
План  

розвитку кафедри публічної політики 

ННІ «Інститут державного управління» 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

Кафедра публічної політики є структурним підрозділом ННІ «Інститут 

державного управління» Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, сповідує його місію і цінності та формує його академічне 

середовище. 

Навчальна, методична, наукова та організаційна діяльність кафедри 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України: 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів 

Міністерства освіти і науки України, а також керуючись положеннями 

«Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки» та 

нормативними документами Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. 

Місією діяльності кафедри є організація і здійснення на високому рівні 

навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи зі 

здобувачами вищої освіти, проведення наукових досліджень за профілем 

кафедри, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. 

Відповідно до цього основними завданнями з розвитку кафедри на 

2022-2023 навчальний рік є такі: 

1. Навчально-методична робота: 

– розробити одну міжфакультетську навчальну дисципліну; 

– підготувати 2-3 теми за однією з дисциплін ОНП «Публічне управління 

та адміністрування» для викладання англійською мовою; 

– підготувати один кафедральний навчальний посібник за новою ОПП 

«Публічна політика та управління в умовах гібридних загроз», за якою 

кафедра є випускаючою; 



– підготовити комплект документів і подати заявку на акредитацію ОПП 

«Публічна політика та управління в умовах гібридних загроз». 

3. Науково-дослідна роботи: 

– забезпечити якісну підготовку та своєчасний захист (не менше 50%) 

докторів філософії; 

– подати заявку не менше, ніж на один грант від міжнародних донорів 

на проведення наукових досліджень; 

– забезпечити участь науково-педагогічних працівників кафедри в 

міжнародних, українських науково-комунікативних заходах (не менше однієї 

участі кожного працівника); 

– кожному науково-педагогічному працівнику підготувати і подати до 

друку не менше однієї статті у журналах Scopus/WoS. 

4. Організаційна робота: 

– розширити форми і методи взаємодії з потенційними вступниками, у 

тому числі, за допомоги використання соціальних мереж. 

5. Кадрове забезпечення: 

– кожному науково-педагогічному працівнику кафедри взяти учать не 

менше ніж в одному онлайновому навчальному курсі з підвищення 

особистісних і/або професійних якостей і навичок. 

 

 

В.о. завідувача кафедри, 

д.держ.упр., проф.      Вячеслав ДЗЮНДЗЮК 


