План розвитку кафедри міжнародної електронної комерції та
готельно-ресторанної справи на період 2020-2025 рр.
Розроблено у відповідності до «Стратегії розвитку Каразінського
університету на 2019-2025» та «Програма розвитку факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна на 2020-2025 роки».
Кафедра є випусковою для магістрів та бакалаврів спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» та бакалаврів спеціальності 291 «Міжнародні
економічні відносини», освітня програма «Міжнародна електронна комерція».
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

1. Адміністративна робота та інформатизація
Захід
Пункт Стратегії
розвитку Каразінського
університету на 20192025
Участь кафедри у розробці і реалізації
Проєкт 5.2. «Управлінські
найважливіших управлінських рішень у
рішення»
відповідності зі «Стратегшєю розвитку
Каразінського університету на 2019-2025», відповідно
до профілю кафедрі.
Подальше формування колективу та корпоративного
середовища на кафедрі згідно з традиціями, етичними
й моральними правилами поведінки персоналу та
студентів університету.
Проведення регулярного індивідуального та
Проєкт 5.4. «Сучасні
кафедрального рейтингування викладачів.
технології управління
персоналом»
Забезпечення підвищення кваліфікації персоналу
факультету за категоріями.
Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам
науково- педагогічного персоналу факультету

2. Освітня та навчальна робота
п/п

Захід

1. Формування та впровадження освітніх програм із

залученням стейкхолдерів (роботодавців,
випускників, студентів), з урахуванням сучасних
потреб ринку праці.
2. Опрацювання напрямків впровадження елементів
дуального навчання з залученням роботодавців.
Укладання договорів про співпрацю з
роботодавцем, спільні проекти, курси (для
спеціальності «Готельно-ресторанна справа» готель «Харків Палас», готель «Вікторія» та інші,
для спеціальності «Міжнародна електронна
комерція» компанії «Nix Solution», «Global Logic»
3. Розширення можливостей індивідуальних
навчальних траєкторій студентів через вибіркові
курси і гнучкі сертифіковані програми з актуальних
проблем. Складання каталогу вибіркових дисциплін

Пункт Стратегії
розвитку Каразінського
університету на 20192025
Проєкт 5.5.
«Професійне
зростання»

Проєкт 2.5.
«Індивідуальні освітні
траєкторії»

4.

5.

6.

7.

8.

п/п

1.

2.

3.

с залученням найкращих фахівців кафедри,
факультету.
Використання можливостей неформальної освіти,
проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів
з використання сучасних освітніх технологій на
платформах «Coursera», «Prometheus»
Активно використовувати у навчальному процесі
платформу Інституту післядипломної освіти та
заочного (дистанційного) навчання університету,
досягти 100% забезпечення дисциплін кафедри
дистанційними курсами у «Moodle» та «Google
Classroom»
На основі розроблених електронних курсів
розвивати дистанційне навчання для студентів
факультету, які навчаються закордоном у рамках
програм академічного обміну
Проводити перегляд та оновлення освітніх
бакалаврських та магістерських програм з метою їх
актуалізації та відповідності сучасним вимогам.
Підготовка до проведення акредитації освітніх
програм:
 магістерська програма «Готельно-ресторанна
справа» у 2020 році,
 бакалаврська програма «Готельноресторанна справа» у 2022 році,
 бакалаврська програма «Міжнародна
електронна комерція» у 2023 році.
Підготовка навчальних курсів англійською мовою
(за потреби) для студентів бакалаврських та
магістерських програм.
3. Наукова та методична робота
Захід

Робота на науковими темами кафедри
1. «Управління інноваціями у сфері готельноресторанних послуг та міжнародній електронній
комерції» Номер державної реєстрації НДР:
0119u103530, керівник Данько Н.І.
2. Наукова розробка технологій оздоровчого
харчування Номер державної реєстрації НДР:
0119u103577, керівник Білецька Я.О.
Публікація наукових статей:
 не менше 5 статей у виданнях, що мають
імпакт-фактор та/або реферуються системами
SCOPUS або WEB of Science;
 розділ, стаття у монографії – не менше 2
монографій;
 публікації у фахових виданнях – не менше 25
публікацій;
 не менше 5 публікацій англійською мовою.
Публікації у Віснику Харківського національного

Проєкт 2.8.
«Електронне навчання»

Проєкт 2.14.
«Акредитація освітніх
програм»

Проєкт 3.7.«Іноземні
студенти»

Пункт Стратегії
розвитку Каразінського
університету на 20192025

Проєкт 3.4.
«Університетські видання
у міжнародних
наукометричних базах
даних»

Проєкт 5.5. «Професійне

4.

5.

6.

7.
8.

університету імені В.Н. Каразіна (Серія «Міжнародні
відносини, економіка, країнознавство, туризм»).
Захист не менше ніж 1 докторської дисертації
викладачами кафедри
Проведення періодичних міжнародних наукових
конференцій «Інноваційні напрямки розвитку
готельно-ресторанної справи та міжнародної
електронної комерції»
Забезпечення та сприяння участі студентів у
всеукраїнських та міжнародних конкурсах
студентських наукових робіт та олімпіадах
Збільшення кількості працівників кафедри, що
володіють англійською (іноземної) мовою
Видання навчальних посібників та підручників з
профільних дисциплін кафедри

зростання»
Проєкт 1.6. «Ефективна
аспірантура та
докторантура»
План стратегічного
розвитку факультету
міжнародних економічних
відносин та туристичного
бізнесу на 2020-2025 рр.

4. Міжнародне співробітництво.
п/п

Захід

1.

Шляхом проведення інформаційних зустрічей та
тренінгів, проводити інформаційну роботу для
студентів, аспірантів і викладачів факультету
щодо подання заяв на проходження
стажування за кордоном у рамках академічної
мобільності
Сприяти стажуванню та підвищенню кваліфікації
науково-педагогічних працівників факультету за
кордоном.
Сприяти академічній мобільності працівників та
студентів факультету
Реалізація Модулю Жана Моне «Інфраструктура,
яка об’єднала Європу: історія, сучасність та
погляд у майбутнє» (611665-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE) реалізується на факультеті
міжнародних економічних відносин та туристичного
бізнесу кафедрою міжнародної електронної комерції
та готельно-ресторанної справи, а також на
історичному факультеті кафедрою нової та новітньої
історії. Проведення модулю розраховане на три
навчальні роки (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)
Проводити роботу, спрямовану на підписання угод
університету з іноземними навчальними закладами,
компаніями та міжнародними організаціями щодо
академічної співпраці, проходження стажувань та
практик

2.
3.
4.

5.

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025
Проєкт 3.5. «Міжнародна
академічна мобільність»

Проєкт 3.6. «Міжнародні
грантові програми»

Проєкт 1.5. «Створення
системи комунікації з
провідними
національними та
іноземними
корпораціями, що
зацікавлені в
університетських
інноваційних розробках»

6.

