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Навчально-методична робота по забезпеченню виконання 
робочих навчальних планів підготовки  

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

на 2022-2023 навчальний рік 
 
Відповідальний за організацію виконання плану – доцент НАБОКА Людмила Віталіївна 
 

Завдання на навчальний рік:  
 

Забезпечити: 
– на високому рівні організацію освітнього процесу. 
– підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до стандартів вищої освіти. 
– вдосконалення варіативної частини освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційних 
характеристик фахівця, навчальних та робочих планів зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування» відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 
– викладання на високому науковому і методичному рівні навчальних дисциплін за відповідними 
освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти. 
– підготовку та видання навчально-методичних розробок (посібників, підручників, конспектів 
лекцій, матеріалів для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, презентаційних розробок 
тощо). 
– проведення та аналіз відкритих лекцій і практичних занять науково-педагогічних працівників. 
– адаптацію наскрізних та робочих програм практики до нових умов практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти відповідного рівня. 
– вдосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів 
та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю знань. 
– організацію проведення вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін. 
– організацію і проведення ректорського контролю знань. 
– регулярне оновлення веб-сайту Інституту необхідними навчально-методичними розробками. 
– впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання. 
– виконання плану організації роботи кафедри за даним напрямом. 
 
 

Види роботи, заходи  Підсумковий  результат / 

терміни виконання 

Виконавці  

Вересень 2022 року 

Розробити та затвердити План організації 

навчально-методичної роботи кафедри на 

2022-2023 навчальний рік 
 

План. 

Протокол засідання кафедри. 
 

1 вересня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 



Розподілити та затвердити навчальне 

навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедри (без урахування 

набору 2022 року) 

Протокол засідання кафедри.  

Службова записка 
 

1 вересня 
 

Набока Л. В. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати і провести кафедральний 

навчально-методичний семінар щодо 

організації освітнього процесу та 

затвердження розподілу функціональних 

обов’язків науково-педагогічних 

працівників за напрямками роботи 

кафедри у 2022-2023 навчальному році 

Інформаційна довідка про 

організацію освітнього 

процесу у 2022-2023 н/р. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 5 вересня 
 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

 

Обговорити і відкорегувати навчальні 

програми дисциплін та затвердити їх 

робочі програми 

Навчальні та робочі 

програми дисциплін.  

Протокол засідання кафедри. 
 

1 вересня 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Уточнити та затвердити теми дипломних 

робіт для здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання (ПУЗ-18) та призначити 

їх керівників 

Перелік тем. 

Протокол засідання кафедри. 
 

1 вересня 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Затвердити теми курсових робіт Перелік тем. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 10 вересня 
 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри 

Мартиненко В.М. 

Розробити і затвердити графіки відкритих 

занять, взаємовідвідувань та технологію 

їх проведення і контролю за дотриманням 

цих графіків і висвітленням результатів 

виконаної роботи 
 

Графіки. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 15 вересня 

Набока Л. В. 

Каліберова І.В. 

Мартиненко В.М. 

Уточнити та затвердити тематику 

дипломних  робіт з  публічного управління 

та адміністрування  для здобувачів вищої 

освіти  

Перелік тем. 

Протокол засідання кафедри. 

 

 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Уточнити і затвердити остаточний 

розподіл навчального навантаження між 

науково-педагогічними працівниками 

кафедри  

Протокол засідання кафедри. 

Службова записка 
 

До 30 вересня 

Мартиненко В.М. 

Жовтень 2022 року 

Затвердити пропозицію кафедри щодо 

включення до переліку 

міжфакультетських вибіркових 

дисциплін, які будуть викладатися у ІІ 

семестрі 2022-2023 навчального року, 

підготувати анотацію 

  

Анотації дисциплін. 

Протокол засідання кафедри. 

Службова записка 
 

До 10 жовтня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 



Провести моніторинг проходження 

переддипломної практики та підготовки 

дипломних робіт здобувачами вищої 

освіти (гр. ПУЗ-18) 

Інформаційна довідка. 
 

До 15 жовтня 

Набока Л.В. 

Олешко О.М. 

Розмістити інформаційні матеріали про 

міжфакультетські вибіркові дисципліни  

на сайті кафедри. 

Інформація на сайті кафедри 

та Інституту 
 

До 25 жовтня 
 

Набока Л.В. 

Олешко О.М. 

Листопад 2022 року 

Організувати проведення вибору 

студентами міжфакультетських 

дисциплін  

Списки студентів за 

обраними дисциплінами 
 

До 1 листопада 

Набока Л.В. 

Каліберова І.В. 

Скласти (оновити), обговорити та  

затвердити нову редакцію переліку 

контрольних та екзаменаційних питань з 

дисциплін, які виносяться на  зимову 

заліково-екзаменаційну сесію 

Перелік контрольних та 

екзаменаційних питань. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 10 листопада 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

 

Затвердити тематику дипломних робіт 

здобувачів вищої освіти групи  ПУЗ-19, 

ПУД-19 та призначити їх керівників 
 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 листопада 
 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Обговорити хід підготовки науково-

педагогічних працівників кафедри та 

студентів до зимової заліково-

екзаменаційної сесії 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 листопада 
 

Набока Л. В. 

Мартиненко В.М. 

Розробити та розглянути на засіданні 

кафедри Програму і перелік питань до 

державного атестаційного іспиту, 

відповідні екзаменаційні матеріали 

(білети і практичні завдання, тести і 

варіант правильних відповідей) та подати 

на затвердження: Програму Вченою 

радою Інституту; екзаменаційні матеріали 

науково-методичною комісією Інституту 

Програма. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 листопада 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри 

Мартиненко В.М. 

Скласти і затвердити план видання 

навчально-методичної літератури на 2023 

рік з дисциплін освітніх програм 

«Публічне управління» і  «Публічне 

управління та адміністрування» 

План видання. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 листопада 

Набока Л. В. 

Мартиненко В.М. 

Грудень 2022 року 

Підвести підсумки та обговорити 

результати проходження переддипломної 

практики здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання (ПУЗ-18)  

Проєкт рішення. 

Звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 5 грудня 

Набока Л. В. 

Олешко О.М. 

Мартиненко В.М. 



Організувати проведення ректорського 

контролю знань 

Пакети тестових завдань. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 грудня 
 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Визначитися з формою та технологією 

проведення державного іспиту і захисту 

дипломних робіт та підготувати 

відповідне подання на затвердження 

Вченою радою Інституту 

Прописаний алгоритм. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 грудня 

Набока Л.В.  

