами за зимову екзаменаційну сесію 

Викладачі 
 

5. Про оновлення матеріалів на сайті кафедри Викладачі   

6. Різне.    

1. 
Затвердження білетів для Державного кваліфікаційного 

іспиту та семестрових екзаменів 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н

Ь
 

Викладачі 
 

2. 
Про публікації матеріалів викладачами кафедри у 

фахових виданнях та наукометричних базах 

Викладачі. 
 



3. 

Про організацію та якість проведення відкритих занять 

та взаємовідвідування викладачів у 2020/21 

навчальному році. 

Зав. кафедри 

Викладачі  

4. 
Про підготовку до всеукраїнської науково-практичної 

інтернет конференції 

 
 

5. 
Про керівництво викладачами кафедри педагогічною 

практикою магістрантів. 

Зав.каф. 

викладачі  

6. 
Обговорення відкритих форм роботи викладачів Зав. каф., 

Викладачі 
 

7. Різне. Зав. каф.  

 

1. 
Про підготовку до звітної науково-практичної 

конференції викладачів і студентів 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

Викладачі 
 

2. 

Про методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів, підготовку і видання для студентів сучасної  

навчально-методичної літератури, підручників, 

посібників, в тому числі з інформаційних технологій 

навчання, методик інтерактивних занять. 

Зав. кафедри, 

викладачі 

 

3. 
Про наукову роботу зі студентами. Султанова Н.В. 

викладачі 
 

4. 
Стан підготовки курсових робіт студентами II-III курсів 

денної та заочної форм навчання. 

Викладачі 
 

5. Обговорення відкритих форм роботи. викладачі  

6. 
 Різне. Зав. кафедри, 

викладачі 
 

1. 
Звіт про науково-дослідну роботу членів кафедри за 

І семестр 2021 року  

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Султанова Н.В. 

викладачі   

2. Про підготовку до державних екзаменів. Викладачі  

3. 

Про антиплагіатний контроль науково-методичних 

розробок НПП та кваліфікаційних робіт студентів 6 

курсу магістерського рівня. 

 

 

4. 
Про рейтингове оцінювання наукової роботи викладачів 

кафедри 

Викладачі 
 

5. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії. Викладачі  

6. Різне.   

1. 
Про підсумки державних екзаменів 

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 Викладачі-

екзаменатори  
 

2. 
Звіт про виконання індивідуальних планів викладачами 

кафедри. 

Викладачі 
 

3. Про результати літньої екзаменаційної сесії. Зав. кафедри  



4. 
Про навчальне навантаження викладачів на новий 

навчальний рік. 

Зав. кафедри 
 

5. 
Ознайомлення із розподілом попереднього навчального 

навантаження на 2020-2021 н. р. 

Викладачі 
 

6. Різне.  Зав. кафедри 

Викладачі 
 

Завідувач кафедри  

соціальної педагогіки та соціальної роботи                       Рогальська-Яблонська І.П. 


