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План обговорено на засіданні кафедри, протокол №1 від 30.09.2020 р. 

Завідувач кафедри:_________________   _________________П.І.Б. 

   «___»___________20__р. 



1. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

 

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний 

рік затверджено в кількості  17 штатних осіб, з них: 

 

 

кількість штатних одиниць 

професори доценти ст.викладачі викладачі разом 

- 7 - 10 17 

 

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
№ 

п/п 

Вид робіт Виконавці Термін 

виконання 

Позначка 

про 

виконання 

1 Організація та контроль 

самостійної роботи студентів. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом року  

2 Підбір репертуару та 

самостійні завдання для 

студентів бакалаврату на 

період дистанційного навчання. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом року  

3 Напрацювання методик 

ефективного використання 

інформаційних комп’ютерних 

технологій 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом року  

4 Розробка, коригування та 

удосконалення робочих 

програм навчальних дисциплін 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

вересень  

5 Розробити тестові завдання на 

Д/Е з "Історія та теорія 

мистецтв", "Теорія драми"  

Андрійцьо В.М. лютий, 

березень 

 

6 Вивчення практичного досвіду 

та проблеми розвитку творчо 

обдарованих студентів 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом року  

7 Підготовка до видання 

методичної розробок 

«Культура мовлення» 

«Особливості формування 

мовленнєвої компетентності 

студентів інституту культури». 

Шип О.В. 2 сем  

8 Вдосконалення професійного 

рівня та педагогічної 

майстерності на майстер-

класах, відкритих заняттях. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом року  

9 Участь у методичному семінарі  Бучок Л.В. грудень,квітень  

10 Написання методичних 

розробок, рекомендацій, 

рефератів, рецензій  

Ганулич Т.Ю. протягом року  



 Ознайомлення з новою 

методичною літературою. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

  

11 Систематичне поповнення 

нотного матеріалу . 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом року  

12 Навчально-методичний 

посібник «Теоретичні та 

практичні основи організації 

самосійної роботи студентів-

піаністів (на прикладі 

української музики ХХ ст.)  

Лихтей М.М. 2020  

13 Робота над методичним 

рефератом на тему «Деякі 

особливості фортепіанного 

стилю Л.М. Ревуцького на 

прикладі прелюдії ф.4» 

Мельохіна Ю.В.   

 

3. НАУКОВА РОБОТА 
 

№ 

п/п 

Вид робіт Виконавці Термін 

виконання 

Позначка 

про 

виконання 

1 Написання та публікація 

наукових статей у фахових 

журналах, у тому числі 

міжнародних 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

Протягом 

року 

 

2 Участь у наукових та науково-

практичних конференціях. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

Протягом 

року 

 

3 Підготовка студентів до участі 

у наукових конференціях. 

Андрійцьо В. 

М., Онищенко 

К. М., Глуханич 

О. М., 

Мартинюк М. 

В., Орєшнікова 

Н. А. 

лютий   

4 Завершення спільного 

проєкту "Акторський театр 

Закарпаття" 

Андрійцьо В. 

М. 

грудень  

5 Підготувати до друку в 

журналі "Культурологічні 

джерела" "Керманич 

лялькового театру "Бавка"" 

(Н.Орєшнікова) 

Андрійцьо В. 

М. 

листопад  

6 Написання рецензії на виставу 

"Жменяки"  

Андрійцьо В. 

М. 

жовтень  

7 Завершення роботу над 

проєктом " Хуст - столиця 

Карпатської України місто 

театральне"  

 

Андрійцьо В. 

М. 

березень  



8 Участь у конференції  

Тема доповіді : «Формування 

ціннісного ставлення до 

мистецтва театру засобами 

музики» 

Батрина Т.В. Листопад 

2020 р. 

8-9 жовтня 

2020 р. 

 

8 Підготовка до захисту 

кандидатської дисертації 

Бучок Л.В. протягом 

року 

 

10 Здобуття авторського права на 

власні твори. 

Шевцова І. М., 

Шютів М. А., 

Ярова Л. В., 

Садварій Я.М., 

Вігула В. І. 

2020-2021  

 

 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
№ 

п/п 

Вид робіт Виконавці Термін 

виконання 

Позначка 

про 

виконання 

1 Відвідування засідань кафедри 

мистецьких дисциплін участь у 

обговоренні питань, що 

виносяться, винесення 

пропозицій.  

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом 

року 

 

2 Взаємовідвідування занять Усі науково-

педагогічні 

працівники 

протягом 

року 

 

3 Організація пізнавального 

інтересу до дисципліни 

«Сценічна мова». 

Шип О. В. 2 сем  

4 Організація концерту 

присвяченого 250 річниці з дня 

народження Л. Бетховена. 

Бучок Л.В. листопад  

5 Підготовка студентки до 

концерту, присвяченому Дню 

музики.  