Подання проекту програми Еразмус+ міжнародної
академічної мобільності К1 (короткострокові
програми обміну: кредитна мобільність на навчання
(3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських
студентів:
(молодших)
бакалаврів,
магістрів,
аспірантів, докторантів; академічна мобільність для
викладання / підвищення кваліфікації / на стажування
(від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників
закладів вищої освіти.)

Проєкт 3.6. «Міжнародні
грантові програми»

5. Робота з випускниками та працевлаштування
п/п

1.

2.
3.

4.

Захід

Робота з випускниками факультету:
- розширення баз практик для студентів та
викладачів на підприємствах випускників;
- збір, аналіз та розміщення на сайті
факультету інформації про кращих
випускників кафедри з 2016 року
Участь у проведенні «Дня випускника
університету»
Переглянути існуючі освітні та освітньопрофесійні програми із залученням
випускників стейкхолдерів (роботодавців,
випускників, студентів) та з урахуванням
потреб ринку праці.
Наповнення бази даних про випускників
факультету та їх професійної діяльності

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025
Проєкт 2.2.
«Випускник
Каразінського»

6. Виховна, профорієнтаційна робота та громадська діяльність
п/п

1.

2.

Захід

Проведення системної профорієнтаційної
роботи з використанням сучасних
комунікативних можливостей:
 інформування абітурієнтів про
перспективи навчання на кафедрі;
 заходи щодо популяризації діяльності
«міжнародників» за спеціальностями;
 участь у заходах «День відкритих
дверей університету».
Проведення системної роботи щодо
створення позитивного іміджу факультету та
університету через висвітлення наукових,
громадських, спортивних, творчих досягнень
працівників та студентів факультету

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025
Проєкт 2.1. «Абітурієнт
Каразінського»

Проєкт 5.1.6.
«Університетська
солідарність»

3.
4.

5
6

Робота зі студентами у рамках «IRTB
Hospitality School»
Співпраця з недержавними громадськими
організаціями українськими, іноземними та
міжнародними:
Всеукраїнська громадська організація
«Українська асоціація економістівміжнародників»;
Харківська обласна молодіжна громадська
організація
«Освічена ініціатива»;
Громадська організація «Платформа
публічної дипломатії»;
Громадська організація «Інститут
молодіжного розвитку»;
Фонд Конрада Аденауера в Україні;
Представництво ЄС та НАТО в Україні та
інш.
Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі
кураторів
академічних груп
Системна діяльність з виховної і творчої роботи:
- організація та проведення спортивних
заходів, творчих конкурсів, ігор: - «Що? Де?
Коли?»;
університетських конкурсів «Alma Mater», «Красуня
університету», «Містер Університет»;
- участь студентів у «Студентському театрі»;
- посвячення студентів-першокурсників
у студенти факультету;
- святкування «Дня вишиванки»;
- участь у благодійному заході «Каразінський бал»
та інш.
Сприяння фізичному розвитку, творчому та
художньо- естетичному, патріотичному вихованню
студентів

В.о. завідувача кафедри
міжнародної електронної комерції та
готельно-ресторанної справи

Проєкт 3.2.
«Університет
відкривається
світу»

Проєкт 2.4. «Ефективний
куратор»

Наталя ДАНЬКО

Програма розвитку кафедри туристичного бізнесу та країнознавства
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Претендента на посаду завідувача кафедри
Парфіненко Анатолія Юрійовича

ВСТУП
Освітня, наукова та організаційна діяльність кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ґрунтується на вимогах 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, положеннях Стратегії розвитку Каразінського
університету на 2019–2025 роки та нормативних документів Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства спирається на традиції та інновації класичного Каразінського
університету, здійснює свою діяльність у відповідності до його місії – Пізнавати, Навчати, Просвіщати, а також
визначених цінностей та стратегічних цілей.
Метою діяльності кафедри є визначення та реалізація освітніх та наукових стандартів в галузі міжнародного
туристичного бізнесу та міжнародно-політичного регіонознавства, підготовка на цій основі фахівців, здатних до
навчання впродовж життя та генерування інновацій, які гідно представлятимуть Каразінський університет та Україну в
усіх сферах суспільного життя та професійної діяльності.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Напрямок програми

Індикатор
виконання

1

2

3

1
2

Участь кафедри у реалізації Стратегії розвитку
Каразінського університету на 2019-2025 роки
Формування корпоративного середовища на кафедрі
згідно з традиціями, етичними й моральними правилами
університету

Відповідність
стратегії розвитку
Каразінського
університету
4

Термін
реалізації

5

Щорічний
звіт Проект
5.2. 2020-2025
завідувача кафедри
«Управлінські
Щорічний
звіт рішення»
Постійно
завідувача кафедри

1

3

4

5

6

7

8

2

3

Планування роботи кафедри з урахуванням процесної
моделі управління якістю освітньої і наукової діяльності
Харківського
національного
університету
імені
В.Н.Каразіна
Спрямування роботи науково-педагогічного колективу
кафедри на підвищення якості та академічної
доброчесності освітньої, наукової та методичної роботи

Підготовка щорічних
планів діяльності та
звітування

Постійно

Щорічний перегляд
освітніх
програм,
перевірка наукових
робіт на плагіат
Налагодження
ефективної
взаємодії
з
усіма Звіт про виконання
зацікавленими
стейкхолдерами
–
провідними
підприємствами-роботодавцями,
базами
практик,
випускниками тощо. Сприяння на цій основі успішному
працевлаштуванню випускників
Проведення консолідованої маркетингової політики, Звіт про виконання
спрямованої на забезпечення набору на усі спеціальності
та освітні програми кафедри. Використання для цього
різних форм комунікаційної взаємодії: презентації, дні
відкритих дверей, соціальні мережі, залучення учнівської
молоді до базових міжнародних та економічних знань
через проведення конкурсів, ярмарок, наукових пікніків
Забезпечення сталості у кадровій політиці, створення Звіт про виконання
кадрового резерву, розвиток інституту наставництва

Проект
2.14. Постійно
Акредитація
освітніх програм

Підвищення
факультету

комп’ютерної

грамотності

4

5

Проект
2.7 Постійно
«Професійна
кар’єра
випускників»
Проект
2.1. Постійно
«Абітурієнт
Каразінського»

Проект
5.5. Постійно
Професійне
зростання
працівників Участь у відповідних Проект
2.9. З 2021 р.
курсах та семінарах
«Інформаційноко
мп’ютерна
компетентність

1

2

3

Проведення
регулярного
індивідуального
та
кафедрального рейтингування викладачів
10 Забезпечення підвищення кваліфікації співробітників
кафедри у відповідності до профілю освітніх програм та
навчальних дисциплін

