
ПРОГРАМА 

розвитку кафедри публічного управління та державної служби 

Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»  

на 2022-2027 роки 

 Кафедра публічного управління та державної служби є випусковою за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Програма розвитку кафедри розроблена у контексті Стратегії розвитку 

Університету на 2019-2025 роки  і стратегічних цілей діяльності Національного 

агентства України з питань державної служби та спрямована на реалізацію 

основних завдань і напрямів розвитку ННІ «Інститут державного управління». 

Мета програми 

Програма зорієнтована на підготовку нової генерації публічних 

службовців через становлення і розвиток такої системи професійного навчання, 

яка передбачає послідовне і накопичувальне набуття професійних знань, вмінь 

та навичок здобувачами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти та спонукає їх після закінчення Університету до необхідності 

професійного навчання впродовж життя через стажування, підвищення 

кваліфікації та самоосвіту. 

Досягнення мети програми передбачає системний розвиток кафедри за 

ключовими напрямами її діяльності – навчально-методичний, науково-

дослідний, організаційно-виховний. 

1. Навчально-методичний напрям 

А) Періодично оновлювати та адаптувати до нових вимог змістовне 

наповнення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти у контексті 

послідовного і накопичувального набуття ними відповідних професійних знань, 

вмінь та навичок. 

Б) Узгоджувати освітні програми та формування переліку тем 

кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт з роботодавцями, 

стейкхолдерами, організаціями-базами практик та студентами з подальшим їх 

захистом в цих організаціях, що сприятиме підвищенню ефективності 

працевлаштування наших випускників. 



В) Розвивати практику партнерського співробітництва з органами 

державного управління, органами місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства на основі договорів про співпрацю та договорів про 

проведення різних видів навчальної практики здобувачів першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Г) Розробляти практико орієнтоване навчально-методичне забезпечення 

освітніх програм, яке сприяє розвитку безперервного професійного навчання 

впродовж життя у різних вікових категорій професії публічного службовця 

Д) Постійно підвищувати рівень навчально-наукової активності науково-

педагогічних працівників кафедри відповідно до вимог Ліцензійних умов 

проведення освітньої діяльності, володіння іноземною мовою, проходити 

стажування з метою підвищення кваліфікації, у тому числі за кордоном. 

Е) Розвивати практику залучення до освітнього процесу фахівців-

практиків із числа випускників ННІ «Інститут державного управління», науково-

педагогічних працівників-стажерів інших закладів вищої освіти, у тому числі 

зарубіжних. 

Є) Удосконалювати технології дистанційного навчання та його навчально-

методичне забезпечення, орієнтоване на розвиток інтерактивних форм і методів 

навчання, здійснення контролю та моніторингу якості професійних знань, вмінь 

і навичок здобувачів вищої освіти. 

Ж) Забезпечувати адаптацію наскрізних та робочих програм навчальної 

практики до нових умов практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідного рівня. 

З) Розвивати форми і методи академічної мобільності науково-

педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти. 

2. Науково-дослідний напрям 

А) Продовжувати приймати активну участь в організації та проведенні 

секційних засідань в межах Міжнародного наукового конгресу «Публічне 

управління ХХІ ст.: погляд у майбутнє». 

Б) Відкрити нову комплексну тему кафедральної науково-дослідної роботи 

«Розвиток публічного управління та публічної служби в Україні» (це робоча 



назва – завтра можемо обговорити), яка максимально охоплює науково-

освітню проблематику діяльності кафедри. В рамках цієї теми розробити 

науково-освітній проєкт підготовки нової генерації публічних службовців на 

основі принципу «безперервного професійного навчання впродовж життя» та 

забезпечити його реалізацію. 

В) Організовувати та проводити комунікативні заходи за тематикою 

кафедральної науково-дослідної роботи із залученням науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти, у тому числі інших закладів вищої освіти, 

включаючи зарубіжні. 

Г) Започаткувати щорічне проведення науково-освітнього Форуму нової 

генерації публічних службовців «Формування та розвиток нової генерації 

політико-управлінської еліти України» із залученням науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти українських і зарубіжних університетів. 

Д) Продовжувати здійснювати підготовку кадрів вищої кваліфікації за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Е) Активізувати науково-дослідну роботу зі здобувачами вищої освіти 

щодо їх участі у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських 

наукових робіт. 

Є) Започаткувати проведення науково-дослідної роботи зі школярами-

членами Національного центру «Мала академія наук України» та забезпечити 

наукове керівництво їх участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах і 

Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт. 

3. Організаційно-виховний напрям 

А) Організаційно забезпечувати реалізацію алгоритму навчально-

методичного забезпечення наступності набуття професійних знань, вмінь та 

навичок при переході від першого (бакалаврського) до другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти та реалізації принципу «безперервного професійного 

навчання впродовж життя». 

Б) Організаційно забезпечувати проведення комунікативних заходів щодо 

реалізації науково-освітнього проєкту підготовки нової генерації публічних 



службовців на основі принципу «безперервного професійного навчання 

впродовж життя» та включення до цього проєкту профорієнтаційної роботи. 

В) Розширювати коло організацій-баз практичного навчання здобувачів 

вищої освіти та підтримувати і розвивати ділові зв’язки з випускниками, у тому 

числі з тими, які працюють за кордоном. 

 Г) Сприяти  розвитку студентського самоврядування і використовувати 

його потенційні можливості в організаційно-виховній роботі зі здобувачами 

вищої освіти. 

 Д) Активно використовувати можливості кураторів груп у проведенні 

культурно-масових заходів, спрямованих на виховання нової генерації 

публічних службовців. 

Е) Організаційно залучати здобувачів вищої освіти і випускників до 

проведення профорієнтаційних заходів. 

Є) Розвивати і активно використовувати творчий, організаційний і 

морально-духовний потенціал всіх суб’єктів навчально-виховного процесу як 

фактору формування нової генерації управлінської еліти держави. 
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