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати стан готовності 

викладачів кафедри та здобувачів вищої 

освіти (гр. ПУЗ-18) до проведення 

державної атестації  

Інформаційна довідка. 

 

До 25 грудня 

Набока Л.В. 

Проаналізувати хід проведення відкритих 

занять та взаємовідвідувань викладачів 

кафедри у І семестрі 
 

Інформаційна довідка. 
 

До 30 грудня 

Набока Л.В. 

Січень 2023 року 

Обговорити процедурні питання 

організації переддипломної практики  

здобувачів вищої освіти (4 курс: ПУД-19 і 

ПУЗ-19)  

Інформаційна довідка. 
 

До 15 січня 

Набока Л. В. 

Олешко О.М. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати стан забезпечення 

академічної доброчесності (за 

результатами перевірки дипломних робіт) 

Інформаційна довідка. 
 

До 15 січня 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Каліберова І.В. 

Організувати проведення попереднього 

захисту дипломних робіт на предмет 

допуску до захисту 

Прописаний алгоритм. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 січня 

Набока Л. В. 

Конотопцев О.С. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати звіт про виконання плану 

навчально-методичної роботи кафедри за 

І семестр  

Проміжний звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 січня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки за результатами 

зимової заліково-екзаменаційної сесії та 

виробити пропозиції щодо удосконалення 

роботи викладачів у період заліково-

екзаменаційної сесії 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 січня 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М.  

Лютий 2023 року 

Провести опитування серед здобувачів 

вищої освіти з метою визначення якості 

викладання навчальних дисциплін у І 

семестрі 

Інформаційна довідка. 

 

До 20 лютого 

 

Набока Л.В. 



Провести за результатами опитування 

кафедральний навчально-методичний 

семінар з питань підвищення якості 

викладання навчальних дисциплін у 

вищій школі 

Пропозиції щодо 

удосконалення технологій 

викладання навчальних 

дисциплін  
 

До 25 лютого 

Набока Л.В. 

Березень 2023 року 

Оновити (у разі необхідності) освітньо-

професійну програму підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

ОПП зі змінами. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 15 березня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

Розробити навчальний план підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» набору 2023 року 

Проєкт навчального плану. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 березня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

Провести навчально-методичний семінар 

«Переваги і можливості навчальної 

платформи Moodle» 

Оволодіння алгоритмом 

використання навчальної 

платформи Moodle 
 

До 25 березня 

Набока Л.В. 

Провести моніторинг проходження 

переддипломної практики та підготовки 

дипломних робіт здобувачами вищої 

освіти (гр. ПУД-19, ПУЗ-19,) 

Інформаційна довідка. 

 

До 25 березня 

Набока Л.В. 

Олешко О.М. 

Квітень 2023 року 

Підготувати та затвердити пропозицію 

щодо включення до переліку 

міжфакультетських вибіркових дисциплін 

кафедри, які будуть викладатися у І 

семестрі 2023-2024 навчального року та 

інформаційні матеріали про них для 

розміщення на сайті Університету  

Перелік та анотація 

дисциплін. 

Протокол засідання кафедри. 

Службова записка  

 

До 1 квітня 

Набока Л.В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати виконання робочих 

навчальних планів на 2022-2023 н.р. та 

внести необхідні зміни до відповідних 

робочих навчал. планів на 2023-2024 н.р. 

Проєкт навчального плану 

 

До 10 квітня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати навчально-методичне 

забезпечення програми підготовки 

здобувачів вищої освіти станом на 20 

квітня 2022 року  

Інформаційна довідка і 

проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 квітня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки та обговорити 

результати проходження переддипломної 

практики здобувачами вищої освіти 

денної і заочної форм навчання (гр.ПУД-

19 і ПУЗ-19)  

Проєкт рішення. 

Звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

До 25 квітня 

 

Набока Л. В. 

Олешко О.М. 

Мартиненко В.М. 



Травень 2023 року 

Підготувати для оприлюднення на веб-

сайті Інституту перелік та анотації 

дисциплін за вибором 

Інформація для розміщення 

на веб-сайті 
 

До 1 травня 

Набока Л. В. 

Скласти (оновити), обговорити та  

затвердити нову редакцію переліку 

контрольних та екзаменаційних питань з 

дисциплін, які виносяться на  літню 

заліково-екзаменаційну сесію 

Перелік контрольних та 

екзаменаційних питань. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 5 травня 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

 

Затвердити програму атестаційного 

іспиту з публічного управління та 

адміністрування (набір 2019 р.) Розмісити 

програму на сайті кафедри 

Перелік контрольних 

екзаменаційних питань. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 10 травня 

Набока Л.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Організувати проведення вибору 

студентами міжфакультетських 

дисциплін  

Списки студентів за 

обраними дисциплінами 
 

До 15 травня 

Набока Л.В. 

Каліберова І.В. 

Обговорити процедурні питання 

організації переддипломної практики  

здобувачів вищої освіти (гр. ПУД-20, 

ПУЗ-20) 

Інформаційна довідка 

 

До 20 травня 

Набока Л. В. 

Олешко О.М. 

Мартиненко В.М. 

Провести опитування здобувачів вищої 

освіти з метою визначення якості 

викладання навчальних дисциплін у ІІ 

семестрі  

Інформаційна довідка. 

 

До 20 травня 

 

Набока Л.В. 

Провести за результатами опитування 

кафедральний навчально-методичний 

семінар з питань підвищення якості 

викладання навчальних дисциплін у 

вищій школі 

Пропозиції щодо 

удосконалення технологій 

викладання навчальних 

дисциплін  
 

До 25 травня 

Набока Л.В. 

Проаналізувати хід проведення відкритих 

занять та взаємовідвідувань викладачів 

кафедри у 2022-2023 навчальному році 

Інформаційна довідка 

 

До 25 травня 

Набока Л. В. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати стан готовності 

викладачів кафедри і здобувачів вищої 

освіти до проведення державної атестації 

(гр. ПУД-19, ПУЗ-19) 

Інформаційна довідка. 

Проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 30 травня 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Червень 2023 року 

Проаналізувати стан забезпечення 

академічної доброчесності (за 

результатами перевірки дипломних робіт) 

Інформаційна довідка. 

 

До 10 червня 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Каліберова І.В. 

