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РОЗДІЛ I.
ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ


1.1. Основні цілі, завдання та пріоритети роботи кафедри на навчальний рік

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом входить до складу факультету управління фінансами та бізнесу Лівівського національного університету імені Івана Франка, є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітніх ступенів бакалавр, магістр денної та заочної форм навчання. Якісна підготовка та організація освітнього процесу із урахуванням сучасних досягнень науки і практики дасть можливість  майбутнім фахівцям зайняти належне місце у суспільстві та успішно працювати над розбудовою України й впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст та країни в цілому. Особлива увага цьогоріч спрямована на особливості організації навчального процесу в умовах війни.
Основне завдання кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом - забезпечення якісної вищої освіти, орієнтованої на потреби ринку праці та посилення наукової складової; формування інноваційного наукового простору; забезпечення підготовки освічених, морально стійких, творчих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя; розширення спектру освітніх, наукових та інших послуг; сприяння підвищенню авторитету української освіти у світовому співтоваристві; служіння людині, громаді, країні; формування патріотизму та любові до Батьківщини.

Основні пріоритети роботи кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом на 2022-2023 н.р.:

- здійснювати широке впровадження гнучких траєкторій здобуття вищої освіти шляхом поєднання у навчанні освітньої, наукової та практичної складових, розширення переліку та професійної спрямованості вибіркових навчальних дисциплін, які можуть обирати здобувачі вищої освіти;
- регулярно оновлювати комплекс науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін усіх освітніх програм на основі використання рекомендацій роботодавців та нових наукових знань; розміщувати такі комплекси на електронних носіях;
- підвищувати ефективність практичної підготовки здобувачів вищої освіти, модернізувати програми навчальних та виробничих практик на основі співробітництва з суб’єктами державного, громадського та приватного секторів;
- в основу навчальних та робочих програм покласти інноваційні авторські курси, впроваджуючи елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів, набуття ними професійних навичок та адаптації до якісного навчання в умовах воєнних дій.
- забезпечувати дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створювати і забезпечувати функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
- підвищувати рівень фундаментальних наукових досліджень, здобувати нові наукові знання та спрямовувати їх на створення і впровадження конкурентоспроможних технологій для забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства, підготовки компетентних фахівців за вимогами ринку праці;
- забезпечувати участь провідних учених-керівників наукових шкіл кафедри до розробки та виконання державних, регіональних цільових програм розвитку у сфері пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою ефективноговикористання наукового потенціалу та підвищення наукової значущості кафедри;
- підвищувати рівень фундаментальних наукових досліджень, здобувати нові наукові знання та спрямовувати їх на створення і впровадження конкурентоспроможних технологій для забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства, підготовки компетентних фахівців за вимогами ринку праці;
- забезпечувати належне подання результатів наукових досліджень науково -педагогічних та наукових працівників на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (конгресах, конференціях, семінарах тощо);
- забезпечувати підвищення рівня показника індекса Гірша науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом за основним місцем роботи, у наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах, визнаних Міністерством освіти і науки України;
- підтримувати та розвивати ділові контакти із зарубіжними університетами на основі двосторонніх угод та здійснювати пошук в іноземних країнах нових партнерів серед закладів вищої освіти та наукових установ;
- брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;
- забезпечувати участь студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових заходах (конгресах, конференціях, симпозіумах тощо) за кордоном; 
- розширювати представництво науково-педагогічного та наукового складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у міжнародних організаціях та редакційних колегіях зарубіжних наукових видань;
- забезпечувати навчання, стажування, обмін студентами, аспірантами та науково-педагогічними працівниками за кордоном у межах програми Erasmus+; здійснювати систематичну роботу з інформування учасників освітнього процесу про участь у міжнародних програмах і проектах;
- сприяти підготовці та реалізації короткотермінових міжнародних програм (літніх фахових шкіл, наукових, навчальних візитів тощо) із залученням іноземних та українських студентів (опрацювати питання про надання їм кредитів за участь у таких програмах);
- залучати працівників та здобувачів вищої освіти до управління кафедрою з використанням електронних засобів комунікації, зокрема е-обговорення проектів рішень, е-опитування тощо;
- сприяти активній співпраці Вченої ради Університету, ректорату, вчених рад факультетів, деканатів, кафедр з органами студентського самоврядування і профспілковою організацією студентів з питань організації освітнього процесу, зміцнення навчальної дисципліни, національно-патріотичного та морального виховання здобувачів вищої освіти, захисту їхніх прав, виконання ними своїх обов’язків, організації дозвілля;
- співпрацювати з органами центральної та місцевої влади, бізнес-структурами, міжнародними та всеукраїнськими громадськими організаціями, зокрема Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, Львівською торгово-промисловою палатою, Радою роботодавців у Львівській області, Львівським обласним центром зайнятості, Львівською міською Радою, Департаментом економічної політики ЛОДА, Департаментом освіти і науки ЛОДА, управлінням з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації,  Львівським міським центром зайнятості та ін.; 
- проводити моніторинг законодавчої бази у сферах освіти і науки та в установленому порядку надавати науково-обґрунтовані пропозиції з її вдосконалення; 
- зміцнювати корпоративний дух кафедри.
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РОЗДІЛ I.

ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ


1.1. Основні цілі, завдання та пріоритети роботи кафедри на навчальний рік

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом входить до складу факультету управління фінансами та бізнесу Лівівського національного університету імені Івана Франка, є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітніх ступенів бакалавр, магістр денної та заочної форм навчання. Якісна підготовка та організація освітнього процесу із урахуванням сучасних досягнень науки і практики дасть можливість  майбутнім фахівцям зайняти належне місце у суспільстві та успішно працювати над розбудовою України й впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст та країни в цілому. Особлива увага цьогоріч спрямована на особливості організації навчального процесу в умовах війни.
Основне завдання кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом - забезпечення якісної вищої освіти, орієнтованої на потреби ринку праці та посилення наукової складової; формування інноваційного наукового простору; забезпечення підготовки освічених, морально стійких, творчих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя; розширення спектру освітніх, наукових та інших послуг; сприяння підвищенню авторитету української освіти у світовому співтоваристві; служіння людині, громаді, країні; формування патріотизму та любові до Батьківщини.
Основні пріоритети роботи кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом на 2022-2023 н.р.:

