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ЗАТВЕРДЖУЮ 

завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування 

д. держ. упр., професор 

___________ Тамара ЛОЗИНСЬКА 

28 червня 2021 року 

 

ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

за 2020-2021 навчальний рік 

 

 

Викладачі кафедри публічного управління та адміністрування 

здійснювали виховну роботу у відповідності до плану, затвердженому на 

засіданні кафедри та з урахуванням поточних змін, викликаних перебуванням 

науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти на карантині у 

зв’язку з пандемією грипу (COVID 19). 

На початку навчального року було призначено кураторів нових 

академічних груп спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, 

ними стали: 

– 1 курс, освітній рівень Бакалавр – д. е. н., доцент, професор кафедри 

Дорофєєв О. В.; 

– 1 курс, освітній рівень Магістр – д. е. н., доцент, професор кафедри 

Сьомич М. І. 

У вересні 2020 року в окремих академічних групах (3 курс) було 

проведено вибори старост, що викликано неможливістю попередників 

виконувати свої обов’язки через обґрунтовані обставини. Вказані заходи в 

академічних групах пройшли в атмосфері відкритості та доброзичливості. 

Під час підготовки до обрання нових старост куратори цих груп (ПУА_бд_31 

та ПУА_бд_32) присвятили окремі кураторські години питанням значення та 

ролі студентського самоврядування. 

З урахуванням карантинних обмежень кураторські години викладачі 

кафедри проводили в онлайн-режимі:  
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– на платформі Moodl, із розміщенням інформації у вкладці 

«Кураторська година» (приклад у Додатку 1); 

– у месенджерах, із розміщенням інформації у створених групах 

(приклад у Додатку 2). 

Протягом 2020-2021 навчального року куратори академічних груп  

систематично брали участь у роботі Школи куратора ПДАА, із включенням 

до тематики кураторських годин проблемних питань та матеріалів, які були 

розглянуті під час роботи Школи.   

Чергування у гуртожитку проводилося: куратори відвідували кімнати 

студентів кураторської групи, які проживають у гуртожитку. Неодноразово 

протягом року здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування інформували про правила поведінки у 

гуртожитку, як під час проживання, так і під час відвідування у якості гостей. 

Особливо наголошувалося на необхідності проведення профілактичних 

заходів дотримання чистоти, санації приміщень, особистої гігієни в умовах 

пандемії. 

 У грудні 2020 року в он-лайн режимі здобувачі вищої освіти 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування долучились до 

низки заходів студентського наукового гуртка «Територія науки», які були 

присвячені у тому числі ряду виховних питань: 

– імідж сучасної ділової людини (проводила доцент І.М.Шупта); 

окремо обговорювалися питання виховання почуття смаку, естетики в одязі у 

студентської молоді (додаток 4); 

– етика поведінки державного службовця (проводили доценти 

Н.Л.Панасенко та І.М.Шупта); здобувачі вищої освіти 3 курсу (групи  

ПУА_бд_31 та ПУА_бд_32) підготували матеріали та доповіді щодо 

виховання та самовиховання належного рівня поведінки у майбутній 

професійній сфері (URL: https://www.pdaa.edu.ua/news/diyalnist-publichnogo-

sluzhbovcya-spivvidnoshennya-etychnyh-politychnyh-i-pravovyh-regulyatoriv). 

У березні 2021 року в рамках роботи Діалогової платформи 

https://www.pdaa.edu.ua/news/diyalnist-publichnogo-sluzhbovcya-spivvidnoshennya-etychnyh-politychnyh-i-pravovyh-regulyatoriv
https://www.pdaa.edu.ua/news/diyalnist-publichnogo-sluzhbovcya-spivvidnoshennya-etychnyh-politychnyh-i-pravovyh-regulyatoriv
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«Публічний простір» відбулася зустріч викладачів кафедри публічного 

управління та адміністрування зі студентами спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування освітнього рівня Бакалавр 1 – 4 курсів, як із 

стейкхолдерами освітнього процесу (ОПП Місцеве самоврядування). Окремо 

обговорили питання щодо виховних заходів, студенти висловили свої думку 

та побажання, які були систематизовані та будуть враховані у подальшій 

діяльності кафедри з виховної роботи (URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/news/zdobuvachi-vyshchoyi-osvity-naygolovnishi-

steykgoldery). 

 

 

Заступник завідувача кафедри 

з виховної роботи, к. і. н., доцент       Тетяна ЩЕТІНІНА  

 

https://www.pdaa.edu.ua/news/zdobuvachi-vyshchoyi-osvity-naygolovnishi-steykgoldery
https://www.pdaa.edu.ua/news/zdobuvachi-vyshchoyi-osvity-naygolovnishi-steykgoldery
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Додаток 1 

 

 

Перелік навчальних дисциплін та кураторської години в системі Moodl (скріншот) 
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Інформування та опитування здобувачів вищої освіти під час карантину за допомогою месенджерів   

(на прикладі створення групи у Telegram) 

 

Додаток 2 

 

Додаток 3 
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Додаток 4 

 

Обговорення питань самовиховання на засіданнях студентського наукового гуртка кафедри  публічного 

управління та адміністрування «Територія науки», які проходили в он-лайн режимі 

 


