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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

– Забезпечити освітній процес в дистанційному форматі. 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Скласти графік 

консультацій 

викладачів кафедри  

Затвердження графіку 

консультацій на 

засіданні кафедри, 

вересень 2022 р. 

Величко Л.Ю., 

Білоконь М.В. 

 

Скласти графік 

відкритих лекцій 

викладачів кафедри 

Затвердження графіку 

відкритих лекцій на 

засіданні кафедри, 

вересень 2022 р. 

Величко Л.Ю., 

Білоконь М.В. 

 

Оновити або 

розробити робочі 

програми навчальних 

дисциплін 

Затвердження 

робочих програм на 

засіданні кафедри, 

червень 2023 р. 

Всі викладачі  

Оновити силабуси та 

навчально-методичні 

комплекси з усіх 

навчальних 

дисциплін, що 

викладатимуться в 

2022-2023 

навчальному році 

Розміщення 

оновлених матеріалів 

на веб-сайті, 

протягом року 

Всі викладачі  

 

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів 

філософії (кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Затвердити теми 

магістерських робіт  

Затвердження тем 

магістерських робіт 

на засіданні кафедри, 

жовтень 2022 р. 

Всі члени кафедри  

Заслухати звіти 

аспірантів кафедри 

Затвердження звітів 

на засіданні кафедри, 

вересень 2022 р. 

Всі члени кафедри 

 

Продовжити роботу в 

межах проєкту 

Еразмус+ 610133-EPP-

1-2019-1-FI-EPPKA2-

CBHE-JP «Академічна 

протидія гібридним 

загрозам – WARN» 

Впровадження нових 

курсі в межах ОПП 

«Публічна політика і 

управління в умовах 

гібридних загроз», 

участь у 

комунікаційних 

заходах, протягом 

року. 

Величко Л.Ю., 

Білоконь М.В. 

 



3 

Продовжити роботу в 

межах НДР 

«Організаційно-

правовий механізм 

модернізації 

публічного управління 

відповідно до 

стандартів «good 

governance»» 

Публікація статей, тез 

доповідей, протягом 

року. 

Всі члени кафедри 

 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної 

бази 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Проводити 

кураторські години  
Протягом року Куратори груп 

 

Проводити засідання 

кафедри (1 раз на 

місяць) 

Засідання кафедри, 

протягом року 
Величко Л.Ю. 

 

Заслухати звіти 

викладачів кафедри 

про виконання 

індивідуального плану 

роботи 

Затвердження звітів 

на засіданні кафедри, 

червень 2023 р. 

Величко Л.Ю., 

Викладачі кафедри 

 

 

4. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Підвищення кваліфікації 
Підвищення 

кваліфікації протягом 

навчального року 

Всі члени кафедри 

 

 

5. Зміни, доповнення плану 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання 
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6. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру 

протоколу засідання кафедри з обговорення виконання плану роботи) 

 

Методична робота 

 

Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

 

Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 

 

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників 

 

Затверджено на засіданні кафедри __ червня 2023 року, протокол № __. 