- здійснювати широке впровадження гнучких траєкторій здобуття вищої освіти шляхом поєднання у навчанні освітньої, наукової та практичної складових, розширення переліку та професійної спрямованості вибіркових навчальних дисциплін, які можуть обирати здобувачі вищої освіти;
- регулярно оновлювати комплекс науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін усіх освітніх програм на основі використання рекомендацій роботодавців та нових наукових знань; розміщувати такі комплекси на електронних носіях;
- підвищувати ефективність практичної підготовки здобувачів вищої освіти, модернізувати програми навчальних та виробничих практик на основі співробітництва з суб’єктами державного, громадського та приватного секторів;
- в основу навчальних та робочих програм покласти інноваційні авторські курси, впроваджуючи елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів, набуття ними професійних навичок та адаптації до якісного навчання в умовах воєнних дій.
- забезпечувати дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створювати і забезпечувати функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
- підвищувати рівень фундаментальних наукових досліджень, здобувати нові наукові знання та спрямовувати їх на створення і впровадження конкурентоспроможних технологій для забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства, підготовки компетентних фахівців за вимогами ринку праці;
- забезпечувати участь провідних учених-керівників наукових шкіл кафедри до розробки та виконання державних, регіональних цільових програм розвитку у сфері пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою ефективноговикористання наукового потенціалу та підвищення наукової значущості кафедри;
- підвищувати рівень фундаментальних наукових досліджень, здобувати нові наукові знання та спрямовувати їх на створення і впровадження конкурентоспроможних технологій для забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства, підготовки компетентних фахівців за вимогами ринку праці;
- забезпечувати належне подання результатів наукових досліджень науково -педагогічних та наукових працівників на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (конгресах, конференціях, семінарах тощо);
- забезпечувати підвищення рівня показника індекса Гірша науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом за основним місцем роботи, у наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах, визнаних Міністерством освіти і науки України;
- підтримувати та розвивати ділові контакти із зарубіжними університетами на основі двосторонніх угод та здійснювати пошук в іноземних країнах нових партнерів серед закладів вищої освіти та наукових установ;
- брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;
- забезпечувати участь студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових заходах (конгресах, конференціях, симпозіумах тощо) за кордоном; 
- розширювати представництво науково-педагогічного та наукового складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у міжнародних організаціях та редакційних колегіях зарубіжних наукових видань;
- забезпечувати навчання, стажування, обмін студентами, аспірантами та науково-педагогічними працівниками за кордоном у межах програми Erasmus+; здійснювати систематичну роботу з інформування учасників освітнього процесу про участь у міжнародних програмах і проектах;
- сприяти підготовці та реалізації короткотермінових міжнародних програм (літніх фахових шкіл, наукових, навчальних візитів тощо) із залученням іноземних та українських студентів (опрацювати питання про надання їм кредитів за участь у таких програмах);
- залучати працівників та здобувачів вищої освіти до управління кафедрою з використанням електронних засобів комунікації, зокрема е-обговорення проектів рішень, е-опитування тощо;
- сприяти активній співпраці Вченої ради Університету, ректорату, вчених рад факультетів, деканатів, кафедр з органами студентського самоврядування і профспілковою організацією студентів з питань організації освітнього процесу, зміцнення навчальної дисципліни, національно-патріотичного та морального виховання здобувачів вищої освіти, захисту їхніх прав, виконання ними своїх обов’язків, організації дозвілля;
- співпрацювати з органами центральної та місцевої влади, бізнес-структурами, міжнародними та всеукраїнськими громадськими організаціями, зокрема Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, Львівською торгово-промисловою палатою, Радою роботодавців у Львівській області, Львівським обласним центром зайнятості, Львівською міською Радою, Департаментом економічної політики ЛОДА, Департаментом освіти і науки ЛОДА, управлінням з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації,  Львівським міським центром зайнятості та ін.; 
- проводити моніторинг законодавчої бази у сферах освіти і науки та в установленому порядку надавати науково-обґрунтовані пропозиції з її вдосконалення; 
- зміцнювати корпоративний дух кафедри.




РОЗДІЛ II. Штат науково-педагогічного персоналу кафедри

2.1. Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри і обсяг навчальної роботи

№
з/п

Прізвище та
ініціали




Посада

Освіта
(коли і
який  ВНЗ закінчив)

Вчене звання,
ступінь
Дисципліни, які
викладає  
у поточному
навчальному році

Навчальне наванта-
ження

Де і коли підвищували
кваліфікацію
1
2
3
4
5
6
7
8
1.






























Комарницька Ганна Омелянівна
Доцент





































Львівський держаний інститут новітніх технологій та В. Чорновола 2009 р., Маркетинг
























Д. е. н., 08.00.03– «Економіка та управління національним господарством» / Доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

















Маркетинг
Self – брендінг. Науковий семінар.
























550































Львівський національний університет ім. Івана Франка 2021 р.

Cтажування за програмою «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін», Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща) 2021р.

Тримісячна англомовна програма міжнародного стажування з трансферу технологій GUTT.INUP  в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій». Міжнародне стажування обсягом 180 год. (6 ECTS)  Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський академічний університет. (2022












2.




























.
Васьківська Катерина Володимирівна
Професор 



































Львівський сільськогосподарський інститут, 1985 р., Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві


















Д.е.н., 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка Управління змінами і політика) /
Професор кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки







Конкурентна політика. Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні. Управління змінами. Управління конкурентною політикою.Управління корпоративним сектором економіки.
Муніціпальна економіка та муніципальне управління. Антикризове управління.Теорія та практика креативного лідерства.















580





























Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2020 р.;
Львівський національний університет ім. Івана Франка 2021 р.
















3.









Карпінський Борис Андрійович
Професор



 













Львівський державний університет ім. Івана Франка
1976 р., Фізика







Д.е.н., 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Професор кафедри економіки і підприємництва, Академік Міжнародної Кадрової Академії


Ділове адміністрування. Корпоративне управління, планування та оцінка бізнесу. Основи вироблення політики прийняття рішень.Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад. Сучасні тенденції державотворення. Взаємодія органів державної влади та бізнесу.
580













Львівський торговельно- економічний університет, листопад- грудень 2016 р. 









4.























Бобко Лариса Олександрівна
Доцент 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 2019р., фінанси, банківська справа та страхування.
Львівський державний університет ім. Івана Франка
1989 р., українська мова і література





К. пед. н., 13.00.04 –«Професійна педагогіка» / Доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін















Мистецтво публічного виступу. Електронне врядування. Соціальна відповідальність держави та бізнесу. Комунікація в публічному управлінні та адмініструванні. Публічна комунікація і ділова мова в управлінні. Стратегія розвитку держави та регіону.

















600























Львівський університет бізнесу і права, 2020р.;
Львівський національний університет ім. Івана Франка 2021р.; Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 2021р.








5.
















Герасименко Олена Вікторівна
Доцент 

















Львівський державний фінансово- економічний інститут, 2002 р., фінанси












К.е.н., 08.00.08 –«Фінанси, гроші і кредит» / Доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління








Теорія та практика публічного управління та адміністрування. Стратегічне управління та управління змінами. Менеджмент. Проектний менеджмент. 
Стратегічне управління персоналом. 
Контролінг і фінансова діагностика. Публічне управління соціальним розвитком.

600

















Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн(м. Париж / Кретей), стажування в рамках програми міжнародної мобільності Еразмус+, лютий 2018р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка 2021р.
6.


































Решота Олена Анатоліївна
Доцент 


































Львівський національний університет ім. Івана Франка 2005 р., Міжнародні економічні відносини



























К.н. з держ управл., 25.00.01- Теорія та історія державного управління 
































Вступ до фаху. Технології управлінських комунікацій взаємодії. Національна безпека в публічному управлінні. Національна безпека. Електронне врядування. Організація управлінської діяльності (тренінг-курс).
Теорія і практика командоутворення.




600


































Міжнародне науково-педагогічне стажування з державного управління «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з державного управління», (м. Загреб, Республіка Хорватія) 2020 р; т Міжнародне підвищення кваліфікації на WebofScience, (м. Люблін, Польща), 2021р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка 2021р.






