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про роботу за 2021-2022 навчальний рік 

 

Кафедра є випусковою за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» двох (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти. 

У звітному періоді основні зусилля, багаторічний досвід і 

напрацювання, які були здобуті впродовж 15 років завідування випусковою 

кафедрою за спеціальностями «Державне управління», «Державна служба», 

«Публічне адміністрування» і «Публічне управління та адміністрування» були 

спрямовані на  забезпечення організації проведення навчального процесу та 

практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти усіх форм навчання як в очному, так і в 

дистанційному режимі. Особливість організації навчального процесу у звітний 

період полягала в адаптації роботи кафедри до стандартів, норм і вимог 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і Міністерства 

освіти і науки України в цілому. З огляду на це, доводилося багато часу 

приділяти різного роду нарадам, погодженням, роз’ясненням, консультаціям 

тощо.  

1. Робота з кадрами 

Навчальний процес з підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у звітному 

періоді забезпечували 9 викладачів кафедри, із них: 

- докторів наук з державного управління, професорів – 3; 

- докторів наук з державного управління, доцентів – 1; 

- кандидатів наук з державного управління, доцентів – 3; 

- кандидатів економічних наук, доцентів – 1; 

- кандидатів наук з державного управління, ст. викладачів – 1; 

Варто зазначити, що весь колектив кафедри був зарахований до 

Каразінського університету з 1 вересня 2021 року – у день, коли вже 

розпочалися навчальні заняття і переддипломна практика студентів в органах 

державної влади і органах місцевого самоврядування, що створювало певні 

складнощі у підготовці до нового навчального року. 

Весь науково-педагогічний персонал володіє українською мовою 

(документально підтверджено сертифікатами і атестатами) та викладає 

навчальні дисципліни на високому професійному рівні державною мовою вже 

багато років. 

Згідно з вимогами Ліцензійних умов викладачі кафедри мають 

виконання від п’яти до десяти показників, що визначають рівень наукової та 

професійної активності науково-педагогічного працівника. 

Викладачі кафедри беруть участь у підвищенні кваліфікації через участь 

у науково-освітніх комунікативних заходах, зокрема, міжнародних. Так, 

професор Газарян С.В. прийняла участь у міжнародному круглому столі 

«Інтернаціоналізація навчання з питань публічного управління та 



адміністрування з транснаціональною перспективою» організованому 

Національним агентством України з питань державної служби за підтримки 

Школи соціальних наук Університету Седерторна (Швеція). Доцент Кирій 

С.Л. проходив стажування з питань особливостей фінської системи освіти у 

Західно-Фінляндському Коледжі та відділі освіти мерії м. Гуйттінен 

(Фінляндія) за змішаною формою (дистанційна / з виїздом). 

Викладачі кафедри приймають активну участь у налагодженні та 

розвитку міжнародного співробітництва з вищими закладами освіти і 

органами публічної влади. Так, професор Газарян С.В. є координатором 

міжнародного проєкту «Управління в органах місцевого самоврядування для 

лідерів громад і депутатів місцевих рад» (в рамках програми USAID). А 

професор Дідок Ю.В., перебуваючи у Франції, налагоджує ділові контакти з 

представниками органів місцевого самоврядування м. Турв та громадськими 

організаціями, проводить спільно з ними конференції-дебати «Mieux 

comprendre l`Ukraine» з питань сприйняття України як сучасної демократичної 

правової держави та формування позитивного іміджу українців та українських 

мігрантів. 

2. Результати організаційної та навчально-методичної роботи 

З 1 вересня 2021 р. в екстреному порядку було організовано і проведено 

переддипломну практику здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання в органах публічної влади, державних і 

муніципальних підприємствах та громадських організаціях. 

Буквально з перших днів навчального року усі науково-педагогічні 

працівники кафедри долучилися до підготовки та проходження акредитації 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування», яку успішно завершили у жовтні місяці і 

отримали схвальний експертний висновок Галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

У грудні 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри 

організовано і проведено державну атестацію (державний іспит і захист 

магістерських робіт) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за двома вибірковими блоками професійно спрямованих дисциплін 

(«Управління органами публічної влади» і «Розвиток персоналу публічної 

служби» – 74 особи). У цей самий час було організовано і проведено 

ректорський контроль з дисциплін «Психологія та управління конфліктами» 

(бакалаврат) і «Стратегічне управління» (магістратура). 