 



Підвести підсумки за результатами літньої 

заліково-екзаменаційної сесії та виробити 

пропозиції щодо удосконалення роботи 

викладачів у період заліково-

екзаменаційної сесії 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 червня 

Набока Л. В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати звіт про виконання плану 

навчально-методичної роботи кафедри за 

2022-2023 н. р.  

Підсумковий звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 25 червня 

Набока Л.В. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки та обговорити 

результати проходження виробничої 

практики здобувачами вищої освіти 

денної та заочної форм навчання (гр. 

ПУД-20 і ПУЗ-20)  

Проєкт рішення. 

Звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 червня 

Набока Л. В. 

Олешко О.М. 

Мартиненко В.М. 

 
Навчально-методична робота по забезпеченню виконання 

робочих навчальних планів підготовки  
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» 
на 2022-2023 навчальний рік 

 

Відповідальний за організацію виконання плану – професор ГАЗАРЯН Світлана Вікторівна 
 

Завдання на навчальний рік:  
 

Забезпечити:  
 

– на високому рівні організацію освітнього процесу. 
– підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до стандартів вищої освіти. 
– вдосконалення варіативної частини освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційних 
характеристик фахівця, навчальних та робочих планів зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування» відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 
– викладання на високому науковому і методичному рівні навчальних дисциплін за відповідними 
освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти. 
– підготовку та видання навчально-методичних розробок (посібників, підручників, конспектів 
лекцій, матеріалів для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, презентаційних розробок 
тощо). 
– проведення та аналіз відкритих лекцій і практичних занять науково-педагогічних працівників. 
– адаптацію наскрізних та робочих програм практики до нових умов практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти відповідного рівня. 
– вдосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів 
та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю знань. 
– організацію проведення вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін. 
– організацію і проведення ректорського контролю знань. 
– регулярне оновлення веб-сайту Інституту необхідними навчально-методичними розробками. 
– впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання. 
– виконання плану організації роботи кафедри за даним напрямом. 
 

Види роботи, заходи  Підсумковий  результат / 

терміни виконання 

Виконавці  

Вересень 2022 року 

Розробити та затвердити План організації 

навчально-методичної роботи кафедри на 

2022-2023 навчальний рік 

План. 

Протокол засідання кафедри. 

До 1 вересня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 



Підготувати і провести кафедральний 

навчально-методичний семінар щодо 

організації освітнього процесу та 

затвердження розподілу функціональних 

обов’язків НПП за напрямками роботи 

кафедри у 2022-2023 навчальному році 

Інформаційна довідка про 

організацію освітнього 

процесу у 2022-2023 н/р. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 5 вересня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

 

Обговорити і відкорегувати навчальні 

програми дисциплін та затвердити їх робочі 

програми 

Навчальні та робочі 

програми дисциплін. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 10 вересня 
 

Газарян С.В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Розробити і затвердити графіки відкритих 

занять, взаємовідвідувань та технологію їх 

проведення і контролю за дотриманням 

цих графіків і висвітленням результатів 

виконаної роботи 
 

Графіки. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 15 вересня 

Газарян С.В. 

Каліберова І.В. 

Мартиненко В.М. 

Жовтень 2022 року 

Оновити Методичні рекомендації щодо 

підготовки та захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи 

Методичні рекомендації зі 

змінами. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 15 жовтня 

Газарян С.В.  

Мартиненко В.М. 

 

Проаналізувати стан підготовки 

магістерських робіт здобувачами вищої 

освіти (2 курс, спеціалізації кафедри - 

УОПВ, РППС, МС)  

Інформаційна довідка. 
 

До 30 жовтня 

Газарян С.В. 

Коротич О.Б. 

Євдокимов В.О. 

Куц Ю.О. 

Листопад 2022 року 

Проаналізувати стан готовності НПП 

кафедри та здобувачів вищої освіти (групи 

спеціалізацій кафедри) до проведення 

державної атестації та доповісти на 

засіданні кафедрі 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 15 листопада 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Визначитися з формою та технологією 

проведення державного іспиту і захисту 

магістерських робіт та підготувати 

відповідне подання на затвердження 

Вченою радою Інституту 

Прописаний алгоритм. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 листопада 

Газарян С.В. 

Конотопцев О.С. 

Мартиненко В.М. 

Розробити та розглянути на засіданні 

кафедри Програму і перелік питань до 

державного атестаційного іспиту, 

відповідні екзаменаційні матеріали (білети 

і практичні завдання, тести і варіант 

правильних відповідей) та подати їх на 

затвердження: Програму Вченою радою 

Інституту; екзаменаційні матеріали 

науково-методичною комісією Інституту 

Програма. 

Екзаменаційні матеріали. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 листопада 

Газарян С.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 



Скласти та затвердити план видання 

навчально-методичної літератури на 2023 

рік з дисциплін освітніх програм «Публічне 

управління та адміністрування» і 

«Публічна політика і управління в умовах 

гібридних загроз 

План видання. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 листопада 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Грудень 2022 року 

Проаналізувати стан забезпечення 

академічної доброчесності (за результатами 

перевірки магістерських робіт) 

Інформаційна довідка. 

 

До 15 грудня 

Газарян С.В. 

Викладачі 

кафедри. 

Каліберова І.В. 

Організувати проведення ректорського 

контролю знань 

Пакети тестових завдань. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 грудня 
 

Газарян С.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Організувати проведення попереднього 

захисту магістерських робіт на предмет 

допуску до захисту 

Прописаний алгоритм. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 22 грудня 

Газарян С.В.  

Конотопцев О.С. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати хід проведення відкритих 

занять та взаємовідвідувань викладачів 

кафедри у І семестрі 
 

Інформаційна довідка. 
 

До 30 грудня 

Газарян С.В. 

Січень 2023 року 

Підготувати звіт про виконання плану 

навчально-методичної роботи кафедри за І 

семестр  

Проміжний звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 січня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки за результатами зимової 

заліково-екзаменаційної сесії та виробити 

пропозиції щодо удосконалення роботи 

викладачів у період заліково-

екзаменаційної сесії 

Інформаційна довідка. 

Пропозиції. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 січня 

Газарян С.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М.  

Лютий 2023 року 

Провести опитування здобувачів вищої 

освіти з метою визначення якості 

викладання навчальних дисциплін у І 

семестрі 

Інформаційна довідка. 

 

До 20 лютого 

 

Газарян С.В. 