7.







Маліновська Ольга Ярославівна
Доцент 












Львівський державний університет ім. Івана Франка 1989 р.,
Планування
народного господарства




К.е.н., 08.01.04«Економічна теорія» / Доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління




Управління якістю в публічному управлінні та бізнесі. Публічні дебати та ведення переговорів. Інноваційні методи використання харизми та лідерства. Стратегія проведення переговорів. Соціальна відповідальність держави та бізнесу. Результативніть та ефективність публічного управліня. Формування стратегії бізнесу.
600












Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2018р. 













2.2. Штат науково-педагогічних працівників кафедри

№
з/п
ПІБ  
викладача
Науковий  ступінь, 
вчене звання,
 посада
Ставка
К-ть  
аудиторних 
годин
Загальна
 кількість
 годин
 
Комарницька Ганна Омелянівна 
Д.е.н., доцент, завідувач кафедри 
       1
469
550

Карпінський Борис Андрійович
Д.е.н., професор, професор
1
406
580

Васьківська Катерина Володимирівна
Д.е.н., професор, професор
1
438
580

Бобко Лариса Олександрівна
К.пед.н., доцент, доцент
1
524
600

Герасименко Олена Вікторівна
К.е.н., доцент, доцент
1
571
600

Решота Олена Анатоліївна
К.н. з держ.управл., доцент, доцент
1
515
600

Маліновська Ольга Ярославівна
К.е.н., доцент, доцент
1
503
600

Вакансія
К.е.н., доцент.
0.9
384
484
Разом 
 7.90

4594



2.3. Середнє  навантаження НПП на 2022/2023 н. р.
кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом  

Загальна к-сть ставок
Загальна к-сть
годин
Середнє навантаження по кафедрі
Професори
Доценти



к-сть ставок
к-сть годин
середнє наванта
ження
к-сть ставок
к-сть годин
середнє наванта
ження
7,09
4398
600
2
1160
580
5
2950
590











РОЗДІЛ ІІІ. ПЛАНИ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ 
Постійні дні і години засідань кафедри:  остання п'ятниця місяця, 1500,  каб. 501 (вул. Коперника, 3) 


№ 
п/п 
Дата засідання.  
Питання, призначені до обговорення 
Відповідальні 
Відмітка про виконання  
1 
2 
3 
4 

31.08.2022 р. 
1. 
Розгляд і схвалення на 2022-2023навчальний рік: 
	плану роботи кафедри; 

індивідуальних 	планів 	роботи викладачів; 
плану роботи наукового гуртка; 
плану видань наукової та навчально-методичної літератури. 
Комарницька Г.О. 


2. 
Розгляд основних завдань та положень нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, Львівського національного університету імені Івана Франка та факультету управління фінансами та бізнесу  щодо організації навчального процесу в ЗВО у 2022-2023 н.р. 
Комарницька Г.О. 


3. 
Складання і затвердження на І-й семестр графіків: 
	консультацій з вивчення навчальних дисциплін за формами навчання; 

проведення відкритих лекцій та практичних/семінарських занять; 
відвідування навчальних занять завідувачем кафедри та заступником завідувача з навчально-методичної роботи; 
взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками. 
Бобко Л.О. 

4. 
Розгляд, обговорення, затвердження та перезатвердження у зв’язку зі змінами навчальних планів підготовки програм навчальних дисциплін, робочих програм, методичних вказівок та завдань для проведення практичних/семінарських занять, виконання контрольних робіт (заочна форма навчання), завдань та методичних вказівок для СР та НДР, програм виробничої (зі спеціалізації) та переддипломної практик та програми державної атестації студентів. 
Бобко Л.О. 

5.
Обговорення робочих питань щодо аналізу ОП "Публічне адміністрування та управління бізнесом».
Комарницька Г.О.

6. 
Розподіл доручень між членами кафедри. 
Комарницька Г.О

7.
Затвердження  плану розвитку кафедри на 2021-2022 навчальні роки.
Комарницька Г.О


8.
Підготовка до загальноуніверситетських заходів. 
Комарницька Г.О

9.
Обговорення заходів кафедри щодо популяризації та розвитку ОП "Публічне адміністрування та управління бізнесом» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.
Комарницька Г.О

10.
Перевід студентів 1-4 курсу на індивідуальний графік навчання. 
Різне.
Комарницька Г.О,
Викладачі кафедри

30.09.2022 р.  
1. 
Аналіз навчально-методичних комплексів дисциплін, закріплених за кафедрою: якість та своєчасність подання на внутрішній сайт.  
Аналіз наповнення силабусів з навчальних дисциплін викладачів кафедри.
Аналіз поданих матеріалів для оновлення веб-сторінки кафедри. 
Аналіз наповнення банку тестових завдань в системі MOODLE з нормативних дисциплін.
Аналіз використання науково-педагогічними працівниками платформ для дистанційного навчання.
Бобко Л.О. 

2. 
Напрямки наукової діяльності кафедри. Обговорення стану, перспектив зростання наукового потенціалу кафедри. Участь викладачів кафедри у темах наукового дослідження. 
Участь викладачів у написанні грантових пропозицій. Підготовка до наукового звіту.
Комарницька Г.О.
Герасименко О.В. 

3. 
Підготовка заходів, матеріалів та участь викладачів і студентів кафедри у святкуванні Днів університету.
Комарницька Г.О. 

4. 
Обговорення та затвердження Положення про студентський науковий гурток кафедри  «Державотворець».
Комарницька Г.О. Решота О.А.

5. 
Встановлення регламенту роботи кафедри, у тому числі щотижневого єдиного дня методичної роботи викладачів для ознайомлення з нормативними документами, наказами ректора університету, рішеннями Вченої ради університету та Вченої ради факультету, інструктивними матеріалами.
Комарницька Г.О. 

6. 
Інформація 	про 	підготовку 	до ІІ міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти».
Карпінський Б.А.
Васьківська К.В.
Комарницька Г.О.
Герасименко О.В.
Решота О.А.

7.
Проведення зустрічі зі стейкхолдерами щодо обговорення наповнення навчальних планів та навчальних дисциплін.
Комарницька Г.О.

8. 
Зустрічі з майбутніми роботодавцями з використанням онлайн технологій (гостьові лекції та тренінги) .
Комарницька Г.О.

9.
Обговорення ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» зі здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти.

Карпінський Б.А.
Комарницька Г.О
(гаранти ОП, проєктна група ОП, НПП ОП, здобувачі, стейкхолдери).

10.
Інформація про бази практик для проходження студентами галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» освітнього ступеня «магістр» (денної форми навчання),  виробничої практики зі спеціалізації (денної та заочної форми навчання, освітній ступінь бакалавр) та виробничої (переддипломної) практики (денна форма навчання, освітній ступінь магістр). 
Затвердження: 
- Методичних рекомендацій і завдань для проходження виробничої (зі спеціалізації) та переддипломної  практики  для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» другого (магістерського) освітнього рівня  (денної форми навчання);
- Методичних рекомендацій і завдань для проходження виробничої практики  для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього рівня «бакалавр» (денної/заочної форми навчання).
Маліновська О.Я.

