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1. 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»

Види роботи, заходи Підсумковий результат -  
терміни виконання

Виконавщ

Складання та погодження графіків навчального 
процесу на навчальний рік

Графіки
До 16 серпня

Косенко А.В.

Коригування навчальних планів за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) рівнями 
вищої освіти, денною та заочною формами 
навчання (спеціальності 051, 073, 076, 281).

Навчальні плани

Протягом навчального 
року

Косенко А.В.

Складання та коригування робочих навчальних 
планів на поточний навчальний рік (за всіма 
курсами та формами навчання, включаючи 
аспірантуру).

Робочі плани
Протягом навчального 

року

Косенко А.В. 
Бшосорочка С.1.

Облік та коригування навантаження науково- 
педагогічних працівників

Обсяг навчальної роботи
Протягом навчального 

року

Косенко А.В.

Складання та коригування розкладу занять за 
денною та заочною формами 
навчання (бакалаврського, магістерського рівнів 
та аспірантури).

Розклади занять
Протягом навчального 

року

Косенко А.В., 
Бшосорочка С.1.

Складання програм практик 
(навчальноознайомчої, виробничої, педагогічної 
та переддипломної)

Програми практик
Протягом навчального 

року

Косенко А.В., 
Вашна Я.А. 
Смаглюк А. А.

Затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін на 2022-2023 навчальний рік.

Робочі програми
До 15 серпня

Косенко А.В., 
Вашна Я.А.
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семестр  

До 15 серпня 
 

Затвердження та зміна тем кваліфікаційних робіт 
спеціальності 281 

Рішення вченої ради ННІ 
 

До 1 листопада 
 

 

Консультування щодо оновлення та розробки 
робочих програм з навчальних дисциплін 
спеціальностей 051, 073, 076, 281 
 

Робочі програми 
 

До 15 серпня 
Косенко А.В. 
Ваніна Я.А. 

Консультування щодо формування НМКД з 
навчальних дисциплін 

НМКД з навчальних 
дисциплін 
 

До 15 серпня 
 

Косенко А.В. 
Ваніна Я.А. 

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 ННІ «Інститут державного 
управління»; 
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» 
 
 
 
 
 
 
 

 
До 1 листопада 

Білосорочка С.І. 

 

2. Організаційне, методичне та координаційне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітніми програмами: «Публічне управління», «Публічне управління та адміністрування», 
«Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі 
економіки», «Організація та економіка підприємницької діяльності» 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат / 
терміни виконання 

Виконавці 

 Профорієнтаційна робота з абітурієнтами, 
консультування та надання інформації щодо умов 
та можливостей вступу, а також необхідними 
документами.  
 

Результати вступу 
 

Протягом навчального 
року 

 

Усі працівники 

Організація і проведення прийому студентів на 
навчання, робота з ЄДЕБО. 
 

Результати вступу 
 

Протягом навчального 
року 

 

Іванова І.Д. 
Усі працівники 

 Підготовка проєктів наказів на зарахування, 
переведення, відрахування, надання академічних  
відпусток, інших документів; замовлення 
дипломів, квитків тощо. 

Відповідні документи, їх 
якість 
 

Протягом навчального 
року 

 

Іванова І.Д 

Організація навчання здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня та другого 
(магістерського) рівня за освітніми програмами в 
межах діяльності Інституту відповідно до вимог 
Стандартів вищої освіти, у тому числі за 
технологіями дистанційного навчання; підготовка 
та контроль заповнення заліково-екзаменаційних 

Надання освітніх послуг 
Інститутом відповідно до 
графіків навчального 
процесу і Стандартів  
 

Протягом навчального 
року 

Іванова І.Д 
Линник Л.П. 
Кохно К.І. 
Авдєєва О.А. 
Ваніна Я.А. 
Калінкіна Н.В. 
Гордієнко Є.П. 
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відомостей, підведення підсумків сесій тощо  
 

Організація роботи науково-педагогічних 
працівників і здобувачів вищої освіти у 
середовищі системи дистанційного навчання;  
ІТ-супроводження навчального процесу, що 
реалізується через систему для дистанційного 
навчання Інституту 

Постійне підвищення 
рівня компетентності 
викладачів і студентів 
щодо форм 
дистанційного навчання  
 

Протягом навчального 
року 

 

Іванова І.Д. 
Гордієнко Є.П. 

Організація  виховної роботи зі студентами, 
робота з кураторами груп, вирішення поточних 
питань зі студентами, які мешкають у 
гуртожитку. 
 

Відсутність проблемних 
питань у студентів щодо 

участі в навчальному 
процесі 

 

Протягом навчального 
року 

 

Смаглюк А.А. 

Сприяння працевлаштуванню випускників і 
студентів 

Організація зустрічей 
студентів з 
роботодавцями 
 

Протягом навчального 
року 

 

Гордієнко Є.П. 