Рейтинг викладачів
та кафедр
Отримання
сертифікатів
про
підвищення
кваліфікації
11 Регулярне оновлення інформації про діяльність кафедри Оновлення
на web-сторінці факультету, підтримка акаунтів кафедри інформації
про
у соціальних мережах Facebook та Instagram
діяльність кафедри
9

4

5

Проект
5.4. Постійно
«Сучасні
технології
Постійно
управління
персоналом»
Проект
3.2. Постійно
«Університет
відкривається
світу»

2. РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п

Напрямок програми

Індикатор
виконання

1

2

3

1

2

Відповідність
стратегії розвитку
Каразінського
університету
4

Термін
реалізації

5

Забезпечення постійного процесу оновлення змісту Щорічний
звіт
Щорічно
робочих програм, навчальних планів спеціальностей та завідувача кафедри
освітніх програм у відповідності до вимог ринку праці.
Гармонійне
поєднанням
в
освітніх
програмах
професійних, соціальних, підприємницьких, мовних та
комп’ютерних компетентностей
Проект
5.5.
«Професійне
Запровадження та розвиток освітньої програми Відкриття програми
Постійно
зростання»
«Міжнародний туристичний бізнес» (ОКР «Бакалавр»).
Залучення для цього роботодавців, випускників,
студентів

1

3

4

5

6

7

8

2

3

Залучення зовнішніх стейкхолдерів до формулювання
цілей та визначення програмних результатів освітніх
програм, залучення фахівців-практиків до викладацької
діяльності (особливо до семінарських та практичних
занять)
Забезпечення освітніх програм кафедри заочної
(дистанційної)
та
денної
форми
навчання
сертифікованими дистанційними курсами
Забезпечення ефективного балансу аудиторної та
дистанційної форм навчання. Створення відкритих
дистанційних курсів
Посилення практичної складової освітнього процесу.
Розширення баз практик. Орієнтація освітнього процесу
на практичну діяльність випускників
Сприяння появі відеоконтенту з лекціями провідних
викладачів кафедри

Щорічний
звіт
завідувача кафедри,
участь
фахівцівпрактиків
у
навчальному процесі
Сертифікація
дистанційних курсів

4

5

Проект
5.5. Постійно
«Професійне
зростання»

Проект
2.8. Постійно
«Електронне
навчання»
Щорічний
звіт
Постійно
завідувача кафедри

Щорічний
звіт Проект
5.5. Постійно
завідувача кафедри
«Професійне
зростання»
Виготовлення
Постійно
навчального
відеоконтенту
Проходження акредитації усіх освітніх програм у Отримання
Проект
2.14. 2020-2025
визначені терміни та згідно з вимогами до забезпечення сертифікатів
про «Акредитація
якості освітнього процесу. У тому числі, акредитація:
акредитацію
освітніх програм»
- ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії» за
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії», 2023 р.;
- ОП «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» (ОКР
«Магістр»), 2024 р.;
- ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії:
європеїстика» за спеціальністю 291 «Міжнародні

1

8

9

2

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
2024 р.;
- ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії:
сходознавство» за спеціальністю 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
2025 р.
Сприяння розвитку платформи безперервної освіти «Life
long learning». Розробити короткотермінових практикоорієнтованих навчальних курсів

3

Отримання
сертифікатів
акредитацію

4

5

Проект
2.14.
про «Акредитація
освітніх програм»

Розробка курсів

Проект
5.5. 2020-2025
«Професійне
зростання»

3. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТИ
№
з/п

Напрямок програми

Індикатор
виконання

1

2

3

1

2

Створення умов для підвищення ефективності наукової Наявність публікацій
роботи (публікація монографій, наукових праць у
фахових виданнях, у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах даних, у тому числі, у базі Scopus)

Відповідність
стратегії розвитку
Каразінського
університету
4

Термін
реалізації

5

Проект 3.4.
2020-2025
«Університетські
видання
у
міжнародних
наукометричних
базах даних»
Створення робочих груп для підготовки сучасних базових Видання навчальної Проект 2.3.
2020-2025
підручників (електронних та паперових) за основними літератури
«Дидактична та
напрямками освітньої діяльності кафедри. У тому числі,
психологічна
написання та видання навчальних посібників «Вступ до
адаптація
спеціальності» за усіма освітніми програмами рівня
першокурсників
бакалавр (українською та англійською мовами)

1

3

4

5

6

7

8

2

3

Проведення кафедрою всеукраїнських та міжнародних Проведення
наукових конференцій.
конференцій
- Туристичний
бізнес:
світові
тенденції
та
національні пріоритети
- Європейський Союз: історія та сучасність
- Україна та країни Східної та Південно-Східної Азії:
досвід модернізації та взаємодії та ін.

4

5

Щороку

Проект
1.6.
«Ефективна
та Щороку
Залучення студентів до наукової, інноваційної діяльності, Щорічний
звіт аспірантура
докторантура»
в тому числі, через їх участь у міжнародних грантових завідувача кафедри
проектах. Підтримка й розвиток студентського наукового
товариства.
Забезпечення
всебічної
підтримки
студентської наукової ініціативи
Сприяння захисту дисертацій на здобуття наукових
Захисти
Щороку
ступенів доктора філософії та доктора наук
дисертаційних
досліджень
Сприяти у реалізації проекту Жана Моне:
Виконання
умов Проект
3.6.
2018-2021
- модуль «Зовнішня політика Європейського Союзу»
проекту
«Міжнародні
(600222- EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE)
грантові
програми»
Розвиток наукової співпраці з провідними
Угоди,
спільні Проект
5.5. Щороку
університетами та науковими інституціями
проекти
«Професійне
зростання»
З метою підвищення рейтингу університету та кафедри, Наявність
Проект
4.4. Щороку
публікацій у
«Сучасна
наповнювати репозитарій Центральної наукової
репозитарії
університетська
бібліотеки навчально-методичними та науковими
бібліотека
розробками викладачів кафедри

4. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
№
з/п

Напрямок програми

Індикатор
виконання

1

2

3

1

2

3

4

Розвиток на кафедрі англомовної освіти, передусім,
магістерських програм.
Відкриття
англомовної
магістерської
програми
«Міжнародний туристичний бізнес».
Поступове запровадження англомовних курсів на денній
формі навчання бакалавріату.
Організація інформаційної роботи серед студентів,
аспірантів і викладачів щодо подання заяв на
проходження стажування за кордоном у рамках
академічної мобільності
Стимулювання
участі
науково-педагогічних
працівників та студентів факультету у програмах
академічної
мобільності
та
міжнародного
стажування
Заохочення
наукових
публікацій
співробітників
факультету у виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних, у тому числі, Scopus та та
Web of Science