Провести за результатами опитування 

кафедральний навчально-методичний 

семінар з питань підвищення якості 

викладання навчальних дисциплін у вищій 

школі 

Пропозиції щодо 

удосконалення технологій 

викладання навчальних 

дисциплін  
 

До 25 лютого 

Газарян С.В. 



Березень 2023 року 

Оновити (у разі необхідності) освітньо-

професійну програму підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

ОПП зі змінами. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 15 березня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Оновити (у разі необхідності) навчальний 

план підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» набору 2023 року 

Проєкт навчального плану. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 березня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Провести навчально-методичний семінар 

«Переваги і можливості навчальної 

платформи Moodle» 

Оволодіння алгоритмом 

використання навчальної 

платформи Moodle 
 

До 25 березня 

Газарян С.В. 

Квітень 2023 року 

Проаналізувати виконання робочих 

навчальних планів на 2022-2023 

навчальний рік та внести необхідні зміни до 

відповідних робочих навчальних планів на 

2023-2024 навчальний рік 

Проєкти  

робочих навчальних планів. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 10 квітня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

 

Проаналізувати навчально-методичне 

забезпечення процесу підготовки 

здобувачів вищої освіти станом на 20 квітня 

2022 року 

Інформаційна довідка і 

проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 квітня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати та затвердити робочу програму 

виробничої практики здобувачів вищої 

освіти (1 курс за спеціалізаціями кафедри) 

та процедуру її організації і проходження 

Програма. 

Процедура організації 

практики. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 30 квітня 

Газарян С.В. 

Коротич О.Б. 

Мартиненко В.М. 

Травень 2023 року 

Підготувати для оприлюднення на веб-

сайті Інституту перелік та анотації 

дисциплін за вибором 

Інформація для розміщення 

на веб-сайті 
 

До 1 травня 

Газарян С.В. 

Викладачі 

кафедри. 

Скласти (оновити), обговорити та  

затвердити нову редакцію переліку 

контрольних та екзаменаційних питань з 

дисциплін, які виносяться на  літню 

заліково-екзаменаційну сесію 

Перелік контрольних та 

екзаменаційних питань. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 5 травня 

Газарян С.В.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

 

Провести опитування здобувачів вищої 

освіти кафедральних спеціалізацій з метою 

визначення якості викладання навчальних 

дисциплін у ІІ семестрі  

Інформаційна довідка. 
 

До 20 травня 

 

Проф. 

Газар

ян 

С.В. 

 



Провести за результатами опитування 

кафедральний навчально-методичний 

семінар з питань підвищення якості 

викладання навчальних дисциплін у вищій 

школі 

Пропозиції щодо 

удосконалення технологій 

викладання навчальних 

дисциплін  
 

До 25 травня 

Газарян С.В. 

Проаналізувати хід проведення відкритих 

занять та взаємовідвідувань викладачів 

кафедри у 2022-2023 навчальному році 

Інформаційна довідка 

 

До 25 травня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Червень 2023 року 

Підвести підсумки за результатами літньої 

заліково-екзаменаційної сесії та виробити 

пропозиції щодо удосконалення роботи 

викладачів у період заліково-

екзаменаційної сесії 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 червня 

Газарян С.В. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати звіт про виконання плану 

навчально-методичної роботи кафедри за 

2022-2023 навчальний рік 

Підсумковий звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 25 червня 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки та обговорити 

результати проходження виробничої 

практики здобувачами вищої освіти денної 

та заочної форм навчання (1 курс за 

спеціалізаціями кафедри)  

Проєкт рішення. 

Звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 червня 

Газарян С.В. 

Коротич О.Б. 

Мартиненко В.М. 

 
 
 
 
 

Науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри та 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю  

281 «Публічне управління та адміністрування» 
на 2022-2023 навчальний рік 

 
Відповідальний за організацію виконання плану – доц. ЄВДОКИМОВ Вадим Олександрович 
 

Завдання на навчальний рік:  
 

Забезпечити: 
 

– організацію наукової роботи науково-педагогічних працівників, обговорення результатів 
наукових досліджень на наукових семінарах, конференціях з рекомендаціями щодо їх публікації 
та впровадження в практику, підготовку наукових звітів. 
– організацію науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. 
– організацію спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів вищої освіти. 
– участь здобувачів вищої освіти у міжнародних і Всеукраїнських наукових конкурсах під 
керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри. 
– можливість науково-педагогічним працівникам кафедри здійснювати керівництво науково-
дослідними роботами учнів-членів  Національного центру «Мала академія наук України» та їх 
участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-
дослідницьких робіт. 
– виконання плану організації роботи кафедри за даним напрямом. 
 
 



Види роботи, заходи Підсумковий  результат / 

терміни проведення  

Виконавці  

Вересень 2022 року 

Розробити та затвердити План організації 

науково-дослідної роботи кафедри на 2022-

2023 навчальний рік 

План. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 1 вересня 

Євдокимов В.О. 

Зав. кафедри 

Мартиненко В.М. 
 

Проаналізувати виконання членами НТК 

технічного завдання кафедральної НДР за 

темою «Розвиток персоналу публічної 

служби в Україні» (друга половина дня) 

Інформаційна довідка. 

 

До 10 вересня 

Євдокимов В.О. 

 

Розробити у відповідності до Технічного 

завдання на виконання НДР за темою 

«Розвиток персоналу публічної служби в 

Україні» змістовний план підготовки 

колективної монографії «Розвиток 

людських ресурсів у публічній службі» 

Проєкт плану монографії. 

 

До 20 вересня 

Євдокимов В.О. 

Наук. керівн. НДР 

Мартиненко В.М. 

Розробити і погодити з членами НТК 

індивідуальні завдання на виконання НДР, 

підготовку колективної монографії і 

методичних рекомендацій 

Проєкт індивідуальних 

завдань. 

 

До 30 вересня 

Євдокимов В.О. 

Члени НТК. 

Наук. керівн. НДР 

Мартиненко В.М. 

Жовтень 2022 року 

Провести науково-методологічний семінар 

з питань підготовки колективної монографії 

«Розвиток людських ресурсів у публічній 

службі» 

Рекомендації щодо плану 

монографії та індивідуальних 

завдання членам НТК.  
 

До 15 жовтня 

Євдокимов В.О. 

Члени НТК. 

Наук. керівн. НДР 

Мартиненко В.М. 

Залучити здобувачів вищої освіти 

випускових курсів до написання 

кваліфікаційних робіт у контексті 

кафедральної тематики  НДР 

Список студентів з темами їх 

кваліфікаційних робіт 

 

До 20 жовтня 

Євдокимов В.О. 