 

3. Координація науково-дослідної роботи в Інституті, залучення до наукової діяльності студентів 
усіх рівні здобуття вищої освіти    

 
Види роботи, заходи Підсумковий результат \ 

терміни виконання 
Виконавці 

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  
 

Протягом навчального 
року 

 

Монастирний В.М., 
Боднар К.В. 

Методичний супровід проведення 11 
ініціативних фундаментальних і прикладних 
досліджень з проблем публічного управління та 
адміністрування 

Результати НДР 
відповідно до Технічних 
завдань 
 

Протягом навчального 
року 

 

Калінкіна Н.В. 

Проведення науково-комунікативних заходів за 
участю студентів усіх рівнів здобуття вищої 
освіти: "Публічне управління в Україні: стратегія 
реформ" (науково-практична конференція за 
підсумками стажування); "Актуальні проблеми 
розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, 
перспективи" (студентська науково-практична 
конференція); "Публічне управління ХХІ cт." 
(Міжнародний науковий конгрес) 
 

Кількість студентів, які 
взяли участь і 
опублікували матеріали  
 

Протягом навчального 
року 

  

Богатова В.В. 

Здійснення перевірки кваліфікаційних робіт, 
наукових статей, монографій та ін. на 
запозичення (програми StrikePlagiarism, Unicheck) 

Якість перевірки і 
результати  
 

Протягом навчального 

Калінкіна Н.В. 
Боднар К.В. 
Кохно К.І. 



 

4 
 року 

 

Організація та проведення опитувань щодо якості 
освітніх послуг ННІ «Інститут державного 
управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Звіт про опитування 
 

Протягом навчального 
року 

Калінкіна Н.В. 

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 
 

Протягом навчального 
року 

Богатова В.В. 

 

4. Забезпечення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікаці\ 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат \ 
терміни виконання 

Виконавці 

Організація роботи щодо проведення прийому на 
навчання до аспірантури на денну, заочну, 
вечірню форми за державним замовленням та за 
контрактом (за кошти фізичних та юридичних 
осіб) 

Прийом на навчання до 
аспірантури на денну, 
заочну, вечірню форми 
за державним 
замовленням та за 
контрактом 
 

Вересень-жовтень 2022 
року 

 

Монастирний В.М., 
Боднар К.В. 
 

Організація навчального процесу в аспірантурі Навчальний процес в 
аспірантурі 
 

Протягом навчального 
року 

 

Монастирний В.М., 
Боднар К.В. 
 

Проведення річної атестації аспірантів та 
докторантів 

Річна атестація 
аспірантів та докторантів 
 

Вересень 
 

Боднар К.В. 
 

 

5. Заходи, спрямовані на зменшення ризиків пов’язаних з воєнним станом в Україні 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат / 
терміни виконання 

Виконавці 

Проведення тематичних кураторських годин зі 
студентами з питань дотримання Правил 
поведінки в умовах надзвичайної ситуації під час 
воєнного стану 
 

Дотримання Правил 
поведінки в умовах 
надзвичайної ситуації 
під час воєнного стану 
 

Протягом навчального 
року 

 

Гришина Н.М. 
Смаглюк А.А. 
Богатова В.В. 
 
 

Проведення виховних заходів патріотичного 
спрямування, у т.ч. конференцій із виданням 
збірників тез 

Заходи патріотичного 
спрямування 

 

Протягом навчального 
року 

 

Смаглюк А.А. 
 

Забезпечення зберігання особових справ 
студентів, організація передачі справ до архіву 
Університету, допомога у виготовленні 

Особові справи 
студентів, дублікати 
документів, передача 

Авдєєва О.А. 
Кохно К.І. 
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дублікатів документів, втрачених під час воєнних 
дій  

справ до архіву 
Університету 

 

Протягом навчального 
року 

 

Проведення роботи по збереженню контингенту: 
- надання консультацій і підтримки  студентам, 
які знаходяться на непідконтрольних територіях 
чи в інших країнах, щодо продовження навчання 
в Інституті;  
- відстоювання ініціативи щодо надання 
академічних відпусток строком на 1 календарний 
рік для студентів, які не можуть виконати умови 
договору про навчання в частині фінансових 
зобов’язань; 
- допомога у відновленні на навчання студентам, 
що відраховані зрізних причин через воєнний 
стан відповідно до листа МОН  від 30.06.2022 
№ 15035/0/1-22 щодо неспроможності оплати 
навчання 
 

Заходи щодо збереження 
контингенту 
 

Протягом навчального 
року 

 

Гришина Н.М. 
Іванова І.Д. 
Монастирний В.М. 
 

Організація комунікації зі студентами через 
соціальні мережі та чати з метою оперативного 
інформування та вирішення поточних проблем у 
дистанційному форматі   

Оперативне 
інформування та 
вирішення поточних 
проблем студентів у 
дистанційному форматі   
 

Протягом навчального 
року 

 

Усі працівники 
центру 

 
Директор  
центру підготовки здобувачів вищої освіти      Наталія ГРИШИНА 
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