11.
 «Онлайн-освіта: перешкоди та перспективи в умовах сучасних військових конфліктів». (Методична доповідь)
Комарницька Г.О.

12.
Обговорення  рецензій стейкхолдерів щодо оновлення наповнення навчальних дисциплін ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом».
Комарницька Г.О., викладачі кафедри.

13.
Обговорення  результатів опитування здобувачів здобувачів  першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  щодо якості ОП.
Комарницька Г.О., викладачі кафедри.

14.
Обговорення проведення відкритої лекції з навчальної дисципліни «Маркетинг» проведеної д.е.н., доц. Комарницької Г.О.
Різне.
Бобко Л.О.
Комарницька Г.О., викладачі кафедри.


28.10.2022 р.
1. 
Затвердження завдань для підсумкового контролю та екзаменаційних білетів для для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» першого та другого року навчання.
Бобко Л.О. 

2. 
Розглянути та затвердити Методичні рекомендації звиконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
Бобко Л.О. 


3. 
Обговорення 	залучення викладачів кафедри до роботи  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
Комарницька Г.О. 

4.
Обговорення 	відкритої лекції з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» на тему: «Академічна доброчесність як управлінсько-діагностичний чинник забезпечення довіри в навчально-науковому середовищі». Лектор: д.е.н., проф. Карпінський Б.А.
Бобко Л.О. 

5.
Обговорення проведення Студентського круглого столу за участю  стейкхолдерів ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»  на тему: «Бізнес, держава та суспільство: особливості взаємодії в сучасних умовах» (приурочений святкуванню Дня Університету імені Івана Франка)
Комарницька Г.О.
Решота О.В.
Герасименко О.В.  

6. 
«Підвищення ефективності викладання спецдисциплін в онлайн-режимі». 
«Гейміфікація навчання як інноваційна технологія викладання у Вищій школі» (Методичні доповіді)
Решота О.А.

Герасименко О.В.

7.
Аналіз  зустрічі зі стейхолдерами ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»
Комарницька Г.О.

9.
Зустріч з гостьовими лекторами, обговорення ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом».
Викладачі кафедри

10.
Різне.
Комарницька Г.О,
Викладачі кафедри

25.11.2022 р.  
1. 
Стан навчально-виховного процесу на кафедрі, участь викладачів кафедри у забезпеченні його належного рівня. Аналіз дотримання правил трудової поведінки викладачами (виконання розкладу занять денної та заочної форм навчання). Аналіз якості роботи викладачів в очному, змішаному та  дистанційого форматі  навчання.
Комарницька Г.О. 

2. 
Участь викладачів в науково-дослідній діяльності, науково-практичних конференціях, наукових й методичних семінарах тощо. Стан та рівень підготовки навчально-методичних  посібників за закріпленими дисциплінами.
Герасименко О.В. 

3. 
Про результати контролю знань студентів з навчальних дисциплін кафедри 1-го семестру 2022-2023н.р. та заходи з підвищення успішності навчання 
Комарницька Г.О. 

4. 
Аналіз підготовки викладачами кафедри завдань до підсумкового семестрового контролю (семестрових екзаменів) та перевірка їх відповідності засобам діагностики.  
Розгляд і затвердження екзаменаційних білетів на зимову екзаменаційну сесію. 
Атестація електронних курсів в системі Moodle
Бобко Л.О. 

6. 
«Інтерактивні методи у навчальному процесі». 
«Академічна мобільність студентів в умовах дистанційного навчання».
(Методична доповідь) 
Васьківська К.В.
Маліновська О.Я.



7. 
Затверження тематики дипломних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) /
другого (магістерського) рівня вищої освіти  ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Вибір та обговорення тем  зі здобувачами.
Комарницька Г.О.,
Викладачі кафедри

8.
Обговорення  проведення  круглого столу за участю  стейкхолдерів ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»  на тему: «Бізнес, держава та суспільство: особливості взаємодії в сучасних умовах» (приурочений святкуванню Дня Університету імені Івана Франка).
Обговоренння проведення заходів приурочених святкуванню Дня Університету імені Івана Франка.
Комарницька Г.О.,
Викладачі кафедри

9. 
Обговорення тематики курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти.
Комарницька Г.О.,
Викладачі кафедри

10.
Проведення круглого столу «Бізнес, держава та суспільство: особливості взаємодії в сучасних умовах».
Комарницька Г.О. 

11.
Звіт про проведену роботу  аспірантів кафедри.
Комарницька Г.О.

12.
Різне.
Комарницька Г.О,
Викладачі кафедри




30.12.2022 р.
1. 
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри за 2022 рік. Участь викладачів в науково-дослідній роботі кафедри.
Інформаційне забезпечення проведення наукових заходів. 
Організаційні заходи з роботи над колективною монографією (у співавторстві) «Розвиток і безпека держави, громадян та суб’єктів господарювання в сучасному світі: виклики та перспективи».
Герасименко О.В. 

2. 
Розроблення цілісної системи пошуку талановитої молоді, її педагогічного і наукового розвитку та подальшого супроводження у кар'єрному рості. Сприяння тимчасової зайнятості молоді, що вчиться, і працевлаштуванню випускників. 
Визначення перспективних сегментів ринку освітніх послуг, вивчення попиту на освітні послуги в регіоні. 
Співпраця зі стейкхолдерами. Коригування навчальних та робочих планів щодо вимогів часу та роботодавців.
Комарницька Г.О. 

3. 
Підсумки методичної роботи кафедри у 2022 році, у 1-му семестрі 2022-2023н.р.  Стан наповнення та оновлення сторінки кафедри. Рівень виконання НМК навчальних дисциплін. Якість наповнення та виконання силабусів з навчальних дисциплін.
Бобко Л.О. 

4. 
Участь порадників кафедри та академічних груп у виховних заходах на рівні університету, факультету, кафедри.
Решота О.А.

5. 
«Особливості організації освітнього процесу у ЗВО в умовах війни». 
«Стратегіологічні особливості розвитку системи публічного адміністрування та управління бізнесом в Україні». 
(Методичні доповіді).
	
Бобко Л.О.
Карпінський Б.А.




6. 
Планування державної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (денної/заочної форми навчання). 
Затвердження  голови ЕК та членів комісії.
Комарницька Г.О. 

7. 
Подання до друку наукових праць кафедри.
Комарницька Г.О,
Викладачі кафедри

8.
Різне.
Комарницька Г.О,
Викладачі кафедри

27.01.2023 р.  
1. 
Підсумки виконання навчального навантаження та індивідуальних планів викладачами за 1-й семестр 2022-2023н.р. Аналіз причин виникнення академічної заборгованості у студенів за результатами зимової заліковоекзаменаційної сесії. 
Комарницька Г.О. 

2. 
Започаткування курсів «Self-Branding та лідерство» вихідного дня для школярів з метою профорієнтаційної роботи.
Комарницька Г.О. 

3.
Складання і затвердження на ІІ-й семестр графіків: 
	консультацій з вивчення навчальних дисциплін за формами навчання; 

проведення відкритих лекцій та практичних/семінарських занять; 
відвідування навчальних занять завідувачем кафедри та заступником завідувача з навчально-методичної роботи; 
взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками. 
Бобко Л.О. 

