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 Вступ. Головними завданнями на 2022-2023 навчальний рік визначаються: 

забезпечення розвитку дистанційної освіти в умовах воєнного стану, формування знань та 

компетентностей студентів з урахування новітніх тенденцій ринку праці. 

 

 

1. Навчальна робота 

 Головними завданнями навчальної роботи є подальше поглиблення знань та умінь 

використання онлайн-інструментів (Zoom, Google Meet, Google Drive, системи E-Деканат, 

ресурсів Moodle Центру електронного навчання Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна)  викладачами кафедри та студентами.  

 

2.Методична робота 

 Відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки: 

▪ проєкту 2.6-2.7 "Веб-платформа з працевлаштування та практичної підготовки 

Каразінського університету"; 

▪ проєкту 2.8 "Електронне навчання (створення ефективного динамічного балансу 

аудиторної та дистанційної форм навчання); 

▪ проєкту 2.9 "Інформаційно-комп'ютерна компетентність викладачів". 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1. Оновлення робочих програм, 

навчально-методичних комплексів 

дисциплін  

НМКД Викладачі 

кафедри 

 

2. Підготовка нових  дистанційних 

курсів у системі дистанційної освіти 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Дистанційні 

курси 

Викладачі 

кафедри 

 

3. Оновлення завдань для 

поточного та підсумкового контролю 

знань студентів  

Екзаменаційні 

білети та 

залікові 

завдання 

Викладачі 

кафедри 

 



4. Забезпечення навчальних 

дисциплін електронними 

навчальними ресурсами та їх 

розміщення на сайті кафедри 

Наявність на 

сайті кафедри 

Викладачі 

кафедри 

 

5. Проведення відкритих занять, 

взаємовідвідування занять 

викладачами кафедри в 

дистанційному форматі  

Журнал 

взаємних та 

контрольних 

відвідувань 

Викладачі 

кафедри 

 

6. Проведення анкетування 

стейгхолдерів стосовно пропозицій до 

ОП. 

Анкети, звіти Викладачі 

кафедри 

 

7. Оновлення ОПП Міжнародна 

економіка (бакалавр, магістр) 

ОПП К.е.н. Галуцьких Н.А. 

Доц. Дуна Н.Г. 

Доц. Задорожна О.Г. 

 

8. Розробка начальних планів та 

робочих навчальних планів 

Навчальні 

плани 

К.е.н. Галуцьких Н.А. 

Доц. Дуна Н.Г. 

Бондар Я.С. 

 

 

9. Розвиток  партнерських 

комунікацій з представниками 

міжнародного бізнесу для посилення 

практичної складової навчального 

процесу  

Гостьові он-

лайн лекції 

Викладачі 

кафедри 

 

10. Підготовка комплектів 

матеріалів для атестаційних  

випробувань (магістратура) 

Екзаменаційні 

білети 

Викладачі 

кафедри 

 

 

 

3. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки: 

▪ проєкту 1.1 «Підвищення конкурентної здатності університетської науки у світовому 

академічному просторі»; 

▪ проєкту 1.5 «Створення системи комунікації з провідними національними та 

іноземними корпораціями, що зацікавлені в університетських інноваційних 

розробках». 

 

 

 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1.Сприяння участі студентів освітньої 

програми "Міжнародна економіка" у 

науково-практичній конференції 

молодих вчених, аспірантів та 

студентів економічного факультету і 

підготовка тез виступів для публікації у 

матеріалах конференції. 

Тези Викладачі 

кафедри 

 



2. Участь здобувачів  у 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2022-2023 рр. 

Наукові 

роботи 

Викладачі 

кафедри 

 

3.Публікація наукових статей 

викладачами кафедри у фахових 

виданнях. 

Копія 

опублікованої 

статті 

Викладачі 

кафедри 

 

4. Участь викладачів кафедри у 

міжнародних науково-практичних 

конференціях та публікація тез 

Копія 

опублікованих 

тез, 

сертифікати 

Викладачі 

кафедри 

 

5. Сприяння участі викладачів та 

студентів в реалізації європейського 

освітнього проєкту «Модуль Жана 

Моне «Європейська інтеграція України 

в умовах Індустрії 4.0». 

Сертифікати Викладачі 

кафедри та 

студенти 

 

6.Оновлення тематики кваліфікаційних 

робіт бакалаврів та магістрів 

Перелік тем Викладачі 

кафедри 

 

7. Залучення студентів ОПП магістр до 

підготовки наукових статей спільно з 

науковими керівниками за 

результатами досліджень 

кваліфікаційних робіт. 

Копії 

опублікованих 

статей 

Викладачі 

кафедри 

 

 

 

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

Відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки: 

▪ проєкту 2.1 «Абітурієнт Каразінського»; 

▪ проєкту 2.2 «Випускник Каразінського»; 

▪ проекту 2.3-2.4.. «Дидактична та психологічна адаптація першокурсників. Ефективний 

куратор». 

 Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка про 

виконання 

1.Оновлення сайту кафедри Оновлена версія сайту 

кафедри 

Викладачі 

кафедри 

 

 

2.Участь у підготовці та 

проведенні ІV економічного 

турніру факультету 

Участь у турнірі 

 

Доц.Кім Т. І., 

доц. Дуна Н.Г. 

 

3.Забезпечення роботи кураторів 

академічних груп згідно 

затверджених планів кураторів 

Звіти кураторів Куратори 

академічних 

груп 

 

4.Проведення згідно розкладу 

кураторських годин 

Кураторська година Куратори 

академічних 

груп 

 

5.Проведення щомісяця 

засідання кафедри 

Засідання кафедри Викладачі 

кафедри 

 

6. Підготовка матеріалів для 

зустрічі зі школярами та 

Завдання для 

Каразінського 

економічного турніру 

Ст викл. 

Дідорчук І.Л., 

Ст. викл.  

 



вступниками (кейси, завдання, 

рекламні матеріали) 

 

Ковтун Т.Д. 

7.Розміщення 

профорієнтаційних матеріалів 

на кафедральній сторінці у 

соціальних мережах 

Публікація матеріалів Доц. Кім Т.І. 

Ст викл. 

Дідорчук І.Л. 

Ст викл.  

Ковтун Т.Д. 

 

8. Підготовка до Днів відкритих 

дверей університету та 

економічного факультету 

Участь у днях 

відкритих дверей 

університету та 

економічного 

факультету  

Викладачі 

кафедри 

 

9.Участь в організації та 

проведенні позанавчальних 

виховних, культурно-

спортивних заходів 

Фотографії, звіти Викладачі 

кафедри 

 

 

5. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Відповідно до  Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки: 

▪ проєкту 2.2. «Випускник Каразінського»; 

▪ проєкту 2.6-2.7 "Веб-платформа з працевлаштування та практичної підготовки 

Каразінського університету"; 

▪ проєкту 3.3 «Випускники за кордоном». 

 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1. Наповнення інтегративної бази даних  

випускників освітньої програми та їх 

професійної діяльності 

База даних Ст. викл.  

Ковтун Т. Д. 

 

2. Розміщення інформації про 

працевлаштування випускників кафедри 

на сайті кафедри та у соцмережах 

Публікації 

на сайті та 

соц. 

мережах 

Ст викл. 

Ковтун Т. Д.  

 

 

3. Проведення опитування випускників 

та студентів освітньої програми про 

якість отриманої освіти та відповідність 

поточним потребам ринку праці 

Анкети, 

результати 

опитування 

К.е.н. Галуцьких Н.А.  

Доц. Дуна Н. Г. 
 

4. Проведення загально-економічної 

виробничої практики та комплексної 

фахової практики з міжнародного 

бізнесу з метою набуття практичних 

навичок та компетенцій, що враховують 

сучасні побажання стейгхолдерів  

Звіти Викладачі 

кафедри 

  

 

5. Інформування студентів про наявні 

вакансії та програми стажування на 

підприємствах, в організаціях та 

установах 

Електронні 

листи 

Доц. Кім Т.І. 

Ст. викл. 

Дідорчук І.Л. 

Ст. викл.  

Ковтун Т. Д. 

 



 

6. Організація та проведення для 

студентів ділових тренінгів, майстер-

класів та «гостьових лекцій» 

представниками роботодавців  

Фотографії, 

звіти 

Викладачі 

кафедри 

 

7. Організація вебінарів з випускниками, 

які працюють за кордоном, з метою 

сприяння працевлаштуванню 

Фотографії, 

звіти 

Ст. викл.  

Ковтун Т.Д. 

 

 

6. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників 

 

Відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки: 

▪ проєкту 2.8 "Електронне навчання" (створення ефективного динамічного балансу 

аудиторної та дистанційної форм навчання); 

▪ проєкту 2.9 "Інформаційно-комп'ютерна компетентність викладачів". 

 

Завдання на навчальний рік: 

Форма підвищення професійного 

рівня 

Учасники     (прізвище, 

ініціали) 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Підвищення професійного рівня 

(стажування) науково-

педагогічних працівників  

Викладачі кафедри 
2022-2023 

навч. рік 

 

2. Проведення відкритих лекцій та 

практичних занять 

Викладачі кафедри 2022-2023 

навч. рік 

 

3. Участь у науково-методичних 

семінарах кафедри 

Викладачі кафедри 2022-2023 

навч. рік 

 

 

7. Зміни, доповнення плану 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень 
Термін 

виконання 

 