У січні 2022 року організовано і проведено державну атестацію 

(державний іспит і захист дипломних робіт) здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за двома 

вибірковими блоками професійно спрямованих дисциплін («Публічне 

адміністрування» і «Публічний менеджмент» – 13 осіб). У цей самий час  було 

організовано і розпочато проведення переддипломної практики здобувачами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання (23 

особи) в органах публічної влади, державних і муніципальних підприємствах 



та громадських організаціях. Після місячного проходження студентами 

практики і у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні переддипломна 

практика була переорієнтована на подальше її проходження (з 11 квітня по 1 

червня 2022 року) на кафедрі, що потребувало додаткової організаційної і 

методичної роботи, спрямованої на переорієнтацію студентів на нові умови 

проходження практики у дистанційному режимі. 

У червні 2022 року організовано і проведено державну атестацію 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми 

навчання за двома вибірковими блоками професійно спрямованих дисциплін 

(«Публічне адміністрування» і «Публічний менеджмент» – 23 особи). З огляду 

на те, що захист дипломної роботи рішенням керівництва Університету 

замінено на другий комплексний іспит за професійним спрямуванням, 

необхідно було також терміново провести додаткову організаційну і 

методичну роботу, спрямовану на переорієнтацію студентів із підготовки і 

захисту дипломної роботи на підготовку до здачі двох комплексних іспитів у 

дистанційному режимі (розробка програми іспитів, алгоритму та інструкції їх 

проведення, проведення пробної репетиції тощо). У цей самий час  було 

організовано і проведено навчальну практику за фахом здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форм навчання (2 курс – 16 осіб, 3 

курс – 19 осіб) у дистанційному режимі. 

Проведено також організаційну роботу по підготовці до проведення з 1 

вересня 2022-2023 навчального року переддипломної практики здобувачами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. 

Викладачами кафедри адаптовано до роботи в GoogleКласі і постійно 

оновлюються програми навчальних дисциплін, силабуси, опорні конспекти 

лекцій, презентації, методичні рекомендації до проведення практичних і 

семінарських занять та самостійної роботи, методичні вказівки до виконання 

курсових і дипломних робіт. 

Підготовлений навчальний посібник  «Стратегічне упраління в 

публічних організаціях» (Дідок Ю.В., Карамишев Д.В.). 

Усі викладачі кафедри є кураторами академічних груп здобувачів 

бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти. 

3. Результати науково-інноваційної діяльності 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють свою наукову 

діяльність в межах кафедральної НДР «Розвиток персоналу публічної служби 

в Україні» (Звіт підготовлено і подано вчасно), публікують свої статті як в 

Україні, так і у зарубіжних виданнях (опубліковано статей: Дідок Ю.В. – 1, 

Кирій С.Л. – 1, Набока Л.В. – 1; подано до друку статей – Боковикова Ю.В. – 

1, Євдокимов В.О. – 1, Коротич О.Б. – 1, Мартиненко В.М. – 1, Набока  Л.В. – 

1), приймають участь у науково-практичних конференціях, у тому числі 

міжнародних (опубліковано тез: доц. Боковикова Ю.В. – 4, Газарян С.В. – 2, 

Дідок Ю.В. – 2, Кирій С.Л. – 1, Мартиненко В.М. – 1,  Набока Л.В. – 1, Олешко 

О.М. – 1).  

 

4. Результати профорієнтаційної діяльності 



Працювали за налагодженою за багаторічну діяльність схемою співпраці 

з випускниками кафедри за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», що працюють у органах державного управління та органах 

місцевого самоврядування Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької і 

Луганської областей, а також в інститутах громадянського суспільства. 

Керівники навчальної практики студентів, що проходять її у 

структурних підрозділах Харківської міської ради, Харківської обласної ради 

Харківської обласної державної адміністрації та інших органів публічної 

влади Харківської області проводять профорієнтаційну роботу у структурних 

підрозділах цих органів та інших публічних організацій. Зокрема, така робота 

у звітний період була проведена: у Департаменті у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Департаменті житлово-комунального господарства Харківської 

міської ради; в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської обласної 

державної адміністрації; у Харківській районній державній адміністрації; у 

Чугуївській міській раді; в Ізюмській міській раді; у Малоданилівській 

селищній раді Харківського району; у державному підприємстві «Чугуївський 

авіаційно-ремонтний завод» та ін. 

На жаль, війна зруйнувала напрацьовані роками механізми взаємодії зі 

старшокласниками шкіл і їх керівництвом. Працювали з ними в 

дистанційному режимі через соціальні мережі та в межах можливостей 

рекламної кампанії Університету (презентації освітніх програм і їх 

особливостей, професійних досягнень наших випускників, потенційних 

можливостей працевлаштування наших випускників). 

 

 

 

В. о. завідувача кафедри     Василь МАРТИНЕНКО 