4. 
Розгляд, обговорення, затвердження та перезатвердження у зв’язку зі змінами навчальних планів підготовки методичних вказівок та завдань для проведення практичних/семінарських занять, виконання контрольних робіт (заочна форма навчання), завдань та методичних вказівок для СР та ІНДР. 
Розглянути й затвердити НМК навчальних дисциплін на 2-ий семестр 2022-2023н.р.
Бобко Л.О. 

5. 
Розглянути й затвердити: 
Методичні рекомендації і завдання для проходження виробничої практики студентами галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування (28 Публічне управління та адміністрування) спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом» освітнього рівня«бакалавр» (денної/заочної форми навчання).
Маліновська О.Я. 

6. 
Організація та забезпечення постійного підвищення рівня кваліфікації, безперервного оновлення теоретичних і практичних знань педагогічних і науковопедагогічних працівників кафедри з метою оволодіння сучасними методами розв’язання професійних завдань .
Комарницька Г.О. 

7. 
Затвердити і розмістити анотації, презентаційні матеріали з навчальних дисциплін вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки на веб-сторінці кафедри у розділі "Анотації дисциплін вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки 
(2023-2024 н.р.)".
Бобко Л.О.

8. 
Затвердити і розмістити анотації, презентаційні матеріали з навчальних дисциплін вільного вибору циклу гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки на веб-сторінці кафедри у розділі "Анотації дисциплін вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки (2023-2024 н.р.)".
Бобко Л.О.

9. 
Підготовка бази тестів з нормативних навчальних дисциплін для підготовки до ЄДКІ другий (магістерський) рівень вищої освіти ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом галузі знань 28 Публічне адміністрування та управління бізнесом».
Викладачі кафедри

10.
Обговорення змін навчальних дисциплін в навчальний план здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за результатами опитування здобувачів, обговорення зі стейкхолдерами, НПП кафедри та зацікавленими особами.
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри

11.
Ознайомлення з національною
програмою стажувань у центральних
органах виконавчої влади для здобувачів вищої освіти і випускників.
Решота О.А., 
Викладачі кафедри

12.
Різне.
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри

24.02.2023р. 
1. 
Про організацію та якість проведення аудиторних занять викладачами кафедри за підсумками взаємовідвідувань у 1му семестрі 2022-2023н.р. 
Бобко Л.О. 

2. 
Розробка і впровадження нової освітньо-професійної програми в межах галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.
Комарницька Г.О. 

3.
Затвердження екзаменаційних білетів для ЕК зі спеціальності   281 «Публічне управління та адміністрування»   освітнього рівня бакалавр.
Комарницька Г.О.

4. 
Формування інформаційної бази відносно організацій та установ, в яких можливе проходження 	практик 	з метою подальшого 	працевлаштування випускника.
Бобко Л.О. 

5. 
«Ефективність змішаного навчання в умовах кризових явищ».
(Методична доповідь) 
Комарницька Г.О. 

6. 
Стан 	та 	перспективи 	розвитку 
профорієнтаційної діяльності.
Комарницька Г.О. 

7.









Посилення виховної роботи зі студентами під час навчального процесу та у позанавчальний час, формування у них здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних цінностей. 
Внесення в програми дисциплін (лекції, практичні та семінарські заняття) елементів виховання, які сприяють засвоєнню загальнолюдських норм моралі, вихованню почуття патріотизму, громадянськості, національної гідності та активної життєвої позиції 	
Решота О.А.
 Бобко Л.О.


8.
Обговорення  проведення круглого столу на тему «Адаптивне лідерство та ефективне управління».
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри

10. 
Обговорення та затвердження: 
Програми	вступного 	фахового випробування для здобуття освітнього ступеня магістр галузі знань 28 Публічне управління 	та 	адміністрування ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом».
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри

11.
Аналіз результатів опитування  якості навчальних дисциплін кафедри здобувачами галузі знань 28 Публічне управління 	та 	адміністрування ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом».
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри

12.
Обговорення електронного курсу  навчальної дисципліни: «Електронне врядування» та «Маркетинг»,  обговорення, аналіз та рекомендація до проходження атестування.
Бобко Л.О.

13.
Різне.
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри


31.03.2023 р. 
1. 
Розширення співпраці з органами влади, територіальними громадами, суб’єктами господарювання регіону у практичній підготовці студентів та подальшому їх працевлаштуванні. 
Ведення інформаційної і рекламної діяльності, направленої на профорієнтацію і сприяння працевлаштуванню випускників. 
Комарницька Г.О., Викладачі кафедри

2. 
Здійснення заходів щодо розширення переліку дисциплін, які викладаються іноземними мовами (за професійним спрямуванням). 
Досвід розробки і впровадження англомовного курсу з навчальної дисципліни «Управління бізнес-структурами», «Стратегічне управління та управління змінами»  для магістрів.
Комарницька Г.О.
Герасименко О.В. 











РОЗДІЛ IV. Навчальна та організаційно-методична робота
№ з/п
Вид  роботи
Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)
Виконавець
Термін виконання
Відмітка про виконання
1
2
3
4
5
6
4.1. Силабуси
1.











Розроблення та затвердження силабусів навчальних дисциплін (відповідно до переліку дисциплін, закріплених у робочих навчальних планах підготовки студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», освітнього ступеня бакалавр та магістр денної та заочної форми навчання, що читаються викладачами кафедри.

Викладачі кафедри
До 07.09.2022р

2.












Коригування, оновлення та перезатвердження силабусів навчальних дисциплін (відповідно до переліку дисциплін, закріплених у робочих навчальних планах підготовки студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», освітнього ступеня бакалавр та магістр денної та заочної форми навчання, що читаються викладачами кафедри у звязку зі змінами в ОПП та робочих навчальних планах.


Викладачі кафедри
До 07.09.2022р

4.2. Навчальні програми
1.









Розроблення та затвердження програм навчальних дисциплін (відповідно до переліку дисциплін, закріплених у робочих навчальних планах підготовки студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», освітнього ступеня бакалавр та магістр денної та заочної форми навчання, що читаються викладачами кафедри.

Викладачі кафедри
До 07.09.2022р

2.











Коригування, оновлення та перезатвердження програм навчальних дисциплін (відповідно до переліку дисциплін, закріплених у робочих навчальних планах підготовки студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня бакалавр та магістр денної та заочної форми навчання, що читаються викладачами кафедри у звязку зі змінами в робочих навчальних планах.

Викладачі кафедри
До 07.09.2022р

4.3. Робочі програми
1.











Розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін (відповідно до переліку дисциплін, закріплених у робочих навчальних планах підготовки студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня бакалавр та магістр денної та заочної форми навчання, що читаються викладачами кафедри.

Викладачі кафедри
До 07.09.2022р

2.












Коригування, оновлення та перезатвердження робочих програм навчальних дисциплін (відповідно до переліку дисциплін, закріплених у робочих навчальних планах підготовки студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня бакалавр та магістр денної та заочної форми навчання, що читаються викладачами кафедри у звязку зі змінами в робочих навчальних планах.