Бучок Л.В. жовтень  

6 Підготовка студентки до 2х 

конкурсів  

Бучок Л.В. грудень  

7 Участь у конкурсах :  

фортепіанний дует у складі 

Кашубович Х. та Щомака І.: 

Мельохіна Ю.В. 1 семестр  

8 Участь студентки Я.Голінки у 

конкурсах: а)Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Пектораль 

талантів – 2020», м.Київ.  

б) Міжнародний фестиваль-

конкурс «Pectoral of taleus – 

2020» м. Київ  

в) VII Міжнародний 

багатожанровий фестиваль-

конкурс мистецтв «Star-fest - 

2020»  

Садварій Я.М. а)листопад 

б)листопад  

в) 30.11.2020р. 

 



5. ВИХОВНА РОБОТА 
 

№ 

п/п 

Вид робіт Виконавці Термін 

виконання 

Позначка 

про 

виконання 

1 Виконання обов’язків куратора 

навчальної групи 

Зелінка В. С., 

Шевцова І. М., 

Онищенко К. М., 

Шютів М. А., 

Орєшнікова Н. 

А., Фіщенко М. 

А., Глуханич О. 

М. 

Протягом 

року 

 

2 Відвідати не менше 3-х 

творчих заходів (концертів) у 

філармонії , театрі зі 

студентами з подальшим 

аналізом та обговоренням 

(онлайн) 

Батрина Т.В. На протязі 1 

сем 

 

 

6. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ 
 

№ 

п/п 

Вид робіт Виконавці Термін 

виконання 

Позначка 

про 

виконання 

1. Виконання обов’язків 

заступника завідувача кафедри  

Онищенко К. М. протягом 

року 

 

2. Координація роботи кураторів 

навчальних груп 

Зелінка В. С. протягом 

року 

 

3. Участь в оргкомітеті ІІІ Смарт-

арт конференції на базі 

УжІКіМ 

Онищенко К.М., 

Шетеля Н. І., 

Глуханич О. М. 

лютий  

4. Виконання обов’язків гаранта 

освітньої програми 

Андрійцьо В.М.,  

Шетеля Н. І., 

Онищенко К. М. 

протягом 

року 

 

 

 7. ЗАСІДАННЯ 
 

№  

про-

то-

кола 

Дата  

прове- 

дення 

 

Основні питання для обговорення 

Позначка 

про 

виконання 

  І семестр  
1 вересень Затвердження навчально-методичної документації, 

індивідуальних планів, плану роботи кафедри. 
 

Затвердження тематики курсових робіт на спеціальності 

«Хореографія». 
 

Обговорення стану наукової роботи на кафедрі та завдань на 

новий навчальний рік. 
 

2 жовтень Звіти про хід навчального процесу денне відділення  
Про організацію практики  



Участь у профорієнтаційній роботі  
3 листопад Виховна робота в навчальних групах  

Затвердження екзаменаційних білетів, форм контрольних 

заходів 
 

Про обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників кафедри. 
 

4 грудень Про виконання індивідуальних планів науково-

педагогічними працівниками 
 

Організація системи контролю якості випускників.  
5 січень Затвердження навчально-методичних матеріалів на 2-й 

семестр. 
 

Обговорення та рекомендація до друку методичних праць 

викладачів. 
 

 
№  

про-

то-

колу 

Дата  

прове- 

дення 

 

Основні питання для обговорення 

Позначка 

про 

виконання 

ІІ семестр 
6 лютий Затвердження тем курсових робіт на 2 семестр.  

Підсумки роботи ІІІ Смарт-арт конференції  
7 березень Про хід профорієнтаційної роботі  

Про підготовку до державних іспитів  
8 квітень Виховна робота в групах  

Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії,затвердження 
екзаменаційних білетів, форм контрольних заходів  

 

9 травень Про допуск до захисту курсових робіт  
Про стажування, підвищення кваліфікації та участь у 

конференціях НПП кафедри 
 

10 червень Про виконання індивідуальних планів науково-

педагогічними працівниками 
 

Про підсумки роботи кафедри у 2020-2021 н.р. та завдання 

на новий навчальний рік. 
 

 

8. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
№ 

п/п 

 

Форма 

Учасники 

(П.І.Б.) 

Термін 

виконання 

Позначка 

про 

виконання 

1 Міжнародне стажування з 

проблем музичної освіти  

Онищенко К. М. листопад  

2 Отримання наукового звання 

доцента 

Шетеля Н. І., 

Апшай В. Ф. 

протягом 

року 

 

3 Стажування з проблем теорії та 

методики хореографічної освіти 

Шевцова І. М. жовтень  

4 Міжнародне стажування в межах 

міжнародних змагань з бального 

танцю 

Мишко О.М., 

Мишко В. В. 

протягом 

року 

 

 


