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1.  МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Завдання на навчальний рік: 
 

- організація навчального процесу в Інституті та його удосконалення згідно з основними 

напрямами та настановами системи управління якістю Університету за освітніми програмами в 

межах спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

- організаційне, методичне та координаційне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітніми програмами, за якими здійснюється навчальний процес в Інституті;  

- розробка та удосконалення методичної бази навчального процесу з урахуванням дистанційної 

форми освіти, враховуючи воєнний стан в Україні, викликаний військовою агресією РФ; 

- підтримка високого рівня дистанційного навчання з використанням онлайн-програм та платформ 

Google Class, Zoom, Moodle та використання корпоративної електронної пошти в навчальних цілях; 

- розробка та впровадження нових форм діагностики та оцінювання студентів,  використовуючи 

специфіку дистанційного навчання; 

- розробка та реалізація загальних, спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових 

програм для підвищення кваліфікації для посадовців органів влади; 

- створення нових дистанційних курсів, що відкриті для студентів; 

- розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; 

- розробка та впровадження міжфакультетських дисциплін за вибором студентів; 

- участь співробітників кафедр в науково-методичній комісії Інституту; 

- підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Інституту протягом 

навчального року; 

- підготовка документів для проходження акредитації освітніх програм за спеціальностями: 

«Управління персоналом та економіка праці» та «Менеджмент». 

 

Види роботи, заходи Підсумковий результат 

Затвердження розподілу та обсягу навчальної роботи викладачів 

Інституту на 2022-2023 навчальний рік 

Розподіл та обсяг 

навчальної роботи 

Розробка та затвердження навчальних та робочих планів 

спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 

Підприємництво торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне 

управління та адміністрування  

Навчальні та робочі плани 

Затвердження програм практик (навчально-ознайомчої, 

виробничої та переддипломної) 

Програми практик 

Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2022-

2023 навчальний рік 

Робочі програми 

Затвердження та зміна тем кваліфікаційних робіт студентів за 

спеціальностями 

Кваліфікаційні роботи 

Проведення тематичних кураторських годин зі студентами з 

питань дотримання Правил поведінки в умовах надзвичайної 

ситуації під час воєнного стану; 

Щотижнево 

Оновлення та розробка робочих програм з навчальних 

дисциплін спеціальностей 

Робочі програми з курсів 

Упровадження технологій дистанційного навчання в 

навчальний процес за всіма формами навчання (у тому числі 

організаційно-технічне забезпечення та адміністрування 

комп’ютерного тестування для оцінювання результатів 

навчання) 

 

Розроблені нові технології 

дистанційного навчання в 

навчальний процес  



  Розроблення та запровадження практикоорієнтованих 

конкурентоспроможних загальних професійних та 

короткострокових програм для підвищення кваліфікації 

державних службовців, перших заступників та заступників голів 

місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 

   Розроблені та проведені для 

посадовців органів влади 

заняття щодо їх підвищення 

кваліфікації 

Організація роботи в Google Classroom, Moodle (система 

електронного навчання) 

Робота зі студентами 

Розробка та формування НМКД з навчальних дисциплін Робочі програми та гугл- 

класи 

Складання програм практик (навчальноознайомчої, виробничої, 

педагогічної та переддипломної) 

Програми практик 

Організація роботи в системі ПП «Деканат»: 

- реєстрація даних в автоматизованій системі управління вищим 

навчальним закладом – Пакеті програм "Деканат" для організації 

та підтримки навчального процесу в Інституті; 

- координація роботи фахівців кафедр щодо забезпечення ними 

функціонування програмного сегменту «Кафедра»; 

- інструктаж та надання консультацій науково-педагогічним 

працівникам щодо роботи програмному сегменті  «Журнал 

успішності-WEB» для фіксації та аналізу ними поточної 

успішності студентів груп (поточні бали, відвідування занять).  
 