Викладачі кафедри
До 07.09.2022р

4.4. Навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, курси лекцій, опорні конспекти, збірники задач, тести, методичні рекомендації тощо)
1.
Методичні рекомендацій з  виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеню «магістр» денної та заочної форм навчання

Карпінський Б.А.
Васьківська К.В.
Вересень 2022р.

2.
Методичні рекомендацій з  виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеню «бакалавр» денної та заочної форм навчання

Карпінський Б.А.
Васьківська К.В.
Вересень 2022р.

3.
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеню «магістр» денної та заочної форм навчання


Решота О.А.
Листопад 2022р.

4.


















Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки ("Теорія і практика публічного управління", "Методи та технології адміністрування") для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», для студентів другого курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання.


Герасименко О.А.
Квітень 2023р.

4.
















Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки ("Конкурентна політика", "Електронне урядування") для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», для студентів третього курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання


Герасименко О.А.
Квітень 2023р.

5.











Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики зі спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом для студентів галузі знань: 28 Публічне управління та адміністрування  спеціальності: 281 Публічне управління та адміністрування освітнього ступеня бакалавр/денної та заочної форм навчання.


Маліновська О.Я.
Квітень 2023р.

6.











Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики зі спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом для студентів галузі знань: 28 Публічне управління та адміністрування  спеціальності: 281 Публічне управління та адміністрування освітнього ступеня магістр/денної та заочної форм навчання.


Маліновська О.Я.
Квітень 2023р.

7.


Електронний навчальний курс з предмету: «Електронне врядування»

Бобко Л.О.
Червень
2023р.

4.5. Відкриті заняття
1.





Відкрита лекція з навчальної дисципліни з  предмету «Ділове адміністрування» на тему: «Академічна доброчесність як управлінсько-діагностичний чинник забезпечення довіри в навчально-науковому середовищі».


Карпінський Б.А.
Вересень 2022р.

2.



Відкрита лекція  з предмету «Теорія і практика командоутворення» на тему: «Проблеми лідерства та тімбілдингу».

Решота О.А.
Березень 
2023р.

4.6. Круглі столи 
1.
Студентський круглий стіл: «Партнерство і співпраця влади та бізнесу як невід’ємна складова діяльності держави та суспільства».

Викладачі кафедри, Комарницька Г.О.
Жовтень
2022 р.

2.
Круглий стіл «Адаптивне лідерство та ефективне управління».


Викладачі кафедри, Решота О.А.
Листопад 2022р.
 
3.
Круглий стіл «Особливості організації  публічної служби в країнах ЄС».


Викладачі кафедри, Комарницька Г.О.
Лютий2023р.

4.
Круглий стіл «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності»

Викладачі кафедри,
Васьківська К.В.
Квітень 2023р.

4.7. Методичні доповіді 
1.
«Онлайн-освіта: перешкоди та перспективи в умовах сучасних військових конфліктів».

Комарницька Г.О.
Вересень 2022р.

2.
«Гейміфікація навчання як інноваційна технологія викладання у Вищій школі»

Решота О.А.
Жовтень 
2022р.

3.
«Підвищення ефективності викладання спецдисциплін в онлайн-режимі».

Герасименко. О.А.
Жовтень 
2022р.

4.
«Інтерактивні методи у навчальному процесі».

Васьківська К.В.
Листопад 2022 р.

5.
«Академічна мобільність студентів в умовах дистанційного навчання». 

Маліновська О.Я.



Листопад
2022 р. 

6.
«Особливості організації освітнього процесу у ЗВО в умовах війни».

Бобко Л.О.
Грудень 2022 р.

7.
«Стратегіологічні особливості розвитку системи публічного адміністрування та управління бізнесом в Україні».

Карпінський Б.А.
Грудень 
2022 р.

8.
«Ефективність змішаного навчання в умовах кризових явищ»


Комарницька Г.О.
Лютий 
2023р.

9.
«Становлення й розвиток парадигми державотворчого патріотизму нації за сучасних викликів»

Карпінський Б.А.
Березень
2023 р.

10.
«Основи національного виховання студентської молоді»

Решота О.А.
Березень
2023 р.

11.
«Комунікації викладачів і студентів у дистанційному форматі: особливості та засоби стимулювання»

Герасименко. О.А.
Квітень 
2023 р.

12.
«Світовий досвід управління якістю публічних послуг у системі публічного адміністрування»

Васьківська К.В.
Квітень
 2023 р.

13.
«Психологічні особливості адаптації студентів до навчання в умовах війни»


Маліновська О.Я.

Травень 2023 р.

14.
«Особливості комунікації викладача та студента в умовах воєнного стану».

Бобко Л.О.
Травень 
202 3р.







4.8. Методичні розробки
1. 








Розробка, коригування, оновлення та перезатвердження методичних рекомендацій щодо проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів, індивідуальної науково-дослідної роботи студентів з навчальниї дисциплін кафедри.


Викладачі кафедри.
До 05.09.2022р.

2.
Програма державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр».

Комарницька Г.О.,
Решота О.А.
Лютий 
2023р.

4.9. Проведення методичних семінарів
1.
«Академічна доброчесність – необхідна умова вищої освіти».

Викладачі кафедри
І семестр
2023-2023р.

2.
«Організація інклюзивного освітнього середовища в умовах сьогодення».

Викладачі кафедри
ІІ семестр
2022-2023р.



ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 
РОЗДІЛ V. НАУКОВА РОБОТА

№
п/п
З а х о д и
Термін
Виконання
Відповідальні
Відмітка
про
виконання
1
2
3
4
5
5.1.  Підготовка матеріалів науково-практичних конференцій, підручників, навчальних посібників, монографій, курсів лекцій, опорних конспектів, збірників задач, тестових завдань тощо
1
Навчальний посібник «Вступ до фаху» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»)
Червень 2023 р.
Викладачі кафедри

2
Збірники матеріалів учасників конференції, наукових семінарів, круглого столу, дискусійного клубу тощо
Протягом року
Викладачі кафедри

3
Курси лекцій, опорні конспекти, збірники задач, тестові завдання – з усіх дисциплін кафедри 
Вересень  2022 р.
Викладачі кафедри



5.2. Організація та проведення заходів наукового характеру
1
Круглий стіл аспірантів та здобувачів вищої освіти за участю  стейкхолдерів ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»  на тему:
«Бізнес, держава та суспільство: особливості взаємодії в сучасних умовах» (приурочений святкуванню Дня Університету імені Івана Франка)
Жовтень 2022 р.
Комарницька Г.О.,
викладачі кафедри

2
IІ міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти»
Листопад 2022 р.
Комарницька Г.О.,
викладачі кафедри

3
Студентський круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми
публічного управління в умовах
війни»
Грудень 2022 р.
Решота О.А.,
викладачі кафедри

4
Студентські дебати на тему: «Формування позитивного іміджу
органів публічної влади в умовах
модернізації публічного управління в Україні»
Лютий 2023 р.
Решота О.А.,
викладачі кафедри

5
Науковий конкурс
«Що? Де? Коли?»
Березень 2023 р.
Решота О.А.,
викладачі кафедри

6
Дискусійний клуб «Публічне управління та
адміністрування: конкурентні
виклики сучасності» (в рамках «Фестивалю науки-2023»)
Травень 2023 р.
Комарницька Г.О., Решота О.А.,
викладачі кафедри






5.3. ПЛАН РОБОТИ
студентського наукового гуртка 
«ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ»
на 2022-2023н.р.