Відповідність
стратегії розвитку
Каразінського
університету
4

Термін
реалізації

5

Щорічний
звіт Проект
2.10. 2020-2025
завідувача кафедри
«Англійська мова
в
освітньому
процесі»
Проведення
Проект
3.5. Постійно
інформаційних
«Міжнародна
зустрічей та тренінгів академічна
мобільність»
Стажування та
Проект
3.5. Постійно
відрядження
«Міжнародна
академічна
мобільність»
Наявність публікацій Проєкт 1.1.
Постійно
«Підвищення
конкурентної
здатності
університетсько
ї науки у
світовому
академічному
просторі»

1

5

6

2

3

Створення на кафедрі робочих груп із написання Звіт про виконання
грантових заявок. Проводити роботу з викладачами
кафедр щодо подання проектів у рамках програми
Erasmus+
З метою активізації міжнародної співпраці розробити та Наявність портфоліо
розмістити на сайті факультету у профілях викладачів та публікацій
портфоліо про основні освітні та наукові здобутки (у
тому числі англійською мовою). З цією ж метою
забезпечити
підготовку
викладачами
кафедри
англомовних публікацій за профілем наукової та
навчальної діяльності

4

5

Проект
3.6. Постійно
«Міжнародні
грантові
програми»
Проєкт 1.1.
Постійно
«Підвищення
конкурентної
здатності
університетсько
ї науки у
світовому
академічному
просторі»

5. РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЙ
№
з/п

Напрямок програми

Індикатор
виконання

1

2

3

1

Примноження та збереження кафедральних традицій. Проведення заходів
Проведення традиційних кафедральних заходів:
- святкування міжнародного Дня туризму та Дня
туризму в Україні (27 вересня);
- проведення
заходів
з
нагоди
Дня
ООН (24 жовтня);
відзначення Дня працівника дипломатичної служби
України (22 грудня);

Відповідність
стратегії розвитку
Каразінського
університету
4

Термін
реалізації

5

Проект
2.4. 2020-2025
«Ефективний
куратор»

1

1

2

3
4

5
6

7

2

- проведення заходів з нагоди Дня екскурсовода (21
лютого);
- проведення заході з нагоди Дня Європи в Україні
(15 травня) та ін.
проведення Дня випускника на кафедрі
Розвиток
співпраці
з
органами
студентського
самоврядування та студентського профспілкового бюро у
плануванні та проведенні виховних заходів, круглих
столів, організації студентського дозвілля, спортивних і
культурно-масових заходів
Сприяння участі студентів та викладачів у соціальноорієнтованих проектах, волонтерській роботі тощо.
Сприяння формуванню корпоративного середовища
кафедри через проведення різних наукових, культурних
та спортивних заходів спільно викладачами та
студентами.
Зміцнення інституту кураторства. Аналіз успіхів та
недоліків роботи кураторів академічних груп.
Популяризація здорового способу життя, сприяння
активному й змістовному дозвіллю та відпочинку.

3

4

Щорічний
звіт
завідувача кафедри

5

Постійно

2.4. Постійно
Щорічний
звіт Проект
«Ефективний
завідувача кафедри
Щорічний
звіт куратор»
Постійно
завідувача кафедри

Планування
та
звітування кураторів
Проведення виїзних
екскурсій
Харківщиною
Реагування на результати загальноуніверситетського Розгляд результатів Проект 2.13.
дослідження думки студентів, соціологічного опитування опитування
на «Студентський
моніторинг
«Викладач очима студентів», виявлення і подальше засіданні кафедри
якості навчання»
вирішення проблем організації навчального процесу,
проживання в гуртожитку, задоволення соціальнокультурних потреб.

Постійно

Щороку

1

8

2

Допомога в працевлаштуванні студентів. Робота з
випускниками. Участь в організації та проведенні
«Ярмарку вакансій в університеті»

3

Звіт про виконання

Участь у проведенні «Дня випускника університету»
Звіт про виконання
Збір, аналіз та розміщення на сайті факультету інформації
про кращих випускників кафедри
10 Участь у заходах «День відкритих дверей університету»
Участь у заходах
9

Підготував:
Претендент на посаду завідувача кафедри
туристичного бізнесу та країнознавства

4

5

Проект 2.7
Постійно
«Професійна
кар’єра
випускників»
Проект
2.2. Щороку
«Випускник
Каразінського»
Проект
2.1. Щороку
«Абітурієнт
Каразінського»

Парфіненко А. Ю.

Пропозиції надсилати на електронну пошту кафедри туристичного бізнесу та країнознавства: turbiz@karazin.ua
або на пошту Парфіненко А. Ю.: parfinenko@karazin.ua

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ІМЕНІ
АРТУРА ГОЛІКОВА
ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
НА 2020 – 2025 РОКИ
1. Стратегія розвитку кафедри
Освітня, наукова та організаційна діяльність кафедри міжнародних
економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу ґрунтується на вимогах 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, положеннях
Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки та
нормативних документів Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна.
Метою діяльності кафедри є організація та здійснення на високому рівні
освітнього процесу, навчально-виховної, методичної і наукової роботи за
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», підготовка науковопедагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і педагогічної кваліфікації.
Для досягнення зазначеної мети кафедра виконує наступні завдання:
– організація та здійснення освітнього процесу, навчально-виховної,
методичної, наукової роботи в межах, визначених факультетом міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу (університетом);
–

забезпечення

підготовки

фахівців

відповідного

кваліфікаційного рівня відповідно до стандартів вищої освіти;

освітньо-

– розподіл навчальної та інших видів роботи між науково-педагогічними
працівниками;
– здійснення наукових досліджень та проведення інноваційної діяльності,
визначення кола виконавців кожної наукової теми;
– проведення роботи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та
інших працівників;
– надання висновків із відповідними рекомендаціями при прийнятті на
роботу науково-педагогічних працівників та при продовженні трудових
відносин з ними;
– внесення вченій раді факультету подання про дострокове розірвання
контракту із завідувачем кафедри;
– щорічне наприкінці навчального року заслуховування, обговорення та
оцінювання виконання науково-педагогічними працівниками індивідуальних
планів роботи за навчальний рік;
– проведення пошуку грантів на виконання наукових досліджень, в тому
числі закордонних, держбюджетних тем;
– організація та проведення семінарів, вебінарів та онлайн-лекцій,
науково-методичних семінарів, конференцій з відомими українськими та
закордонними фахівцями у галузі міжнародних економічних відносин;
– рецензування дисертаційних робіт та авторефератів.
Роботу кафедри необхідно розвивати за такими напрямами: робота з
кадрами та організаційна робота; навчально-методична робота; науководослідна робота; міжнародне співробітництво.

2.