 

Створити при кафедрі Школу науково-

дослідної майстерності та залучити до 

участі у її роботі здобувачів вищої освіти та 

старшокласників ЗОШ 

Інформаційна довідка. 

План роботи Школи. 

 

До 30 жовтня 

Євдокимов В.О. 

Боковикова Ю.В. 

Викладачі 

кафедри. 
 

Листопад 2022 року 

Зібрати всю необхідну інформацію про 

існуючі міжнародні і Всеукраїнські наукові 

конкурси студентських робіт, вивчити 

наявний досвід участі у цих заходах ЗВО та 

запропонувати дієвий алгоритм такої участі 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» 

ННІ ІДУ 

Інформаційна довідка. 

Проєкт пропозицій  

 

До 25 листопада 

Євдокимов В.О. 

 



Скласти та затвердити план видання 

наукових публікацій на 2023 рік  

План видання. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 30 листопада 

Євдокимов В.О. 

Мартиненко В.М. 

Грудень 2022 року 

Підготовка проміжного звіту за темою НДР 

«Розвиток персоналу публічної служби в 

Україні» 

Звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 10 грудня 

Євдокимов В.О. 

Мартиненко В.М. 

Зібрати всю необхідну інформацію про 

діяльність Національного центру «Мала 

академія наук України», вивчити наявний 

досвід участі школярів у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах і Всеукраїнських 

конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт під керівництвом 

викладачів ЗВО та запропонувати дієвий 

алгоритм такої участі викладачів кафедри у 

якості наукових керівників 

Інформаційна довідка. 

Проєкт пропозицій.  

 

До 25 грудня 

Євдокимов В.О. 

 

Січень 2023 року 

Підготувати звіт про виконання плану 

науково-дослідної роботи кафедри за І 

семестр  

Проміжний звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 січня 

Євдокимов В.О. 

Мартиненко В.М. 

Провести науково-методичний семінар 

«Участь здобувачів вищої освіти у 

міжнародних і всеукраїнських наукових 

конкурсах студентських робіт» 

Рекомендації щодо участі у 

міжнародних і 

всеукраїнських, наукових 

конкурсах студентських 

робіт 
 

До 25 січня 

Євдокимов В.О. 

Боковикова Ю.В. 

Лютий 2023 року 

Провести науково-методичний семінар 

«Участь викладачів кафедри у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах і 

Всеукраїнських конкурсах-захистах 

науково-дослідницьких робіт 

Національного центру «Мала академія наук 

України» 

Рекомендації щодо участі 

викладачів кафедри у 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах і конкурсах 

науково-дослідницьких робіт 
 

До 5 лютого 

Євдокимов В.О. 

Боковикова Ю.В. 

Березень 2023 року 

Провести круглий стіл за результатами НДР 

«Розвиток персоналу публічної служби» із 

залученням здобувачів вищої освіти 

Рекомендації щодо 

удосконалення плану 

виконання НДР 
 

До 10 березня 

 

 

Євдокимов В.О. 

 



Квітень 2023 року 

Підготувати звіт про діяльність Школи 

науково-дослідної майстерності та 

залучення до участі у її роботі здобувачів 

вищої освіти та старшокласників ЗОШ 

Інформаційна довідка. 

Програма розвитку Школи 

 

До 5 квітня 
 

Євдокимов В.О. 

Боковикова Ю.В. 

Організувати і провести в межах 

Міжнародного наукового конгресу секцію 

«Розвиток людських ресурсів у публічній 

службі» із залученням до участі аспірантів і 

здобувачів вищої освіти 

Проєкт рекомендацій. 

 

До 30 квітня 

 

Євдокимов В.О. 

Куц Ю.О. 

Травень 2023 року 

Проаналізувати виконання індивідуальних 

завдань з підготовки колективної 

монографії і методичних рекомендацій 

Інформаційна довідка. 

 

До 15 травня 

Євдокимов В.О. 

 

Червень 2023 року 

Проаналізувати процес залучення 

здобувачів вищої освіти випускових курсів 

до написання кваліфікаційних робіт у 

контексті кафедральної тематики  НДР 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 10 червня 

Євдокимов В.О. 

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати звіт про виконання плану 

науково-дослідної роботи кафедри за 2022-

2023 навчальний рік 

Підсумковий звіт. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 25 червня 

Євдокимов В.О. 

Мартиненко В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Практична підготовка, підготовка кваліфікаційних робіт та сприяння 
працевлаштуванню здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
на 2022-2023 навчальний рік 

 
Відповідальний за організацію виконання плану – професор КОРОТИЧ Олена Борисівна 
 

Завдання на навчальний рік:  
 

Забезпечити: 
 

– організацію підготовки і проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти. 
– проведення організаційних заходів щодо підготовки здобувачів вищої освіти до написання 
кваліфікаційних робіт. 
– організацію проведення перевірки кваліфікаційних робіт на запозичення (плагіат) та 
направлення і зберігання їх в Інституті 
– проведення організаційних заходів щодо пошуку можливостей працевлаштування здобувачів 
вищої освіти по закінченню їх навчання. 
– виконання плану організації роботи кафедри за даним напрямом. 
 



Види роботи, заходи  Підсумковий  результат / 

терміни виконання 

Виконавці  

Вересень 2022 року 

Розробити та затвердити План організації 

практичної підготовки, підготовки кваліфі-

каційних робіт та сприяння працевлашту-

ванню здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р. 

План. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 1 вересня 

Коротич О.Б. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати і провести кафедральний 

навчально-методичний семінар щодо 

організації практичної підготовки здобува-

чів вищої освіти та затвердження розподілу 

функціональних обов’язків НПП за напрям-

ками роботи кафедри у 2022-2023 н.р. 

Інформаційна довідка про 

організацію практичної 

підготовки у 2022-2023 н/р. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 5 вересня 

Коротич 

Мартиненко В.М. 

 

Жовтень 2022 року 

Оформити і постійно вести журнал обліку 

роботодавців, які працевлаштували випус-

кників магістратури (назва організації-

роботодавця, керівник, контакти, адреса, 

ПІБ працевлаштованого магістра і його 

контакти) 

Оформлений журнал 

 

До 10 жовтня 

Коротич О.Б. 

 

Проаналізувати стан підготовки 

магістерських робіт здобувачами вищої 

освіти (2 курс, спеціалізації кафедри - 

УОПВ, РППС, МС) 

Інформаційна довідка. 