№
з/п
Захід
Термін виконання
Відповідальні
1.
1. Презентація основних напрямків діяльності наукового гуртка.
2.Затвердження плану роботи наукового гуртка на 2022-2023н.р. 
3.Обговорення інформації щодо науковихвсеукраїнських таміжнародних конкурсів та конференцій у 2022-2023н.р.
4.Бесіда «Значення академічної доброчесності в освітньому середовищі»
5.Звіт членів гуртка проучасть у стажуваннях та заходах впродовж літнього періоду.





Вересень


Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
2.
1. Участь студентів уІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління.
2.Зустріч з практичними працівникамиорганів державної влади та місцевого самоврядування.
3.Дискусія на тему: «Державотворчий потенціал сучасної молоді»




Жовтень
Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
3.
1. Участь у підготовці та організації ІІМіжнародної студентської науково-практичної конференції.
2.Обговорення питань щодо підготовки матеріалів до
Всеукраїнського конкурсу та олімпіади зпублічного управління.
3.Проведення інтерактивної гри «Антикорупційна мафія».
4. Різне.




Листопад
Завідувач кафедри, заступник завідувача з наукової роботи, керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
4.
1. Студентський круглий стілна тему: «Актуальні проблеми публічного управління в умовах війни».
2.Розгляд та обговорення студентських наукових робіт.
3.Різне.



Грудень
Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
5.
1. Студентські дебати на тему: «Формування позитивного іміджу органів публічної владив умовах модернізації публічного управління в Україні»
2.Ознайомлення з національною
програмою стажувань у центральних
органах виконавчої влади для студентів івипускників.
3. Різне.




Лютий
Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
6.
1.Засідання гуртка на тему: «Новітні підходи до викладання та комунікації із студентами»
2.Зустріч з практичними працівникамиорганів державної влади та місцевого самоврядування.
3. Участь у науковому конкурсі «Що? Де? Коли?





Березень

Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
7.
1.Засідання гуртка на тему: «Розвиток Soft Skills для успішної кар’єри в публічному управлінні  та бізнес-адмініструванні»
2. Зустріч з практичними працівникамиорганів державної влади та місцевого самоврядування.
3. Різне.



Квітень
Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
8.
1.Дискусійнийклуб до Днів науки на тему:«Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності».
2.Розгляд та обговорення студентськихнаукових робіт.
3. Різне.




Травень
Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка
9.
1.Про результати роботи науковогогуртка за 2022-2023 н. р. та визначеннянапрямів на 2023-2024н.р.
2.Про можливості офіційного стажування студентів у органах публічної влади та місцевого самоврядування (літній період).
3. Різне.



Червень
Керівник гуртка,
викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, голова гуртка, члени гуртка


РОЗДІЛ VI. ВИХОВНА РОБОТА 
План виховної роботи
кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом 
на 2022-2023н.р.
№
п/п
З а х о д и
Термін
виконання
Відповідальні
Відмітка про
виконання
1
2
3
4
5
Національно – патріотичне виховання
1.
Участь у  святковій посвяті студентів ЛНУ ім. Івана Франка
Вересень 2022р.
Порадники академічних
груп

2.
Святковий захід до Дня захисника України та Дня українського козацтва
Жовтень 2022 р.
Порадники академічних
груп

3.
Участь студентів в екскурсії «Старовинний та сучасний Львів»
Жовтень 
2022 р.
Порадники академічних
груп

4.
Участь у загальноуніверситетській пішій ході до Меморіалу воїнів УГА та січових стрільців з нагоди Дня Листопадового чину
Листопад
2022 р.


Порадники
академічних
груп

5.
Участь у святкуванні Дня української мови і писемності
Листопад 2022 р.
Порадники академічних
груп

6. 
Участь у загальноукраїнській акції вшанування Героїв Небесної Сотні. Річниця Революції Гідності та покладання квітів до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні
Лютий
2023 р.
Порадники академічних
груп

7.
Ознайомлення студентів-першокурсників із історією університету. Екскурсія до музею університету.
Березень 2023 р.
Порадники академічних
груп

8.
Участь студентів у святкуванні Шевченківських днів
Березень 2023 р.
Порадники академічних
груп

9.
Участь студентів у круглому столі на тему: «Що означає бути патріотом»
Квітень 
2023 р.
Порадники академічних
груп

10.
Участь студентів у заході «День екології»
Квітень 
2023р.
Порадники академічних
груп

11.
Участь студентів у заході до Всеукраїнського фестивалю науки
Травень 
2023 р.
Порадники академічних
груп

12.
Участь студентів кафедри у святкуванні «Дня вишиванки»
Травень 
2023 р
Порадники академічних
груп

13.
Відвідування у рамках національно-патріотичного виховання студентів прем’єр національно-патріотичних фільмів у кінотеатрах м. Львова
Протягом навчального року
Порадники академічних
груп

14.
Огляди періодики та преси в академічних групах з метою інформування про суспільно-політичну, економічну, культурну ситуацію в Україні та світі 
Протягом навчального року
Порадники академічних
груп

15.
Організувати бесіди, диспути на теми:
	«Значення академічної доброчесності в освітньому просторі»
	«150 років із дня народження Соломії Крушельницької (1872–1952), оперної співачки, громадської діячки, педагогині;
	«Звичаї та традиції українського народу» 


	«До Дня Захисника Вітчизни»
	«350 років із дня народження Пилипа Орлика (1672–1742), політичного, державного та військового діяча, гетьмана України, упорядника "Конституції Пилипа Орлика"»


	«21 листопада - День гідності та свободи»
	«26 листопада - День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій в Україні» 


	«5 грудня – Міжнародний день волонтерів»

6 грудня – День Збройних сил України»
«10 грудня – День прав людини»

	«22 січня - День української незалежності і соборності»
	«29 січня - До Дня пам’яті героїв Крут»


	«20 лютого - День пам’яті Героїв Небесної Сотні»
	«21 лютого -  Міжнародний день рідної мови»


	«Тарас Шевченко – світоч української нації»


	«День довкілля» 
	«ДоМіжнародного дня пам’яті про трагедію на Чорнобильській АЕС»


	«15 травня - 150 років із дня народження Павла Скоропадського (1873-1945), державного, політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави»
	«15 травня - Міжнародний день сім’ї»
	«День Вишиванки»
	«Значення науки в житті суспільства»
	«Міжнародний день музеїв»



Вересень
Вересень 
(25.09.22р.)
2022 р.



Жовтень 2022 р.
(21.10.2022р)


Листопад 2022 р.


Грудень 2022 р.




Січень
2023 р.



Лютий
2023 р.



Березень 2023 р.


Квітень 
2023 р.


Травень
2023 р.