Представлення ННІ в ПП 

«Деканат» 

П підвищення кваліфікації посадовців за 2022 рік 
 

Затвердження звіту щодо  

підвищення кваліфікації 

посадовців 

Організація комунікації зі студентами через соціальні мережі та 

чати з метою оперативного інформування та вирішення поточних 

проблем у дистанційному форматі   
 

Надання оперативної 

інформації студентам 

 

2. НАУКОВА РОБОТА ТА ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТІВ НАУК), 

ДОКТОРІВ НАУК 
 

Завдання на навчальний рік: 
 

- посилення наукової роботи зі студентами (керівництво написанням наукових статей, написання та 

публікація статей у співавторстві зі студентами, підготовка студентів до участі у конкурсах 

наукових робіт, участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях); 

- залучення аспірантів до наукової роботи Інституту (участь в науково-дослідних проектах); 

- збільшення кількості опублікованих статей та тез доповідей науково - педагогічними 

працівниками та аспірантами, у тому числі в наукових виданнях, що індексуються системами 

Scopus та/або Web of Science; 

- підготовка студентів PhD-програми (аспірантів) зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування до захисту дисертаційного дослідження; 

- участь науково-педагогічних працівників в науково-дослідних проектах, що фінансуються МОН 

України; 

- участь науково-педагогічних працівників в редакційних колегіях збірників тез доповідей, 

наукових журналів, тощо; 

- координація науково-дослідної роботи в Інституті, залучення до наукової діяльності студентів 

усіх рівні здобуття вищої освіти; 

- налагодження наукової співпраці з провідними університетами у тому числі створення спільних 

проектів, залучення викладачів до науково-дослідної роботи кафедри тощо. 

- розвиток наукової діяльності, діяльності з надання договірних експертно-консультативних і 

науково-методичних послуг з питань державного управління та місцевого самоврядування органам 



публічної влади та іншим суб’єктам; 

- установлення зв’язків із зарубіжними інституціями, організація та проведення ділових зустрічей 

із  зарубіжними партнерами, підписання меморандумів, угод, договорів про співпрацю; 

- стимулювання слухачів, аспірантів, докторантів, співробітників до конструктивної та етичної 

взаємодії в процесі здійснення наукових досліджень, утвердження принципів академічної 

доброчесності; 

- реалізація чинних та укладання нових угод про співпрацю між органами влади, інститутами 

громадянського суспільства, асоціаціями випускників, спорідненими вітчизняними і зарубіжними 

закладами, міжнародними організаціями, проведення спільних наукових досліджень, 

комунікативних та інших заходів; 

- проведення міжнародних конференцій, конгресів, форумів, круглих столів за участю іноземних 

інституцій і фахівців.  
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат 

  Складання та погодження графіків навчального процесу за 

спеціальностями навчання на навчальний рік 

Розроблені та погоджені 

графіки навчального 

процесу 

Облік та коригування навантаження науково-педагогічних 

працівників 

Обсяги навчального 

навантаження 

Звіти аспірантів Інституту за 2022/2023 навчальний рік Звіти аспірантів 

Залучення аспірантів до публікацій наукових статей, тез 

доповідей, участі у всеукраїнських та міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях 

Публікація статей, тез 

доповідей 

Проведення кафедрами наукових та методичних семінарів 

Наукові та методичні 

семінари кафедр 

Забезпечення редакційної діяльності в Інституті: 

- формування та верстка збірників матеріалів конференцій за 

участю здобувачів вищої освіти:  

- формування та верcтка збірників наукових праць категорії Б: 

«Актуальні проблеми державного управління» «Державне 

будівництво» «Теорія та практика державного управління»;  

- адміністрування сайтів збірників наукових праць. 