 

До 30 жовтня 

Коротич О.Б. 

Листопад 2022 року 

Організувати проведення серед здобувачів 

вищої освіти роз’яснювальної роботи щодо 

порядку проходження перевірки 
кваліфікаційних робіт на наявність 
запозичень та передачу магістерських 
робіт на кафедру 

Прописаний алгоритм 

проходження перевірки 

 

До 30 листопада 

 

Коротич О.Б. 

Керівники магіст. 

робіт. 

Каліберова І.В. 

 

Провести організаційну роботу з 
випускниками щодо їх працевлаштуван-
ня та здійснити відповідні організаційні 

заходи по забезпеченню сприяння цьому 

процесу 

Інформаційна довідка. 

Ведення журналу обліку 

роботодавців 

 

До 30 листопада 

Коротич О.Б. 

Грудень 2022 року 

Організувати проходження перевірки 
кваліфікаційних робіт на наявність 
запозичень 

Вчасне проходження 

перевірки та усунення 
можливих недоліків 
 

1-25 грудня 

Коротич О.Б. 

Керівники магіст. 

робіт. 

Каліберова І.В. 



Проаналізувати організаційне забезпечен-

ня проходження перевірки кваліфікацій-
них робіт на наявність запозичень, 
виявити недоліки та усунути їх 

Інформаційна довідка. 

 

До 15 грудня 

Коротич О.Б. 

Газарян С.В. 

Каліберова І.В. 

Січень 2023 року 

Підготувати звіт про виконання плану 

організації практичної підготовки, 

підготовки кваліфікаційних робіт та 

сприяння працевлаштуванню здобувачів 

вищої освіти за І семестр  

Проміжний звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 січня 

Коротич О.Б. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки за результатами 

державної атестації та виробити пропозиції 

щодо удосконалення роботи усіх задіяних в 

процесі підготовки та захисту 

магістерських робіт 

Інформаційна довідка. 

Пропозиції. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 січня 

Коротич О.Б.  

Викладачі 

кафедри. 

Мартиненко В.М.  

Лютий 2023 року 

Організувати інформаційне забезпечен-
ня здобувачів вищої освіти (набір 2022 
р.) щодо вибору теми кваліфікаційної 
роботи, призначення наукового 
керівника та ознайомлення з порядком 
підготовки магістерської роботи 

Створений з відповідним 

інформаційним 

забезпеченням GoogleКлас 

 

До 1 лютого 

Коротич О.Б. 

Викладачі 

кафедри. 

Підготувати проєкт Робочої програми 

проходження виробничої практики 

здобувачами вищої освіти за умов:  

1) організація-база практики – кафедра ННІ 

ІДУ ХНУ;  

2) організації-бази практики: органи 

державної влади; органи місцевого 

самоврядування; державні установи, 

організації, підприємства; муніципальні 

установи, організації, підприємства; 

інститути громадянського суспільства. 

Робоча програма (1 варіант). 

 

 

1 лютого – 28 лютого 

Коротич О.Б. 

Газарян С.В. 

Березень 2023 року 

Підготувати проєкт Робочої програми 

проходження виробничої практики 

здобувачами вищої освіти за умов:  

1) організація-база практики – кафедра 

ННІ ІДУ ХНУ;  

2) організації-бази практики: органи 

державної влади; органи місцевого 

самоврядування; державні установи, 

організації, підприємства; муніципальні 

установи, організації, підприємства; 

інститути громадянського суспільства. 

 

Робоча програма (2 варіант).  

 

1 березня – 30 березня 

Коротич О.Б. 

Газарян С.В. 



Підготувати перелік тем кваліфікаційних 

робіт, закріплених за здобувачами вищої 

освіти (набір – 2022 р.) для обговорення на 

кафедрі і подання на затвердження ректору 

Університету 

Перелік тем. Протокол 

засідання кафедри. 

Службова записка. 

 

До 25 березня 

Коротич О.Б. 

Мартиненко В.М. 

Квітень 2023 року 

Підготувати проєкт Робочої програми 

проходження виробничої практики 

здобувачами вищої освіти за умов:  

1) організація-база практики – кафедра ННІ 

ІДУ ХНУ;  

2) організації-бази практики: органи 

державної влади; органи місцевого 

самоврядування; державні установи, 

організації, підприємства; муніципальні 

установи, організації, підприємства; 

інститути громадянського суспільства. 

Робоча програма  

(2 варіанти). 

Протокол засідання кафедри. 

 

1 квітня –  30 квітня 

Коротич О.Б. 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

Травень 2023 року 

Проаналізувати стан підготовки здобувачів 

вищої освіти до проходження виробничої 

практики 

Інформаційна довідка. 

 

До 10 травня 

Коротич О.Б. 

Розробити алгоритм проходження 

виробничої практики 

Прописаний алгоритм 

практики 
 

До 20 травня 

Коротич О.Б. 

Підготувати всю необхідну документацію 

щодо організації виробничої практики 

здобувачів вищої освіти 

Оформлена і завірена 

(підписана) документація 
 

До 30 травня 

Коротич О.Б. 

Червень 2023 року 

Довести до відома здобувачів вищої освіти 

алгоритм проходження ними виробничої 

практики 

Доведений до відома 

алгоритм практики 
 

До 5 червня 

Коротич О.Б. 

Викладачі 

кафедри. 

Підготувати звіт про виконання плану 

організації практичної підготовки, 

підготовки кваліфікаційних робіт та 

сприяння працевлаштуванню здобувачів 

вищої освіти за 2022-2023 навчальний рік 

Підсумковий звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 червня 

Коротич О.Б. 

Мартиненко В.М. 

Підвести підсумки та обговорити 

результати проходження виробничої 

практики здобувачами вищої освіти денної 

та заочної форм навчання (1 курс за 

спеціалізаціями кафедри)  

Проєкт рішення. 

Звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 30 червня 

Коротич О.Б. 

Газарян С.В. 

Мартиненко В.М. 