Організаційна робота та кадрове забезпечення

2.1. Забезпечити ефективні управлінські заходи щодо всіх напрямів
діяльності кафедри,

підтримання

демократичних і самоврядних засад,

врахування думки і передових пропозицій та ідей всіх членів колективу, що

спрямовано на впровадження напряму «Університетський менеджмент»
«Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки».
Постійно
2.2. Забезпечити заходи щодо підвищення фахового рівня науковопедагогічних працівників кафедри шляхом проходження стажування у
провідних навчальних закладах освіти Європи та України.
Постійно
2.3. Забезпечити розширення та оновлення баз для проходження
виробничої практики, укласти угоди про співпрацю з організаціями, що
можуть

стати

потенційними

базами

практик

(з

дозволу

керівництва

Університету та факультету) задля посилення практичної складової підготовки
майбутніх

фахівців

спеціальності

«Міжнародні

економічні

відносини»,

спрямоване на реалізацію визначеної в розділі «Інфраструктура Каразінського
університетського життя» «Стратегії розвитку Каразінського університету на
2019-2025 роки».
Щорічно
2.4. Організувати комплексну профорієнтаційну діяльність: участь у
проведенні Днів відкритих дверей в Університеті, проведення зустрічей зі
школярами та іншими можливими абітурієнтами, використовувати можливості
соціальних мереж тощо.
Щорічно
2.5.

Організувати

діяльність

із

забезпечення

працевлаштування

випускників: участь у проведенні ярмарок вакансій в Університеті, зустрічей із
роботодавцями та успішними випускниками факультету, використовувати
можливості соціальних мереж, спрямоване на реалізацію визначеної в проєкті
«Випускники Каразінського» «Стратегії розвитку Каразінського університету
на 2019-2025 роки».
Щорічно

2.6. Здійснювати виховну роботу зі студентами,

організувати та

контролювати роботу кураторів, мотивувати студентів брати участь у
культурно-просвітницьких заходах, волонтерській діяльності тощо.
Постійно
2.7. Реалізація комплексу дистанційних курсів створених в рамках
міжнародного освітнього проекту «Модуль Жана

Моне «Європейська

інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMOMODULE) в якості постійно діючої (щорічної) програми підвищення
кваліфікації науково-педагогічного складу (для економістів, соціологів,
істориків та інших фахівців соціально-економічного напрямку).
Щорічно
2.8. Організація та участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу
студентських

наукових

робіт

за

напрямком

«Актуальні

питання

співробітництва України з Європейським Союзом».
Щорічно

3.

Навчально методична робота

3.1. Сформувати цілісний механізм внутрішньо кафедральної роботи із
забезпечення якості освіти шляхом обміну досвідом, проведення методичних
семінарів, відкритих занять, підвищення ефективності взаємовідвідувань
працівниками кафедри.
Постійно
3.2. Здійснити заходи з удосконалення якості методичного забезпечення
навчального процесу, наповнення його інноваційним змістом.
Постійно
3.3. Розширювати та оновлювати МФД та факультативи, які пропонуються
кафедрою до вибору студентів.
Щорічно

3.4. Продовжувати розробку електронного забезпечення навчальних
програм, розробку і наповнення матеріалів дистанційних курсів кафедри,
розміщення на сайті кафедри всіх навчально-методичних матеріалів, що
стосуються змісту навчання, всебічна реалізація завдань розділу «Електронне
навчання» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки»;
Поетапно, до кінця 2025 р.
3.5. Забезпечити зростання кількості та належну якість підготовки
викладачів, що мають право викладати дистанційні курси.
Щорічно
3.6. Створення умов для отримання викладачами кафедри сертифікатів
рівня В2 з англійської мови в рамках реалізації стратегії розвитку університету,
спрямоване на реалізацію визначеної в розділі «Каразінська університетська
освітня діяльність» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 20192025 роки».
Щорічно
3.7. Забезпечити якісну підготовку матеріалів до акредитації освітніх
програм, за якими здійснюється навчання на факультеті міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу, відповідно до дисциплін, що
викладаються кафедрою.
За необхідності
3.9. Удосконалити використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій у діяльності кафедри та її науково-педагогічних працівників, роботи
з формування електронних центрів знань, використання інтерактивних методик
навчання, орієнтування в наукометричних базах тощо.
Постійно

4.

Науково-дослідна робота

4.1. Забезпечити якісну підготовку та своєчасний захист докторів
філософії.
Постійно

4.2. Забезпечити виконання державної теми «Імперативи розвитку
міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів» (номер
державної реєстрації - 0120U100907, строк виконання: 2020-2022 рр.). та
забезпечити розробку нової державної теми. Це дозволить розширити науководослідну роботу кафедри, спрямовану на виконання напряму «Каразінський
університет

у

глобальному

науково-освітньому

просторі

у 2025 році»

«Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки».
До кінця 2025 р.
4.3. Оптимізація керівництва науковими студентськими роботами для
участі у всеукраїнських і міжнародних студентських конкурсах наукових
робіт, олімпіадах, наукових конференціях.
Постійно
4.4. Забезпечити участь працівників кафедри в організації та проведенні
науково-практичної конференції молодих вчених

«Актуальні

проблеми

світового господарства і міжнародних економічних відносин».
Щорічно
4.6.

Підготувати

колективну

монографію

«Імперативи

розвитку

міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів».
До кінця 2025р.
4.7. Провести міжнародну науково-практичну конференцію з питань
наукових досліджень та розробок кафедри. Це дозволить виконати напрям
«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у
2025 році» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025
роки».
До кінця 2025 р.
4.8. Забезпечити участь науково-педагогічних працівників кафедри в
міжнародних, всеукраїнських конференціях, круглих столах (симпозіумах), у
тому числі інтернет-конференціях.
Не менше 1 участі 1 працівника за рік

4.9. Досягти публікації здобутків провідних науковців кафедри у
журналах, що включено до міжнародних наукометричних баз Web of Science та
Scopus, що є спрямованим на виконання напряму «Каразінський університет у
глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» «Стратегії розвитку
Каразінського університету на 2019-2025 роки».
Не менше 1 кафедральної публікації за рік
4.10. Забезпечити за профілем кафедри якісний рівень надання матеріалів
до наукового журналу «Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна» (серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство,
туризм»).
Постійно

5.
5.1.

Забезпечити

Міжнародне співробітництво
обмін

науково-педагогічними

працівниками

та

можливість стажування в зарубіжних університетах, спрямований на виконання
напряму

«Каразінський

університет

у глобальному науково-освітньому

просторі у 2025 році» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 20192025 роки».
За окремим планом (за наявності)
5.2. Забезпечити виконання міжнародного освітнього проекту «Модуль
Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» (611674EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE).
До кінця 2022 р.
5.3.

Продовжити

практику

отримання

грантів

з

проблематики

євроінтеграції та сучасних міжнародних економічних відносин.
Згідно строків подання пропозицій

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН ІМЕНІ АРТУРА ГОЛІКОВА ДО 2025 р.
№

2019

2025

Освітня робота
1.

Збільшення відсотка викладачів, які
викладають європейськими мовами

0%

10%

2.

Використання дистанційних форм
викладання дисциплін

83%

100%

3. Впровадження новітніх освітніх педагогічних
технологій
4.