Вихід номерів відповідно до 

графіка 

Організація та сприяння науковій роботі зі студентами Супровід навчальних 

платформ, керівництво 

науковими публікаціями 

студентів 

Публікація наукових праць у журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS / Web of 

Science та українських фахових видань, що рекомендовані ВАК 

України 

Публікація наукових праць, 

у тому числі, які 

індексуються системою 

Scopus або Web of Science 

Методичний супровід проведення 11 ініціативних 

фундаментальних і прикладних досліджень з проблем 

публічного управління та адміністрування 

Результати НДР відповідно 

до Технічних завдань 

Організація студентської наукової роботи та залучення студентів 

і викладачів до написання наукових праць у співавторстві 

Написання наукових статей 

та тез доповідей у 

співавторстві 

Проведення науково-комунікативних заходів за участю 

студентів усіх рівнів здобуття вищої освіти: "Публічне 

управління в Україні: стратегія реформ" (науково-практична 

Кількість студентів, які 

взяли участь і опублікували 

матеріали   



конференція за підсумками стажування); "Актуальні проблеми 

розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи" 

(студентська науково-практична конференція); "Публічне 

управління ХХІ cт." (Міжнародний науковий конгрес) 
 

Здійснення перевірки кваліфікаційних робіт, наукових статей, 

монографій та ін. на запозичення (програми StrikePlagiarism, 

Unicheck) 
 

Якість перевірки і 

результати 

Підготовка звіту публікацій за 2022 рік 
 

Звіт публікацій 

Організаційно-методичне забезпечення підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»: 

- організація прийому до аспірантури; 

- організація навчального процесу аспірантів та докторантів; 

- проведення атестації 
 

Результати вступу, 

навчання, атестації 

аспірантів 

Проведення науково-практичної конференції за підсумками 

стажування слухачів «Публічне управління: історія та 

сучасність» 
 

Публікація наукових статей 

студентів 

Організація та проведення Міжнародного наукового конгресу на 

базі Інституту 

Міжнародні конференції 

Організація та проведення опитувань щодо якості надання 

освітніх послуг Інституту 

Звіт про опитування 

Організація наукової роботи з виконання науково-дослідних 

проектів, що фінансуються МОН України 

Розробка науково- 

дослідних тем кафедри 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА, РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ 
 

Завдання на навчальний рік: 
 

- розробка та удосконалення інформаційних матеріалів для сайту Інституту, наповнення сайту та 

його розділів; 

- організація роботи відбіркової комісії щодо вступу до Інституту в умовах воєнного стану; 

- співпраця зі студентами та консультування абітурієнтів; 

- участь в організації та проведенні конкурсів студентських робіт та олімпіад, наукових та науково-

практичних конференцій, круглих столів, секцій на конгресах, тощо; 

- посилення роботи науково-педагогічних працівників зі школярами харківських шкіл (днів 

відкритих дверей); 

- впровадження комунікативних кураторських стратегій в контексті воєнного стану; 

- проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедр; 

- проведення навчально-виховної роботи зі студентами; 

- проведення опитування студентів та викладачів щодо організації навчального процесу; 

- підтримка матеріально-технічного забезпечення науково-педагогічних працівників Інституту, 

враховуючи дистанційний характер освітнього процесу та воєнний стан; 

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності зі студентами та співробітниками Інституту, у 

тому числі: правила поведінки в умовах воєнного стану; протидія СОVID-19 тощо; 



- організація  виховної роботи зі студентами, робота з кураторами груп, вирішення поточних питань 

зі студентами, які мешкають у гуртожитку. 
 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат 

Співробітництво з Медіастудією університету Підготовка промороликів, 

презентацій спеціальностей 

Звітування кураторів про роботу зі студентами Звіти кураторів на засіданнях 

кафедр 

Участь у днях відкритих дверей Підготовка промороликів, 

презентацій спеціальностей 

Підготовка та проведення відбіркової комісії в умовах 

воєнного стану 

Поповнення студентського 

контингенту 

Організація і проведення прийому студентів на навчання, 

робота з ЄДЕБО. 

