План розвитку кафедри історичного краєзнавства
історичного факультету
на 2021 – 2026 роки претендента на посаду завідувача кафедри
д. іст. н., професора Голубка Віктора Євстафійовича
Розділ 1.Основні показники роботи кафедри за 2016-2021 рр.
Кафедра історичного краєзнавства створена у Львівському університеті в 1998 р. За
цей час вона перетворилася у важливий осередок історико-регіональних досліджень. Тому
одним із основних пріоритетів є її подальший розвиток через підготовку
висококваліфікованих кадрів.
Зараз склад кафедри налічує 10 осіб у тому числі один працівник навчальнодопоміжного персоналу з вищою освітою. За штатним розписом це 9 ставок
викладацького складу. Виходячи з наявного педагогічного навантаження у 2016/21
навч. р. на кафедрі працювали два доктори історичних наук, (проф. Голубко В. Є., проф.
Чура В. І.), 7 кандидатів історичних наук (доценти Середяк А. В., Федик І. І., Генега Р. Я.,
Марискевич Т. Г. Мрака І. Б., Калиняк Л. Д., Масик Р. В.) Отже, кафедра повністю
забезпечена кадрами із науковими ступенями. Навчально-допоміжний персонал - 1 особа з
університетською історичною освітою. Є один аспірант першого року, два третього та два
аспіранти четвертого року навчання.
Викладачі кафедри забезпечують викладання курсу «Історія України» для
студентів чотирнадцяти факультетів Університету, а також нормативного курсу
«Історичне краєзнавство» для студентів історичного факультету та дисциплін вільного
вибору, зокрема два загальноуніверситетські, беруть участь у розробленні науководослідної теми у межах робочого часу «Етнокультурна історія західноукраїнських земель:
археологічний, етнологічний та історико-краєзнавчий аспекти» №0118U000605 01.18–
12.20 та 0118U000602
Ціль

1

Результати/показники
Залучені
Дата
досягнення цілі
співробітники виконання
Формування кадрового Присвоєння
науковопотенціалу кафедри та педагогічним
проф. Чура В.І.
підвищення
працівникам
кафедри
2020
кваліфікації науково- вченого
звання
педагогічних
професора і доцента
працівників
1.2.Підвищення
Мрака І.Б.
2017
кваліфікації працівників Середяк А.В.
2017
з дисциплін професійної Марискевич
2021
підготовки (стажування) Т.Г.
Масик Р.В.
2021
Голубко В.Є.
2021
Генега Р.Я
2021
Калиняк Л.Д.
2021

2

Підвищення
теоретичного
та
методичного
рівня
викладання навчальних
дисциплін

2.1.Проведення
відкритих
лекцій
за
участю
науковопедагогічних працівників
кафедри

Підготовка комплектів
навчально-методичних
матеріалів
з
усіх
навчальних курсів

2.3.Розроблено
та
оновлено
навчальнометодичні комплекси з
усіх
нормативних
і
вибіркових дисциплін
Підготовка навчальних 2.4.Опубліковано
посібників з дисциплін навчальний посібник:
професійної підготовки «Основи
краєзнавства.
Підручник для студентів
вищих
навчальних
закладів»

3

Підготовка монографій

Усі викладачі
кафедри
(згідно
з
щорічним
планом)

Усі викладачі Кожного року
кафедри
упродовж
усього
терміну

проф. Голубко 2016
В.Є.
(
у
співавторстві)

3.1 «Історія війна і проф. Голубко 2018 - 2019
військового мистецтва. У В.Є.
(у
трьох томах». Т.2-3.
співавторстві)

Наукове
керівництво 3.2.Захищено
три Тютенко Р.
аспірантами
кандидатські дисертації
(наукові керівник проф. Шевчук В.А.
Голубко В.Є і проф.
Б.З. Якимович
Пірко М.І.
Публікація
наукових
виданнях

Кожного року
упродовж
усього
терміну

статей у 3.3.
Викладачами
фахових кафедри упродовж 2016
– 2021 рр. опубліковано
близько 80 публікацій у
наукових
фахових
виданнях, з них 20
внесених
до
науковометричних баз
Участь у наукових 3.4.Кожен
викладач
конференціях
кафедри щороку брав
участь в 1 – 2 наукових
конференціях.