Підготовка нових курсів, у тому числі для
студентів інших факультетів

2

10

5.

Розширення нових баз виробничої практики
поза університетом

10

20

6.

Створити нову освітньо-наукову програму
для магістрів «Міжнародна інтеграція та
міжнародна логістика»

0

1

2

5

3

5

7.

Міжнародне співробітництво
Підвищення академічної мобільності
викладачів
Наукова робота

8. Опублікувати статті в журналах, що
включено до міжнародних наукометричних
баз Scopus, WoS
9.

Опублікувати статті в журналах, які входять
у категорію "Б"

10. Опублікувати монографію
«Імперативи розвитку міжнародних
економічних відносин в умовах глобальних
викликів» (колективна)
11. Провести науково-практичні конференції
молодих вчених «Актуальні проблеми
світового господарства і міжнародних
економічних відносин»

15
1

щорічно

12. Провести міжнародну науково-практичну
конференцію з питань наукових досліджень
та розробок кафедри
13. Регулярно проводити науково-методичні
семінар кафедри з проблематики сучасних
міжнародних економічних відносин

1
щокварталь
но

14. Продовжити практику отримання грантів з
проблематики євроінтеграції та сучасних
міжнародних економічних відносин
15. Забезпечити своєчасний захист дисертацій

1

1

100%

Робота з абітурієнтами
16.

Сприяти пошуку талановитої молоді
рамках програми “Абітурієнт”
Методична робота

17.

Підготовити навчальні посібники
«Міжнародна логістика», «Євроінтеграція»,
«Митне регулювання»

у

постійно

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ
ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
на 2020-2025 роки
кандидата на посаду завідувача кафедри
к.ю.н., доцента НОВІКОВОЇ Людмили Вікторівни

2020

Програму складено відповідно до Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки.

Місія: кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки полягає в реалізації наукової, освітньої та суспільногромадської функції підготовки висококваліфікованих фахівців:
- бакалаврів за освітньо-професійними програмами «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація та міжнародні
комунікації;
- магістрів за освітньо-професійними програмами: «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії».
Цілі:
- підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого магістерського) рівня вищої освіти для державних,
бізнес та громадських структур, міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій, що здійснюють зовнішньоекономічну
та зовнішньополітичну діяльність;
- забезпечення надання високої якості освітніх послуг;
- науково-дослідницька діяльність актуальних проблем та розвитку міжнародних відносин, інформації та комунікацій,
євроінтеграції, міжнародної та національної безпеки, тощо;
- розвиток кадрового потенціалу фахівців-міжнародників;
- вдосконалення системи управління в контексті використання переваг автономії університету, як структурного підрозділу в межах
компетенції;
- реалізація наукового та науково-педагогічного потенціалу працівників та студентів.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
1. Адміністративна робота та інформатизація
№
з/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Пункти програми розвитку кафедри
Участь кафедри у розробці і оцінці найважливіших
управлінських рішень з реалізації Стратегії розвитку
Каразінського університету на 2019-2025, відповідно до
профілю кафедри.
Формування корпоративного середовища на кафедрі згідно з
традиціями, етичними й моральними правилами поведінки
персоналу та студентів університету.
Забезпечити виконання переходу документообігу кафедри
(факультету) на електронну основу в рамках загально
університетської системи електронного документообігу.
З метою підвищення рейтингу кафедри та факультету,
наповнити репозитарій публікацій викладачів у міжнародних
електронних базах даних: Google Scholar, ORCID ID, Research
Gate та інших.
Забезпечення сталого розвитку web-сторінки кафедри на
сайті факультету.
Створювати не менше 3 дистанційних навчальних курсів,
оновлення розроблених, їх сертифікація.
Забезпечити навчальні курси, які викладаються на факультеті,
електронними методичними матеріалами, посібниками та
підручниками.

Індикатори та
показники
досягнення
Звіт про виконання

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського університету
на 2019-2025

Проєкт 5.2. «Управлінські
рішення»

Звіт про виконання
Електронна
система
документообігу
Наявність
публікацій у
репозитарії
Web-сторінка
факультету

8.

Діагностика комп’ютерної грамотності працівників кафедри в
рамках факультету.

Звіт про виконання

9.

Впровадження курсів з підвищення комп’ютерної грамотності
працівників кафедри.

Семінари та
електронні курси

2020-2025

постійно
Проєкт 5.3. «Електронне
управління»
Проєкт 1.1. «Підвищення
конкурентної здатності
університетської науки у
світовому академічному
просторі»
Проєкт 3.2. «Університет
відкривається світу»

Дистанційні курси
Методичні
матеріали,
посібники та
підручники на
сайті університету

Термін

2020

щороку

постійно
щороку

Проєкт 2.8. «Електронне
навчання»

Проєкт 2.9. «Інформаційнокомп’ютерна компетентність
викладачів»

щороку

з 2020
з 2021

10. Регулярно проводити навчальні семінари з питань розвитку та
вдосконалення сучасних цифрових компетенцій для
працівників кафедри.
11. Участь працівників кафедри у формуванні єдиного
інформаційного простору Університету через наповнення
бази даних та розширення функціоналу інформаційної
системи управління навчальним процесом.

Проєкт 2.9. «ІнформаційноСемінари
комп’ютерна компетентність
викладачів»
Проєкт 2.12. «Модернізація
Програмне
матеріально-технічного та
забезпечення, база
програмного
даних
забезпечення навчального
процесу»
Проект 4.5 «Комфортні
умови навчання, дозвілля та
Звіт про виконання
мешкання»

12. Забезпечення за необхідністю переобладнання приміщень
кафедри, закупки меблів, комп’ютерної техніки,
мультимедійного обладнання, забезпечення точками доступу
wi-fi та інше.
13. Проведення регулярного індивідуального та кафедрального
рейтингування викладачів.

Рейтинг викладачів
та кафедр

14. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників та співробітників кафедри.

Звіт про виконання

15. Забезпечення відповідності кваліфікаційним умовам науковопедагогічного персоналу кафедри.