Результати прийому 

Проведення обговорень студентських моніторингів якості 

освіти протягом навчального року  

Результати обговорення та 

імплементація студентських 

побажань у навчальний процес 

Організація всіх видів практик для студентів та аспірантів 

Інституту 

Проходження практики в 

університеті, органах влади, 

громадських організаціях, на 

підприємствах, в установах та 

організаціях, тощо). 

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами, консультування 

та надання інформації щодо умов та можливостей вступу, а 

також необхідними документами. 

Виступи студентів та викладачів 

з метою популяризації 

університету, Інституту, 

спеціальностей та залучення до 

вступу абітурієнтів. Результати 

вступу. 

Підготовка проєктів наказів на зарахування, переведення, 

відрахування, надання академічних  відпусток, інших 

документів; замовлення дипломів, квитків тощо. 

Відповідні документ, їх якість 

Участь в організації та проведенні конкурсу студентських 

робіт  

Проведення конкурсу 

студентських робіт  

Участь у роботі Вченої ради Інституту, Університету Участь у засіданнях Вченої ради 

Інституту, Університету 

Патріотичне виховання студентів у межах кураторських 

годин 

Проведення кураторських годин, 

які присвячені висвітленню 

історії України, боротьбі за її 

незалежність, російській 

військовій агресії  

Організація  роботи зі студентами, робота кураторів груп, 

вирішення поточних питань зі студентами, які мешкають у 

гуртожитку. 

 

Вирішення поточних питань 

студентів 



 

4. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ І СТУДЕНТІВ 
  
Завдання на навчальний рік: 
 

- проведення онлайн-зустрічей з випускниками факультету; 

- наповнення бази даних випускників факультету; 

- проведення онлайн-зустрічей із роботодавцями; 

- участь студентів і викладачів факультету в «Ярмарках вакансій», що організовуються Центром 

працевлаштування університету; 

- підтримка контакту із випускниками, що працюють за кордоном та їх подальше залучення для 

працевлаштування студентів; 

- сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

- сприяння міжнародній академічній мобільності студентам та аспірантам факультету, у тому числі 

за програмою Ега8шш+, а також рамкових стипендіальних програм, президентських стипендій 

тощо. 

Види роботи, заходи Підсумковий результат 

 Проведення онлайн-зустрічей з випускниками Інституту  

 

Проведення зустрічей та 

моніторинг на предмет 

виявлення майбутнього 

працевлаштування 

Створення бази даних випускників Інституту 

 

База даних випускників 

Наповнення сайту факультету матеріалами щодо 

успішних випускників Інституту 

 

Інформація щодо успішних 

випускників кафедри на 

сторінці сайту факультету 
 

5. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ, 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Завдання на навчальний рік: 
 

- залучення викладачів Інституту для проходження стажування в інших закладах вищої освіти; 

- розробка та впровадження в освітній процес міжфакультетських дисциплін; 

- участь викладачів, аспірантів, студентів в програмах академічної мобільності, наукових 

семінарах, майстер-класах, стажуваннях, тощо; 

- інформування викладачів про актуальні можливості академічної мобільності та грантові проекти; 

- підготовка і здача працівниками міжнародного іспиту рівня B2 в Міжнародному центрі мовної 

сертифікації Університету; 

- запровадження проходження стажувань наукових та науково-педагогічних працівників 

Інституту в закладах вищої освіти, органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 

Види роботи, заходи 

 

Підсумковий результат 

Участь викладачів, співробітників в семінарах, стажуваннях за 

кордоном, навчання на аспірантських програмах  

Отримання сучасних знань, 

вмінь та досвіду 

Стажування викладачів в інших закладах вищої освіти  Запровадження отриманого 



досвіду у практичну діяльність 

викладача 

Розробка викладачами Інституту нових міжфакультетських 

дисциплін 

Можливість отримання 

студентами нових знань із 

суміжних навчальних 

дисциплін 

 

 

 

 