 

 

 



Інноваційна діяльність, підвищення професійного рівня науково-
педагогічних працівників, підготовки докторів філософії  (кандидатів наук)  

та докторів наук 
на 2022-2023 навчальний рік 

 
Відповідальний за організацію виконання плану – професор КУЦ Юрій Олексійович 
 

Завдання на навчальний рік:  
 

Забезпечити: 
 

– впровадження інноваційних форм, методів та технологій забезпечення науково-освітнього 
процесу. 
– організацію роботи щодо своєчасного проходження підвищення кваліфікації науково-
педагогічними працівниками. 
– організацію роботи щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників та подачі їх 
кандидатур для участі у професійних конкурсах на зайняття вакантних посад. 
– планову організацію і контроль за навчально-науковою підготовкою докторів філософії 
(кандидатів наук). 
– пошук кандидатур для підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
– виконання плану організації роботи кафедри за даним напрямом. 
 

 

Види роботи, заходи Підсумковий   

результат / терміни 

виконання 

Виконавці 

Вересень 2022 року 

Розробити та затвердити План організації 

інноваційної діяльності, підвищення 

професійного рівня науково-педагогічних 

працівників, підготовки докторів філософії  

та докторів наук на 2022-2023 н.р. 

План. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 1 вересня 

. 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати виконання індивідуальних 

планів підготовки дисертаційних робіт за 

минулий навчальний рік, організувати звіт 

аспірантів та забезпечити підготовку 

звітної документації  

Інформаційна довідка. 

Звітна документація. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 15 вересня 

Куц Ю.О. 

Каліберова І.В. 

Мартиненко В.М. 

Привести наукове керівництво аспірантами 

у відповідність до вимог Каразінського 

університету 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

Службова записка 
 

До 20 вересня 

Куц Ю.О. 

Каліберова І.В. 

Мартиненко В.М. 

Жовтень 2022 року 

Включити аспірантів кафедри до участі у 

кафедральній НДР «Розвиток персоналу 

публічної служби» 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

Службова записка 
 

До 15 жовтня 

Куц Ю.О. 

Євдокимов В.О. 

Мартиненко В.М. 

Проаналізувати індивідуальні плани 

аспірантів щодо підготовки дисертаційних 

робіт і скласти та затвердити план-графік 

проведення науково-методичних семінарів 

і попередніх захистів дисертаційних 

досліджень 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 жовтня 

 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 



Скласти (оновити) План-графік підвищення 

кваліфікації педагогічних і НПП та 

забезпечити контроль за його виконанням 

План-графік. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 31 жовтня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Листопад 2022 року 

Організувати підготовку та затвердження 

індивідуальних планів аспірантів щодо 

написання дисертаційних робіт 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 1 листопада 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Зібрати всю необхідну інформацію щодо 

порядку критеріїв та процедурних питань 

визначення рейтингу НПП і кафедр в 

цілому та довести її до колективу кафедри 

Інформаційна довідка. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 15 листопада 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Грудень 2022 року 

Визначити рейтинг НПП кафедри за 

результатами їх роботи у 2021-2022 

навчального року 

Інформаційна довідка. 

 

До 1 грудня 

Куц Ю.О. 

 

Підготувати показники кафедри до 

визначення рейтингу кафедр за 2021-2022 

навчальний рік 

Інформаційна довідка щодо 

визначення рейтингу кафедр. 
 

До 10 грудня 

Куц Ю.О. 

Січень 2023 року 

Підготувати звіт про виконання плану 

організації інноваційної діяльності, 

підвищення професійного рівня НПП, 

підготовки докторів філософії  (кандидатів 

наук) та докторів наук за І семестр  

Проміжний звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 січня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Організувати проведення звіту аспіранта 4-

го року навчання Пуль С.С. про стан 

підготовки дисертаційного дослідження на 

тему «Механізми публічного управління 

середньою освітою в умовах 

децентралізації» до попереднього захисту 

Проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 січня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Лютий 2023 року 

Організувати проведення звіту аспіранта 3-

го року навчання Позднікова Б.О. про стан 

підготовки дисертаційного дослідження на 

тему «Організаційно-правові механізми 

управління регіональним розвитком» до 

презентації його результатів на науково-

методологічному семінарі 

Проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 лютого 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Провести науково-методичний семінар з 

питань впровадженням Smart-технологій у 

науково-освітній процес. 

Пропозиції щодо 

удосконалення технологій 

викладання навчальних 

дисциплін 

Куц Ю.О. 



 

До 25 лютого 

Березень 2023 року 

Організувати проведення звіту аспіранта 3-

го року навчання Куца Б.Ю. про стан 

підготовки дисертаційного дослідження на 

тему «Розвиток взаємовідносин держави та 

суспільства в умовах демократизації» до 

презентації його результатів на науково-

методологічному семінарі 

Проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 березня 

Золотарьов В.Ф. 

Мартиненко В.М. 

Організувати рекламну кампанію щодо 

підбору кандидатур для підготовки 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора наук та доктора філософії 

Рекламні матеріали 

 

30 березня – 30 серпня 

Куц Ю.О. 

Викладачі 

кафедри 

Квітень 2023 року 

Організувати проведення звіту аспіранта 2-

го року навчання Сліпець В.В. про стан 

підготовки дисертаційного дослідження на 

тему «Розвиток інформаційно-

комунікативних засобів розвитку 

територіальної громади» до презентації 

його результатів на науково-

методологічному семінарі 

Проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 квітня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Організувати і провести в межах 

Міжнародного наукового конгресу секцію 

«Розвиток людських ресурсів у публічній 

службі» із залученням до участі аспірантів і 

здобувачів вищої освіти 

Проєкт рекомендацій. 

 

До 30 квітня 

 

 

Куц Ю.О. 

Євдокимов В.О. 

 

Травень 2023 року 

Організувати проведення звіту аспірантки 

2-го року навчання Бало С.О. про стан 

підготовки дисертаційного дослідження на 

тему «Механізми реалізації партнерських 

відносин держави та банківського сектору в 

Україні»  

Проєкт рішення. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 травня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Провести кафедральний навчально-

методичний семінар з питань застосування 

новітніх технологій навчання у вищій 

школі 

Пропозиції щодо 

удосконалення технологій 

викладання навчальних 

дисциплін  
 

До 25 травня 

Куц Ю.О. 

Провести моніторинг кандидатур щодо 

підготовки дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук та доктора 

філософії 

 

Інформаційна довідка 

 

До 30 травня 

Куц Ю.О. 



Червень 2023 року 

Підготувати показники кафедри до 

визначення рейтингу кафедр 

Показники до визначення 

рейтингу кафедр. 

Протокол засідання кафедри. 
 

До 20 червня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Підготувати звіт про виконання плану 

інноваційної діяльності, підвищення 

професійного рівня науково-педагогічних 

працівників, підготовки докторів філософії  

(кандидатів наук) та докторів наук за 2022-

2023 навчальний рік  

Підсумковий звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 25 червня 

Куц Ю.О. 