Звіт про виконання

16. Проведення моніторингу та забезпечення прозорої системи
щодо представлення працівників кафедри до
університетських, державних та інших нагород.
17. Сприяння у реалізації на факультеті проекту
«Університетська громадська думка»

щороку

постійно

2020-2025

постійно
Проєкт 5.4. «Сучасні
технології управління
персоналом»

щороку
постійно

Звіт про виконання

Проект 5.7. «Справедливе
заохочення»

постійно

Звіт про виконання

Проект 5.8 «Університетська
громадська думка»

постійно

2. Міжнародна діяльність

№
з/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Пункти плану розвитку
Шляхом проведення інформаційних зустрічей та тренінгів,
проводити інформаційну роботу для студентів, аспірантів і
викладачів кафедри та факультету щодо подання заяв на
проходження стажування за кордоном у рамках академічної
мобільності
Сприяти стажуванню та підвищенню кваліфікації науковопедагогічних працівників кафедри за кордоном.
Сприяти академічній мобільності викладачів кафедри та
студентів факультету.
Сприяти в реалізації проектів «Говорять світові експерти» та
концепції «Всесвітній Клуб Каразінського університету»,
шляхом залучення експертів з числа випускників факультету
та іноземних гостей.
Сприяти у реалізації проектів Жана Моне:
- модуль «Зовнішня політика Європейського Союзу» (600222EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE);
- модуль «Європейська інтеграція України в умовах Industry
4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE).
Сприяти розвитку співпраці факультету й університету з
міжнародними неурядовими організаціями та фондами щодо
організації навчальних візитів та шкіл.
Проводити роботу з викладачами кафедр щодо подання
проектів у рамках програми Erasmus+, Горизонт 2020 та
інших програм та фондів.
1. Подання заявки на проект «Міжнародна інформаційна
безпека» рамках програми Erasmus+ Модуль Жана Моне.
Надавати всебічну консультативну та документальну
підтримку студентам викладачам кафедри , які виявлять
бажання проходити стажування та практики в іноземних
компаніях, міжнародних організаціях, ТНК.

Індикатори та
показники
досягнення

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025

Зустрічі та
тренінги
Стажування та
відрядження
Відрядження та
звіти

щороку
Проект 3.5. «Міжнародна
академічна мобільність»
щороку
щороку

Навчальні візити,
інтерв’ю, лекції

Проект 3.1. «Міжнародне
партнерство»

Виконання умов
проектів

Проект 3.6. «Міжнародні
грантові програми»

Зустрічі та
тренінги,
навчальні візити
Проекти

Стажування та
відрядження

Термін

згідно з
графіком
проекту
2018-2021
2019-2022
щороку

Проект 3.5. «Міжнародна
академічна мобільність»

2021

щороку

9.

Проводити роботу, спрямовану на підписання угод
університету з іноземними навчальними закладами,
компаніями та міжнародними організаціями щодо академічної
співпраці, проходження стажувань та практик.

Угоди,
меморандуми та
спільні проекти

10. Продовжувати та розширювати практику залучення
зарубіжних
фахівців
та
експертів
бізнес-компаній,
дипломатичних установ та міжнародних організацій щодо Іноземні викладачі
проведення лекцій на факультеті згідно з індивідуальними
та експерти
запрошеннями або меморандумами та договорами з
відповідними зарубіжними інституціями.
11. Продовжувати та розширювати практику запрошення
викладачів іноземних університетів для надання циклу лекцій, Іноземні викладачі
майстер-класів за фахом та спеціалізацією факультету
12. Регулярно приймати участь в інформаційних зустрічах та
Інформаційні
тренінгах щодо підготовки заявок на участь в міжнародних
зустрічі та
проектах та грантах
тренінги
13. Сприяння діяльності «Робочої групи факультету з пошуку,
оцінки та підготовки грантових заявок» з питань залучення
Звіт про виконання
грантів, проектів, стипендій, наукових і академічних програм
та інше

Проєкт 1.5. «Створення
системи комунікації з
провідними національними
та іноземними
корпораціями, що
зацікавлені в
університетських
інноваційних розробках»

Проєкт 3.1. «Міжнародне
партнерство»

щороку

з
2021 року
щороку

щороку
щороку
Проєкт 3.6. «Міжнародні
грантові програми»
щороку

3. Освітня та навчальна робота
№
з/п

Пункти плану розвитку

Індикатори та
показники
досягнення

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025

Термін

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Формування та впровадження освітніх програм із залученням
стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів), з
урахуванням сучасних потреб ринку праці.
З метою вдосконалення внутрішньої системи забезпечення
якості освітньої діяльності переглянути та оновити методи
контролю знань студентів.
Розширення можливостей індивідуальних навчальних
траєкторій студентів через вибіркові курси згідно з освітньопрофесійними програмами
«міжнародні відносини»,
«міжнародна інформація та комунікації»,
« міжнародна інформаційна безпека»
«міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії».
Активно використовувати у навчальному процесі платформу
Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного)
навчання університету, створення дистанційних курсів на
платформі Moodle, Google Meet, Zoom.
На основі розроблених електронних курсів розвивати
дистанційне навчання для студентів факультету, які
навчаються за кордоном у рамках програм академічного
обміну.
Впроваджування електронної системи наукової звітності з
використанням системи рейтингового оцінювання наукової
роботи (за програмою університету).
З метою посилення практичної спрямованості підготовки
студентів, впровадження дуальної освіти згідно з потребами
роботодавців та ринку праці

Освітньопрофесійні
програми

Проєкт 5.5. «Професійне
зростання»

Освітньопрофесійні
програми

щороку

щороку

Проєкт 2.5. «Індивідуальні
освітні траєкторії»
Навчальні курси

Заняття з
використанням
матеріалів Web
мережі
університету
Заняття з
використанням
матеріалів Web
мережі
університету

щороку

2020-2025

Проєкт 2.8. «Електронне
навчання»

щороку

Електронна
система

згідно з
графіком
проекту

Договір про
співпрацю з
роботодавцем,
спільні проекти,
курси

2021-2025

8.

Проводити перегляд та оновлення освітньо-професійних
програм
«міжнародні відносини»,
«міжнародна інформація та комунікації»,
« міжнародна інформаційна безпека»
«міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії» за першим та другим рівнями вищої освіти з метою їх
актуалізації та відповідності сучасним вимогам.
1. Підготовка до проведення акредитації освітньо-професійних
програм.
2. Започаткування відкриття міжкафедральної освітньопрофесійної англомовної програми магістратури за
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії»

З метою підвищення рейтингу університету, факультету, та
кафедри наповнювати репозитарій Центральної наукової
бібліотеки навчально-методичними та науковими розробками
викладачів кафедри.
10. Підготовка навчальних курсів англійською мовою (за потреби)
для студентів бакалаврських та магістерських програм.
11. Регулярно проводити оцінювання викладачів , у т.ч. «оцінка
викладача очима студентів».
9.

Освітньопрофесійні
програми,
результати
акредитації

Проект 2.14. «Акредитація
освітніх програм»

щороку,
згідно з
графіком

Наявність
публікацій у
репозитарії

Проєкт 4.4. «Сучасна
університетська бібліотека»

щороку

Навчальні курси
Рейтинг
викладачів та
кафедр

Проєкт 3.7.«Іноземні
студенти»
Проєкт 2.13. «Студентський
моніторинг якості
навчання»

2021-2025
щороку

4. Наукова та методична робота
№
з/п
1.