Порадники
академічних
груп

Громадсько – правове виховання
1.
Формувати правову культуру студентів,
знайомити їх із нормативними актами
Постійно
Порадники
академічних
груп

2.
 Ознайомлювати із нормативно-правовою базою факультету
Постійно
Порадники
академічних
груп

3.
	Провести лекції, бесіди, диспути на теми:

	«Проблеми формування правової культури студентської молоді»
	«Основоположні права та свободи людини та громадянина»

«Шляхи подолання правового нігілізму серед студентства»

	«9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією»

«Роль громадсько-правового виховання сучасної молоді в житті держави»
	«Конституція України – Основний закон держави»
	«Я – громадянин держави Україна» 




Вересень
2022 р.
Жовтень 2022 р.
Листопад
2022 р.
Грудень 2022 р.
Лютий 
2023 р.
Березень 2023 р.
Квітень
 2023 р.




Порадники
академічних
груп

4.
Участь студентів у «Осінньому благодійному ярмарку» Львівського національного університету імені Івана Франка 
Жовтень-листопад 2022 р.
Порадники
академічних
груп

5.
Залучення студентів до проведення Дня студента
Листопад 2022 р.
Порадники
академічних
груп

6.
Виховний захід: «10 грудня – День Декларації прав людини» 

Грудень 2022 р.
Порадники
академічних
груп

7.
Долучення студентів до акції по збиранню коштів дітям-сиротам до Дня Святого Миколая 

Грудень 2022 р.
Порадники
академічних
груп

Моральне виховання
1.
Вивчати та аналізувати морально-
психологічний клімат в академічних группах
Постійно
Порадники
академічних
груп

2. 
Виховний захід «Навчання в сучасних умовах війни»
Жовтень 2022 р.
Порадники
академічних
груп

3. 
Виховний захід «Проблеми та шляхи вирішення демотивації сучасної молоді»
Грудень
2022 р.
Порадники
академічних
груп

4.
Провести лекції та бесіди на теми:
	«5 вересня – День благодійності»


	«До всесвітнього Дня хліба»
	 «Родина у житті та формуванні особистості молодої людини»

«20 листопада – День відмови від паління»
«До Всесвітнього Дня доброти»

	«Культура спілкування та управління конфліктами в групі»



	«Гідність як основа взаємодії викладача та студента» 
	«Основи культурного мовлення, як чинник формування особистості студента»
	«Роль толерантності та дружби в житті молодої людини»
	«Норми поведінки у Вищій школі»


Вересень 2022 р.
Жовтень 2022р. 

Листопад 2022 р.


Грудень
2022 р.


Січень
2023 р.

Лютий 
2023 р.

Березень 2023 р.
Квітень 
2023 р.







Порадники
академічних
груп

Естетичне виховання
1.
Дискусійна бесіда:«9 листопада – День української писемності і мови»
Листопад 2022 р.
Порадники
академічних
груп

2.
Перегляд вистав в національному академічному театрі імені М. Заньковецької
Продовж навчального року
Порадники
академічних
груп

3.
Провести тематичні бесіди з метою підвищення культури поведінки і спілкування студентів на теми:
	«Формування естетичного світосприйняття сучасної молоді» 


	 «Зовнішній вигляд та культура поведінки студентів»;

«Вплив мас-медіа на культурно-мотиваційну поведінку студентства»

	 «Норми та канони естетичної поведінки»
	«Мистецтво публічного виступу» 



	«15 квітня – Міжнародний день культури та мистецтва»
	«До Всесвітнього дня поезії»
	«Міжнародний День Театру»




Вересень 2022 р.

Листопад 2022 р.
Грудень 2022 р.

Січень 2023р.
Лютий 
2023р.

Квітень
2023 р.
Травень 2023р.







Порадники
академічних
груп

4.
Дискусійна бесіда: «Сучасний погляд молоді на культуру та мистецтво»
Січень
2023 р.
Порадники
академічних
груп

5.
Участь у поетичному вечорі до Дня народження Т. Г. Шевченка 

Березень 2023р.
Порадники
академічних
груп

6.
Святкування Шевченківських днів
Березень 2023р.
Порадники
академічних
груп

7.
Відвідування музею Івана Франка
Травень 2023р. 
Порадники
академічних
груп

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
1.
Провести тематичні виховні години на теми:
	«Правила поводження із вибухонебезпечними предметами»
	«11 вересня – день спорту та фізичної культури»


	«Індивідуальна безпека в умовах війни»
	«Здорова молодь-здорова нація»
	«Гігієна праці та побуту студентів»


	 «Шкідливі звички та здоровий спосіб життя»


	«7 квітня – Всесвітній день здоров’я»



	«31 травня – Всесвітній день без тютюну»


	«Культура здорового способу життя»




Вересень 2022 р.

Листопад 2022 р.
Грудень 2022 р.
Березень
2023р.
Квітень 2023р.

Травень
2023 р.




Порадники
академічних
груп


2.
Участь студентів академічних груп в різноманітних змаганнях
Продовж навчального року
Порадники
академічних
груп












РОЗДІЛ VII. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
з/п 
Форма підвищення професійного рівня 
Прізвище та ініціали викладача 
Термін виконання 
Відмітка про виконання 
1. 
Стажування
Карпінський Б.А.
І семестр




РОЗДІЛ VIIІ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ КАФЕДРИ, 
ТЕРМІНИ ЇХ ПОДАННЯ ЗА ПРИНАЛЕЖНІСТЮ 
	Копії наказів та розпоряджень Міносвіти і ректорату університету стосовно організації навчально-виховного процесу. 

Типові навчальні і робочі плани чи витяги з навчальних планів освітніх програм, на яких працюють викладачі кафедри. 
Журнали реєстрації курсових робіт. 
Графіки і журнал взаємовідвідувань занять викладачами 
План роботи кафедри (графік засідань кафедри, навчальна робота, науковометодична робота, науково-дослідна робота, організаційна та виховна робота). 
Звіти про роботу кафедри. 
Індивідуальні плани роботи викладачів. 
Навчальне навантаження із зазначенням відповідних змін, що відбуваються в процесі роботи та дані про його виконання. 
Протоколи засідань кафедри. 
Розклад занять викладачів. 
Розклади консультацій викладачів. 
Графіки проведення індивідуальних занять. 
Програми навчальних дисциплін, що викладається кафедрою, затверджені належним чином (повинні відповідати стандартам ). 
Робочі навчальні програми з кожної дисципліни, затверджені належним чином. 
Навчально-методичні комплекси. 
Інструктивно-методичні 	матеріали 	до 	семінарських 	/практичних /лабораторних) занять (з переліком контрольних завдань). 
Підручники і навчальні посібники, авторами яких є викладачі кафедри. 
Контрольні і курсові роботи з навчальних дисциплін (де це передбачено навчальним планом). 
Методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт . 
Навчальна документація (білети, індивідуальні завдання, задачі, тести тощо). 
	Документи стосовно поточної і підсумкової успішності студентів з дисциплін кафедри (протягом навчального року). 

	
РОЗДІЛ IX. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 

Дата 
Розділ 
Назва змін та доповнень 
Термін виконання 
1 
2 
3 
4 























































РОЗДІЛ X. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

Дата 
Зміст зауважень 
Підпис 
1 
2
3 
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                 Комарницька Г.О. 
публічного адміністрування
 та управління бізнесом, д.е.н., доцент