Мартиненко В.М. 

Провести організаційні заходи щодо 

підготовки до проведення І науково-

освітнього Форуму нової генерації 

публічних службовців «Нова генерація 

політико-управлінської еліти України – 

держави ХХІ століття» (за результатами 

НДР кафедри, дисертаційних досліджень 

аспірантів і проведення виробничої 

практики здобувачів вищої освіти у 2022-

2023 навчальному році) 

Інформаційна довідка. 

Інформаційний лист. 

Проєкт програми Форуму 

 

До 30 червня 

Куц Ю.О. 

Євдокимов В.О. 

Коротич О.Б. 

Олешко О.М. 

Серпень 2023 року 

Визначитися з науковими керівниками 

потенційних аспірантів (докторантів) 

кафедри та організувати підготовку їх до 

вступу до аспірантури 

Інформаційна довідка 

 

До 30 серпня 

Куц Ю.О. 

Викладачі 

кафедри 

 
 
 

 
Підготовка та проведення державної атестації здобувачів вищої освіти  

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  
і вступних фахових випробувань абітурієнтів 

на 2022-2023 навчальний рік 
 
Відповідальний за організацію виконання плану – доцент КОНОТОПЦЕВ Олег Сергійович 
 

Завдання на навчальний рік:  
 

Забезпечити: 
 

– на високому рівні організацію проведення державної атестації здобувачів вищої освіти. 
– вчасне формування, затвердження та розміщення на сайті Інституту і кафедри програм 
державної атестації з дисциплін, передбачених навчальним планом. 
– організаційно та технологічно проведення консультацій і оглядових лекцій. 
– своєчасне складання та затвердження переліку питань, білетів, тестів для проведення державної 
атестації. 
– своєчасне оформлення персонального складу членів ДЕК. 
– технологічно організацію проведення державного кваліфікаційного іспиту. 
– технологічно організацію проведення попереднього захисту і захисту кваліфікаційних робіт. 
– на високому рівні організацію проведення вступних фахових випробувань абітурієнтів. 
– вчасне формування, затвердження та розміщення на сайті Інституту і кафедри програм вступних 
фахових випробувань при вступі до бакалаврату і магістратури. 
– організаційно та технологічно проведення консультацій перед вступними фаховими 



випробуваннями. 
– своєчасне складання та затвердження переліку питань, білетів, тестів для проведення вступних 
фахових випробувань. 
– своєчасне оформлення персонального складу членів комісії для проведення вступних фахових 
випробувань. 
– технологічно організацію проведення вступних фахових випробувань. 
– виконання плану організації роботи кафедри за даним напрямом. 
 

Види роботи, заходи  Підсумковий   результат / 

терміни проведення  

Виконавці  

Вересень 2022 року 

Розробити та затвердити План організації 

підготовки та проведення державної 

атестації здобувачів вищої освіти і 

вступних фахових випробувань 

абітурієнтів на 2022-2023 навчальний рік 

План. 

Протокол засідання кафедри. 

 

1 вересня 

Конотопцев О.С. 

Мартиненко В.М. 

Жловтень 2022 року 

Підготувати мотиваційне подання щодо 

надання рекомендацій про видачу дипломів 

з відзнакою 

Мотиваційне подання 

 

До 30 жовтня 

Конотопцев О.С. 

Каліберова І.В. 

Листопад 2022 року 

Прописати технологію та організувати 

проведення державного атестаційного 

іспиту та захисту магістерських робіт  

Прописаний алгоритм. 

 

До 20 листопада 
 

Конотопцев О.С. 

Газарян С.В. 

Програму державного атестаційного іспиту 

з публічного управління та адміністрування 

(набір 2021 - магістратура) підготувати до 

розміщення на сайтах Інституту і кафедри 

Перелік контрольних 

екзаменаційних питань 

розміщений на сайтах 

До 25 листопада 

Конотопцев О.С. 

Газарян С.В.  

Програму державного атестаційного іспиту 

з публічного управління та адміністрування 

(набір 2018 - бакалаврат) підготувати до  

розміщення на сайтах Інституту і кафедри 

Програма атестаційного 

іспиту розміщена на сайтах 

 

До 25 листопада 

Конотопцев О.С. 

Набока Л. В. 

Грудень 2022 року 

Організувати збір підготовлених до захисту 

магістерських робіт (пройдених перевірку 

на запозичення, з відгуком керівника і 

рецезією, а також їх електронний варіант 

акумулюється на кафедрі у форматах *.doc, 

*.docx, *.rtf або *.pdf), зберігання їх в 

Університеті і передачу в архів. 

Реєстр обліку магістерських 

робіт 

 

20-29 грудня 

 

Конотопцев О.С. 

Прописати алгоритм та організувати 

проведення попереднього захисту магістер-

ських робіт на предмет допуску до захисту 

Прописаний алгоритм. 

 

До 22 грудня 

Конотопцев О.С. 

Газарян С.В.  



Прописати технологію та організувати 

проведення державного атестаційного 

іспиту та захисту дипломних робіт 

Прописаний алгоритм. 

 

До 20 грудня 

Конотопцев О.С. 

Набока Л.В.  

Січень 2023 року 

Прописати алгоритм та організувати 

проведення попереднього захисту 

дипломних робіт на предмет допуску до 

захисту 

Прописаний алгоритм. 

 

До 20 січня 

 

Конотопцев О.С. 

Набока Л.В.  

Організувати збір підготовлених до захисту 

дипломних робіт (пройдених перевірку на 

запозичення, з відгуком керівника і 

рецезією, а також їх електронний варіант 

акумулюється на кафедрі у форматах *.doc, 

*.docx, *.rtf або *.pdf), зберігання їх в 

Університеті і передачу в архів. 

Реєстр обліку дипломних 

робіт 

 

20-29 січня 

 

Конотопцев О.С. 

Підготувати звіт про виконання плану 

організації підготовки та проведення 

державної атестації здобувачів вищої 

освіти та вступних фахових випробувань 

абітурієнтів за І семестр  

Проміжний звіт. 

Протокол засідання кафедри. 

 

До 20 січня 

Конотопцев О.С. 

Мартиненко В.М. 

 

 

Завідувач кафедри публічного управління 

та державної служби     _______________  Василь МАРТИНЕНКО 

 

“01” вересня 2022 р. 

 
 