Пункти плану розвитку
Публікація наукових статей:

Індикатори та
показники
досягнення
Наявність
публікацій

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025
Проєкт 3.4.
«Університетські видання у

Термін
щороку

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- не менше 1 статті у виданнях, що мають імпакт-фактор
та/або реферуються системами SCOPUS або WEB of Science;
- розділ, стаття у монографії – не менше 2 монографій;
- публікації у фахових виданнях – не менше 30 публікацій;
- не менше 5 публікацій англійською мовою.
Участь у забезпеченні роботи Віснику Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна (Серія
«Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»)
не менше 5 публікацій.
Розширення можливостей для стажування науковопедагогічних працівників у провідних науково-дослідних
установах та інституціях
Розвивати наукову співпрацю з провідними університетами та
науковими інституціями.
Сприяння захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора філософії та доктора наук.
Розпочати роботу щодо відкриття аспірантури
для
випускників за спеціальністю ««міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії».
Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях викладачів,
аспірантів та здобувачів вищої освіти
Проведення періодичних міжнародних наукових конференцій
на кафедрах факультету:
- Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні
напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
(кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та
безпеки).
Забезпечення та сприяння участі студентів у всеукраїнських та
міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та
олімпіадах.
Сприяти роботі на факультеті англомовного клубу «English
Speech club».

міжнародних
наукометричних базах
даних»

Наявність
публікацій

щороку

Стажування

щороку

Угоди, спільні
проекти
Захисти
дисертаційних
досліджень

Проєкт 5.5. «Професійне
зростання»
щороку

Проєкт 1.6. «Ефективна
аспірантура та
докторантура»

Звіт про виконання

щороку

щороку
щороку:

Звіт про виконання

квітень

Наявність участі

щороку

Звіт про виконання

Проєкт 2.10. «Англійська
мова в освітньому процесі»

щороку

10. Збільшення кількості працівників кафедри, щодо володіння
Сертифікати В2
англійської (іноземної) мовою.
11. Сприяння в організації та проведенні спільно з Харківською
Звіт про виконання
міською радою «Школи молодого дипломата».
12. Проведення майстер-класів від фахівців та експертів за
Звіт про виконання
профілем кафедри.

щороку
щороку
щороку

5. Робота з випускниками та працевлаштування
№
з/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Пункти плану розвитку
Робота з випускниками кафедри:
- розширення баз практик для студентів та викладачів на
підприємствах випускників;
- збір, аналіз та розміщення на сайті факультету інформації
про кращих випускників кафедри з 2018 року.
Участь у проведенні «Дня випускника університету».
Організація
проведення
заходів
«Майстер-клас
від
випускника» за фахом.
Переглянути існуючі освітні та освітньо-професійні програми
із залученням випускників стейкхолдерів (роботодавців,
випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.
Наповнення бази даних про випускників факультету та їх
професійної діяльності.
Системна робота щодо працевлаштування студентіввипускників:
- надання інформації щодо наявних вакансій, відповідно до
запитів з підприємств та установ;
- участь в організації та проведенні «Ярмарку вакансій в
університеті»;
- забезпечення участі студентів у щорічній Виставці
магістерських програм в університеті;
- участь в організації та проведенні «Дня кар’єри» в
університеті

Індикатори та
показники
досягнення

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025

Звіт про виконання
Звіт про виконання

Термін

щороку
Проєкт 2.2. «Випускник
Каразінського»

щороку

Звіт про виконання

щороку

освітньопрофесійні
програми

щороку

Звіт про виконання

Звіт про виконання

Проєкт 3.3. «Випускники за
кордоном»

Проєкт 2.7 «Професійна
кар’єра випускників»

щороку

щороку

7.

Системна робота з працевлаштування студентів-випускників:
- організація та проведення для студентів «гостьових лекцій»
представниками роботодавців;
Звіт про виконання
- проведення системної роботи із взаємодії з випускниками
кафедри та факультету з питань працевлаштування студентіввипускників.

Проект 2.7 «Професійна
кар’єра випускників»

щороку

6. Виховна, профорієнтаційна робота та громадська діяльність

№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

Пункти плану розвитку
Сприяння діяльності Студентського наукового товариства
факультету.
Сприяння діяльності Студентського самоврядування
факультету.
Проведення
системної
профорієнтаційної
роботи
з
використанням сучасних комунікативних можливостей:
- інформування абітурієнтів про перспективи навчання на
факультеті;
- заходи щодо популяризації діяльності «міжнародників» за
спеціальністю «міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії»;
- участь у заходах «День відкритих дверей університету».
Проведення заходів щодо збереження ліцензованих обсягів
набору студентів
Співпраця з недержавними громадськими організаціями
українськими, іноземними та міжнародними:
- Харківська обласна молодіжна громадська організація
«Освічена ініціатива»;
- Громадська організація «Платформа публічної дипломатії»;
- Громадська організація «Інститут молодіжного розвитку»;
- Фонд Конрада Аденауера в Україні;
- Представництво ЄС та НАТО в Україні та ін.

Індикатори та
показники
досягнення

Пункт Стратегії розвитку
Каразінського
університету на 2019-2025

Звіт про виконання

Проєкт 5.2. «Управлінські
рішення»

Звіт про виконання

Термін
постійно
постійно

щороку,
Звіт про виконання

Проєкт 2.1. «Абітурієнт
Каразінського»

Результати набору

Звіт про виконання

осінній,
весінній
семестри
щороку

Проєкт 3.2.
«Університет відкривається
світу»

щороку

Розробка нових та оновлення існуючих відеороликів та
рекламно-інформаційних матеріалів про успіхи кафедри
7. Проведення системної роботи щодо створення позитивного
іміджу кафедри, факультету та університету через висвітлення
наукових, громадських, спортивних, творчих досягнень
працівників та студентів факультету
8. Організація та проведення заходів з нагоди відзначення «Дня
Європи»
9. Системний аналіз успіхів та недоліків у роботі кураторів
академічних груп
10. Системна діяльність з виховної і творчої роботи:
- організація та проведення спортивних заходів, творчих
конкурсів, ігор: - «Що? Де? Коли?»;
- університетських конкурсів «Alma Mater», «Красуня
університету», «Містер Університет»;
- посвячення студентів-першокурсників у студенти
факультету;
- святкування «Дня вишиванки»;
- участь у благодійному заході «Каразінський бал» та ін.
11. Сприяння фізичному розвитку, творчому та художньоестетичному, патріотичному вихованню студентів
6.

Наявність
матеріалу
Звіт про виконання

Проєкт 5.1.6.
«Університетська
солідарність»

щороку

щороку

Звіт про виконання

травень
щороку

Звіт про виконання

щороку

Звіт про виконання

Звіт про виконання

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин,
міжнародної інформації та безпеки факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету міжнародних економічних відносин

Проєкт 5.1. «Класика, що
випереджає час»

Проєкт 2.4. «Ефективний
куратор»

щороку

щороку

Людмила НОВІКОВА

та туристичного бізнесу

Валерій РЄЗНІКОВ

