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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

– забезпечити освітній процес в дистанційному форматі. 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат / 

терміни виконання 

Виконавці Відмітка 
про 

виконання 

Скласти графік консультацій 
викладачів кафедри 

Затвердження графіку 
консультацій на засіданні 
кафедри 

вересень 2022 р. 

Дзюндзюк В.Б. 
 Соболь Р.Г. 

 

Скласти графік відкритих 

лекцій та взаємовідвідувань 

викладачів кафедри 

Затвердження графіку відкритих 
лекцій на засіданні  кафедри 

вересень 2022 р. 

Дзюндзюк В.Б. 
Соболь Р.Г. 

 

Скласти план видань навчально-
методичної літератури на 2022-
2023  навчальний рік 

Затвердження плану видань 
навчально-методичної 
літератури на засіданні кафедри 

1 семестр 

Дзюндзюк В.Б. 
Макаренко О.М. 

 

Підготувати анотації та 

програми дисциплін за вибором 

на 2023-2024 навчальний рік 

Анотації дисциплін за вибором   

квітень 2023 р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Оновити або розробити робочі 

програми навчальних 
дисциплін 

Затвердження робочих програм 

на засіданні кафедри 

1 семестр 

Дзюндзюк В.Б. 

Усі викладачі 

кафедри 

 

Оновити силабуси та  навчально-
методичні комплекси з усіх 
навчальних дисциплін, що 
викладатимуться у 2022-2023 
навчальному році 

Розміщення оновлених 
матеріалів на веб-сайті 

протягом 2022/2023 н.р. 

Дзюндзюк В.Б. 
Усі викладачі 
кафедри 

 

Розробка технічного 
забезпечення викладання 
навчальних дисциплін на 
платформі Google 

Навчально-методичний 

комплекс дисциплін 

1 семестр 

Дзюндзюк В.Б. 

Усі викладачі 

кафедри 

 

Проведення державної атестації  

магістрів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та 

адміністрування» за вибірковою 

компонентою «Політичні 

інститути і процеси» 

Захист кваліфікаційних робіт 

здобувачів 

грудень 2022 року 

Дзюндзюк В.Б. 

Усі викладачі 

кафедри 

 

Проведення державної атестації  

магістрів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та 

адміністрування» за вибірковою 

компонентою «Реагування та 

протидія гібридним загрозам» 

Захист кваліфікаційних робіт 

здобувачів 

грудень 2022 року 

Дзюндзюк В.Б. 
Усі викладачі 
кафедри 

 

Впровадження інтерактивних 

методів навчання 

Zoom, Мeet конференції 

протягом 2022/2023 н.р. 

Викладачі 

кафедри 

 

 



2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат / 

терміни виконання 

Виконавці Відмітка 

про 

виконання 

Звітування аспірантів та 
докторантів про виконання 
індивідуальних планів роботи  

Затвердження звітів аспірантів 
та докторантів про виконання 
індивідуальних планів роботи 

вересень 2022 року 

Дзюндзюк В.Б. 
Викладачі 
кафедри, які є 
науковими 
керівниками та 
науковими 
консультантами 

 

Затвердження тем 

дисертаційних досліджень 
аспірантів 2022 року 

Затвердження тем 
дисертаційних досліджень 
аспірантів 2022 року вступу на 
засіданні кафедри 

жовтень 2022 року 

Дзюндзюк В.Б. 
Викладачі кафедри 

 

Керівництво науковою роботою 

аспірантів та докторантів  
Наукова робота аспірантів та 

докторантів 

протягом 2022/2023 н.р. 

Дзюндзюк В.Б. 

Викладачі 

кафедри, які є 

науковими 

керівниками та 

науковими 

консультантами  

 

Підготовка до друку та  

публікація статей 

Публікації у фахових 

виданнях 

протягом 2022/2023 н.р. 

Викладачі кафедри  

Затвердити теми магістерських 

робіт 

Затвердження тем 

магістерських робіт на 

засіданні кафедри 

жовтень 2022 року 

Дзюндзюк В.Б. 

Викладачі кафедри 
 

Участь у наукових 

конференціях, конгресах 

Публікація статей, тез 

доповідей 

протягом 2022/2023 н.р. 

Викладачі кафедри 
 

Продовжити роботу в межах 

НДР «Публічне управління в 

умовах глобалізації» 
(НДР № 0116U007246). 

Публікація статей, тез   

доповідей 
 

протягом 2022/2023 н.р. 

Дзюндзюк В.Б.  

Викладачі кафедри 

 

 

  



3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 

Завдання на навчальний рік: 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат / 
терміни виконання 

Виконавці Відмітка 
про 

виконання 

Призначити кураторів груп 

магістрів та обговорювати 

результати  їхньої діяльності на 

засіданнях кафедри 

Затвердження кураторів 

вересень-жовтень 2022 р. 

Обговорення результатів 

їхньої діяльності на засіданнях 

кафедри 

протягом 2022-2023 рр. 

Дзюндзюк В.Б. 

Куратори 

 

Проводити кураторські години 
Обговорення поточних питань 

протягом 2022-2023 рр. 
Куратори груп 

 

Проводити засідання кафедри 

(1 раз на місяць) 

Засідання кафедри 

протягом 2022-2023 рр. 

Дзюндзюк В.Б. 

Макаренко О.М. 

 

Участь у міжкафедральних 

заходах Інституту та 

університету 

Участь викладачів кафери у 

міжкафедральних заходах 

Інституту та університету 

протягом 2022/2023 н.р. 

Викладачі кафедри  

Проведення профорієнтаційної 

роботи 

Результати вступної кампанії 

протягом 2022-2023 рр. 

Викладачі кафедри  

Заслухати звіти викладачів 

кафедри про виконання 

індивідуального плану роботи 

Затвердження звітів на засіданні 
кафедри 

червень 2023 р. 

Дзюндзюк В.Б. 

Викладачі кафедри 

 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат 
терміни виконання 

Виконавці Відмітка 
про 

виконання 

Залучення випускників до 

освітнього процесу в рамках 

обміну досвідом і сприяння 

працевлаштуванню 

Організація зустрічей з 

випускниками 

протягом 2022/2023 н.р. 

Дзюндзюк В.Б. 

Усі члени 

кафедри 

 

Організація виїзних занять 

(або дистанційне 

ознайомлення з роботою 

установ та організацій) 

Сприяння стажуванню 

здобувачів на посадах в 

органах публічної влади з 

подальшою можливістю 

працевлаштування 

протягом 2022/2023 н.р. 

Дзюндзюк В.Б. 

Усі члени 

кафедри 

 

 

  



5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників 

Завдання на навчальний рік: 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат / 

терміни виконання 

Виконавці Відмітка 
про 

виконання 

Підвищення кваліфікації 

(стажування) викладачів 

кафедри 

Проходження викладачами 
кафедри підвищення 
кваліфікації (стажування) 

протягом 2022/2023 н.р. 

 

Всі члени кафедри 

 

 

6. Зміни, доповнення плану 
 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання 
    

 
7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу 

засідання кафедри з обговорення виконання плану роботи) 