2017
2020
2021

Всі викладачі Кожного року
кафедри
упродовж
усього
терміну

Всі викладачі Кожного року
кафедри
упродовж
усього
терміну

Робота
семінару
Експертиза
досліджень

4

5

6

наукового 3.5.На кафедрі щомісяця Всі викладачі Кожного року
відбуваються засідання та
аспіранти упродовж
наукового семінару
кафедри
усього
терміну
наукових 3.6.Викладачами
Проф. Голубко Упродовж
кафедри
проведено В.Є,
проф. 2016 – 2021
експертизу
5 Чура В.І. доц. рр.
кандидатських
та
2 Генега Р.Я.
докторських дисертацій
за
спеціальностями
07.00.01 історія України
та 07.00.02 – всесвітня
історія,
20.02.22
–
військова історія
3.7.Опонування
Проф. Голубко 2016
докторських дисертацій В.Є.
Голика Р.Й. (Інститут
українознавства
ім.
І.Крип’якевича
НАН
України) та Сови А.О. Проф. Голубко
(Інститут
2020
В.Є.
українознавства
ім.
І.Крип’якевича
НАН
України)

Організація
4.1.Участь у конкурсах Викладачі
студентської науково- наукових робіт студентів кафедри,
дослідної роботи
студенти
спеціалізації
«Історичне
краєзнавство»
Профорієнтаційна
5.1.Проведення зустрічей Викладачі
робота
з випускниками шкіл кафедри,
Львівщини, участь у
днях відкритих дверей.
Заходи
присвячені Участь
у
заходах Викладачі
ювілейним датам
присвячених
кафедри,
відзначенню пам’ятних
дат в історії України, її
визначних
історичних
діячів,
організація
виховних
заходів за
участю студентів

Кожного року

Упродовж
терміну
Упродовж
терміну

Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні
п’ять років.
Ціль

Результати/показники
досягнення цілі

Залучені
співробітники

Дата
виконання

1

Підвищення
1.1. Захист докторських доц.
Масик 2024
кваліфікації кадрового дисертацій
Р.В.
складу кафедри
доц. Мрака І.Б. 2026
1.2.
Організація
стажувань
викладачів
кафедри (у тому числі
міжнародних)

2

3

Удосконалення
навчально-методичної
роботи

проф. Чура В.І
доц. Мрака І.Б.
доц.Середяк
А.В.

Публікація 2 навчальних
посібників
«Історичні
спільноти Викладачі
Галичини».
кафедри
«Сучасні
методи
історико-краєзнавчих
досліджень»

2022
2023
2023

2023

2026

Використання
Викладання англійською доц. Федик І. І.
англійської мови у мовою
дисциплін
навчальному процесі
вільного вибору

2022

Запровадження
інноваційних
технологій проведення
лекційних
і
семінарських занять
Робота
над
докторськими
дисертаціями

Упродовж
терміну

Розроблення
проф.Голубко
електронних навчальних В.Є.
курсів
Викладачі
кафедри.

3.1.Сприяти
захисту доц.
Масик
викладачами
кафедри Р.В.
докторських дисертацій
доц. Мрака І.Б.
доц. Федик І.І.
доц. Генега Р.Я
Підготовка
та 3.2.«Рецепція
доц.Масик Р.В.
публікація
наукових економічної
політики
монографій
польських
урядів
міжвоєнного
періоду
науковим
і
господарським
середовищем
Східної
Галичини»;
«Західна
Україна
у доц. Мрака І.Б.
військовому потенціалі
Польської Республіки у
міжвоєнний період »
Наукове керівництво 3.3.Підготувати
до асп. Зайцев С.І.
аспірантами
захисту
кандидатські Шелестак Л. Р.
дисертації:
Качаровський
Н.

Упродовж
терміну

2023

2026

2021
2021
2026

4

5

Збільшувати кількість
публікацій
у
вітчизняних
та
міжнародних наукових
виданнях,включених до
міжнародних
науко
метричних базах
Підвищення
ефективності
функціонування
наукового
семінару
кафедри
Активізація
студентської наукової
роботи

Громадсько-виховна
робота

3.4. Не менше двох Викладачі
публікацій за рік кожним кафедри
викладачем
упродовж
перебування на посаді.

Упродовж
усього
терміну

3.5.
Постійно Викладачі
оновлювати
тематику кафедри
наукового семінару.

Упродовж
усього
терміну

4.1. Збільшення кількості
студентських наукових
публікацій.
4.2.Підготовка студентів
до участі у конкурсах
наукових робіт.
5.1. Налагоджувати і
продовжувати співпрацю
кафедри
з
іншими
науковими
історикокраєзнавчими
осередками України та
зарубіжних країн.
5.2.Розширювати
співпрацю кафедри з
Львівською
обласною
організацією
Національної
спілки
краєзнавців України.
5.3.Регулярно
висвітлювати на сайті
кафедри та факультету
наукову, методичну та
громадську
роботу
колективу
кафедри
історичного
краєзнавства.
5.4.Регулярне
проведення
виховних
заходів,
присвячених
важливим
подіям
в
історії нашої країни

Упродовж
усього
терміну

Завідувач кафедри
історичного краєзнавства
доктор історичних наук, професор

Викладачі
кафедри

Проф. Голубко Упродовж
В.Є.
усього
Викладачі
терміну
кафедри

Проф. Голубко Упродовж
В.Є.
усього
Викладачі
терміну
кафедри
ст.
лаб. Упродовж
Шелестак Л.Р., усього
доц. Середяк терміну
А.В.

Проф. Голубко Упродовж
В.Є.
усього
Викладачі
терміну
кафедри

В.Є.Голубко

