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орма № Н-2.03 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

 

Навчально-науковий інститут “Інститут державного управління” 

 

Кафедра соціальної і гуманітарної політики 
 

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Завідувач кафедри 

 

проф. В.П. Єлагін 

 __________________________ 

 

“______”____________2022 р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

соціальної і гуманітарної політики 
(назва кафедри) 

 
 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,   

протокол  № 1  від „27” серпня 2022 р. 

 

 

1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Оновити або 

розробити робочі 

програми навчальних 

дисциплін 

 

Затвердження 

робочих програм на 

засіданні кафедри, 1 

семестр 

 

Єлагін В.П. 

Викладачі 

кафедри 

 

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 

Єлагін В.П., 

Меляков А.В., 

викладачі кафедри 
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Розробка технічного 

забезпечення 

викладання навчальних 

дисциплін на платформі 

Google 

Навчально-

методичний комплекс 

дисциплін. 

Листопад-грудень 

2022 року 

Викладачі 

кафедри 

 

Підготовка методичного 

забезпечення курсу 

«Українська мова в 

публічному управлінні» 

для подальшого 

впровадження в 

програму підготовки 

магістрів публічного 

управління 

Робоча програма 

дисципліни. 

Грудень 2022 р. 

Редін П.О., 

Гришина Н.М. 

 

Проведення державної 

атестації магістрів за 

спеціальністю 

“Управління 

соціальним і 

гуманітарним 

розвитком” та 

“Управління охороною 

здоров’я” 

Захист 

кваліфікаційних робіт 

студентів у кількості 

59 осіб. 

Грудень 2022 року 

Єлагін В.П., 

Вашев О.Є., 

викладачі кафедри 

 

Впровадження 

інтерактивних методів 

навчання 

Zoom, Мeet 

конференції. 

Протягом 2022/2023 

н.р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Організація проведення 

консультацій 

викладачів кафедри в 

онлайн режимі 

 

Затвердження графіку 

консультацій на 

засіданні кафедри. 

 1 семестр 

 

Єлагін В.П., 

Скібчик Г.Є. 

 

Проведення 

відкритих лекцій 

викладачами кафедри 

Затвердження графіку 

відкритих лекцій на 

засіданні кафедри.  

1 семестр 

 

Єлагін В.П., 

Скібчик Г.Є. 

 

 

 

 

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 

Підготовка до друку та 

публікація статей  
Публікації у 

фахових 

виданнях у 

кількості не 

менше 15 статей. 

Викладачі кафедри  
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Протягом 

2022/2023 н.р. 

Опрацювати тематику 

магістерських робіт 

 

Затвердження 

тем 

магістерських 

робіт на засіданні 

кафедри. 

1 семестр 

Єлагін В.П., 

члени кафедри 

 

Проведення контролю 

виконання 

індивідуальних планів.  

Заслухати 

аспірантів 

кафедри. 

Затвердження 

звітів 

на засіданні 

кафедри, 

1 та 2 семестри 

 

Члени кафедри  

Продовжити роботу над 

виконанням усіх етапів 

трьох ініціативних НДР 

за такими темами: 

«Реалізації державної 

соціальної політики 

органами місцевого 

самоврядування в умовах 

децентралізації» 

(реєстраційний номер 

0120U105741), «Розвиток 

мовної особистості 

публічного управлінця» 

(реєстраційний номер 

0120U105747), «Підходи 

до удосконалення 

системи навчання 

іноземним мовам 

публічних управлінців» 

(реєстраційний номер 

0120U105748); 

Підготувати звіти й 

передати для реєстрації 

до УкрІНТЕІ (ІІІ квартал 

2023 року). 

 

Публікація 

статей, тез 

доповідей.  

Видання 

колективних 

монографій за 

темами НДР.  

Протягом 

2022/20223 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єлагін В.П., 

Тамм А.Є.,  

викладачі кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжити роботу над 

кафедральною темою 

«Реалізація державної 

соціальної політики 

органами місцевого 

самоврядування в умовах 

децентралізації» 

 

Публікація 

статей, тез 

доповідей. 

Протягом 

року. 

 

Викладачі кафедри  
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Керівництво науковою 

роботою аспірантів та 

здобувачів 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Бульба В.Г., 

Карамишев Д.В., 

Меляков А.В., 

Кулініч О.В. 

 

Підготовка до захисту 

дисертацій на отримання 

наукових ступенів 

доктор філософії 

(кандидатів наук, 

докторів наук) 

Захист 

дисертацій 

докторів 

філософії 

Олентьєв Р.О. 

Дзюндзюк К.В. 

 

Машкіна О.І.  

Зуб А.В. 

Керівник 

 Карамишев Д.В. 

 

 

 

 

 

Керівник  

Меляков А.В. 

 

Листопад 2023 р. 

 

 

 

 

 

 

Травень 2023 р. 

Теоретичний семінар до 

захисту докторської 

дисертації  

Меляков А.В. Науковий 

консультант  

проф. Єлагін В.П. 

 

Жовтень 2023 р. 

Теоретичний семінар до 

захисту дисертації  для 

отримання доктора 

філософії 

Гаврашенко А.А. 

Малько Н.О. 

Керівник Кулініч 

О.В. 

Червень 2023 р. 

Участь у наукових 

конференціях, конгресах 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Викладачі кафедри  

Участь у роботі 

спеціалізованої вченої ради 

із захисту кандидатських і 

докторських дисертацій 

Протоколи 

засідання 

спеціалізованої 

вченої ради. 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Бєлова Л.О.,  

Єлагін В.П.,  

Бульба В,Г.,  

Карамишев Д.В. 

 

 

 

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

Завдання на навчальний рік: 

 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Проводити засідання 

кафедри (1 раз на 

місяць) 

 

Протоколи 

засідання кафедри, 

протягом року 

 

Єлагін В.П., 

Скібчик Г.Є. 

 

 

Заслухати звіти 

викладачів кафедри 

про виконання 

індивідуального плану 

роботи 

 

Затвердження 

звітів 

на засіданні 

кафедри, 

2 семестр 

 

Єлагін В.П., 

викладачі кафедри 
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Провести конкурс на 

кращий твір до Дня 

української писемності 

та мови 

Визначення та 

нагородження 

переможців. 

Жовтень-листопад 

2022 р. 

Єлагін В.П., 

Редін П.О., 

Гришина Н.М. 

 

З метою виховання 

почуття патріотизму 

провести конкурс на 

краще есе до 

Шевченківських днів 

 

Визначення та 

нагородження 

переможців. 

Лютий-березень 

2023 р. 

Єлагін В.П., 

Редін П.О., 

Гришина Н.М. 

 

Провести навчально-

комунікативні заходи 

іноземними мовами 

Семінар 

“Спілкуємося 

іноземними 

мовами”. 

Квітень-травень 

2023 н.р. 

Шур В.М., 

Ігнатенко Л.Ю., 

Михайлець Л.М. 

 

Продовжити 
 

викладання в рамках 

Школи розвитку 

"Академія 

управлінської 

майстерності" для 

лідерів шкільного 

самоврядування 

Проведення 

конкурсу 

“Управлінська 

майстерність” та 

визначення 

переможців. 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Єлагін В.П., 

Кулініч О.В. 

 

Провести турніри з 

інтелектуальних ігор 

для слухачів, студентів 

та аспірантів 

Визначення та 

нагородження 

переможців. 

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Шур В.М., 

Редін П.О.  

 

Проведення 

профорієнтаційної 

роботи 

Виконання плану 

набору на 

навчання. 

Березень-серпень 

2023 року 

Викладачі кафедри  

Участь у 

міжкафедральних 

заходах Інституту та 

університету  

Протягом 

2022/2023 н.р. 

Викладачі кафедри  

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

–  

–  

–  

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

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

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 

Академічна 

доброчесність: 

онлайн курс для 

викладачів. 

Prometeus, 60 годин / 

2 кредити ECTS.  

Меляков А.В. листопад 2022 р. Сертифікат:  

https://courses.promet

heus.org.ua:18090/cert

/d095192bb8cd41f284

3dade81c8a86f7  

Відвідування онлайн 

семінарів  (Dinternal 

Education, Київ)                                                                                                                                        

30 год. (1 кредит 

ECTS)  

Михайлець Л.М. вересень 2021- 

вересень 2022 н.р. Cерія №    DE-40-

1111202117-16490 

 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації 

(Вебінар) наукових, 

науково-

педагогічних 

працівників ЗВО та 

працівників закладів 

освіти на тему: « 

Академічна 

доброчесність при 

підготовці магістрів 

та здобувачів доктора 

філософії (PhD) в 

країнах 

Європейського 

Союзу та Україні» (м. 

Люблін) (45 годин - 

1,5 ECTS). 

Михайлець Л.М. 
19-26 вересня 2022р. 

Сертифікат Es № 

97691/2022 

Стажування у вищих 

навчальних закладах 

м. Харкова 

Єлагін В.П., 

Бульба В.Г.,  

Редін П.О. 

Квітень-червень  

2023 року 

 

 

6. Зміни, доповнення плану 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень 
Термін 

виконання 

 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
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7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу засідання 

кафедри з обговорення виконання плану роботи) 
 

 

 

 


