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Щя освi'гньо-професlйна програма не може бути повнiстю або частково

вiдтворена, тиражоваI-tа l,а розllовсюджена без дозволу Таврiйського державного

агротехнологiчного yHi верситету iMeHi flмитра Моторного.

1 l1oBHa назва закладу
вищоl ocBlTI,, та
структурного п iдрglдцry
PiBeHb tзишоТ освi,гt.t ,га

Ijазва квалiфiкашii' MoBolo
Оригiналу

] ОrtriчiИна назва ocBiTllbo-
професiйноТ прсiграми

Тип диплому та обсяг
tlсвiтньо-професi йн оi

наявнiсть ак
I_{икл / piBeHb

Перелумовлr

Мова(и) викладаllнrI
-I-epMiH

пDогDами

I нтер нет-адреса посr,i йtн сlго

розмiщення ol] [.lcy

ос BiTl-t ьоТ програI\4 I.1

2. Мета освiтпьо-прtlфесiйноi програми

Таврiйський державний агротехнологiчний
уlliверситет iMeHi Щмитра Моторного, кафедра
публiчного управлiння, адмiнi вання та п

Перший (бакаrrаврський) piBeHb, бакалавр
публi чного управлiння та адмiнiстрування
(Васhеlоr ofEconomics

НРК УкраТни - 7 piBeHb, FQ ЕНЕА - перший
цLIкл, EQF LLL - б piBeHb

Особа мас право здобувати ступiнь бакалавра за

}r\,lови наявностi в нет повнот загальноi середньот
освiти або освiти на ocHoBi ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвняr молодшого спецiалiста,

у тому числi за iншою спецiальнiстю (напрямом
пlдготовки

trtцr&Ь;sаLц.gdц._ца&;,QцLt.у/dераrtrпепt-оf-
ptl'i:jrq*,dц jtэшirв_tilllrýзЕhiпg/эdцtФlgцdl:

rоgrаm si;,itt 1-1з: ai ll

]Пiлготовка фахiвчiв з публiчFIого управлiння та адмiнiстрування, здатних
lрозв'язувати складнi сгrецiалiзованi завдання та практичнi проблеми у сферi

ублiчного управлiння -га адмiнiстрування або у процесi навчання.

3. Характеристика tlcBiTHboi п

1-Iредiчrетгlа

область (гаrrузь
Га;tузl, знань 28 Публiчне управлiння та адмiнiстрування

] знань)

Орiснтацiя
ocBiTtlboT

l. Профiль освiтньо-професiйноi програми
l. Загальна iнфорпtацiя r'

Освiтньо-професiйна програма <Публiчне
уп равлi ння та адм iH i стрування))зi спецiальностi
2В l <Публiчне управлiння та адмiнtстрування)
lиплом бакалавра,одиничний,240 кредитiв
СКТС, TepMiH навчання З роки 10 мiсяцiв

укпатнська
З 01.07.20 до 30.06.24

Ос rзi,гr r ьо-професtйна



Основний фокус Спешitt"льна, в галузi 28 <<Публiчне управлiння т
адмirliс,r-рування)), спецiальностi 281 <Публiчне управлiннocBiTl-tboT

програми та
спецlалlзацll

та адN,t lH lстрування)).
Клlочовi слова: публiчне управлiння, публiчне
адмiнi

Lсобйвостi Програму спряiчiовано на формчвання сучасних фахови
програми yMiHb /з публiчного управлiння та адмiнiстрування.

Особ"ц ивий акцент в програмi зроблено на вивченн
I1равового забезпечення публiчного управлiння, а тако
особrlt.tвостей улравлiння на державнiй службi
м i;lсособистого спiлкування та дiлового етикету.
Програма вiдображас тенденцiТ пiдготовки фахiвцi
пубrIiLlFlого управлiння в провiдних унiверситетах cBiTy
BpaxoIJyc Тхнiй досвiд.

- Придатнiсть випускникiв до працевлашryвання та подальшого
авчання

придатнiсть до
ппацевлаштvвав-

IJ

]ня

iРобсlчi мiсця на пiдприсмствах рiзних форм власностi

,l
.lcIlill) I амен,гч (1229.1 ); лержсавний уповноважений (органи:

,дерirtавноi влади) (|229.|); завiдувач вiддiлу (|229.1);|

]виробrrичоТ i невиробничоl' сфери, державного управлiння.
lBшlyc,'n,l4K здатний обiймати посади в мiсцевих державнихltjиIlyclil-Il4K здатний оOlймати посади в мlсцевих державних 

]

]алiчlirliстрацiях, iх управлiннях i вiддiлах, органах мiсцевого|

iсамltlвllялуваI-Iня а саме:посади ралникiв. консулоrапriu]
|ceкpeTapiaTiB мiсцевих.рад спецiа_гliстiв викона.вчих органiвl

]i\llcцeBtlx рад, спецltLпlстlв виконавчих органlв сlльських,|
'сел1.1tItlIих t]ад, об'сднаних громад: адмiнiстративного1
помltlIlиl(а) irlспектора з калрiв,органiзатора по роботi ,|

lперсоналом, адмiнiстративного секретаря, секретаря op.unyj
]самоорганiзаr_riТ iIаселення,референта з оснOвноТ дiяльносr i,|

iпомi,lljика керiвника пiдприсмства (установи, органiзаuiТ),|

]iHc,I,1lvltTopa з органiзаrriйноi'роботи тошо. 
i

lзгi;r,lо з чиtIFiою редакцiсю Нацiонального класифiкаrорu]
1Украi'гll.t: Класифiкатор лрофесiй (ДК 003:20l0 в редакltiТ в}!
,2(1,10.20I 7) та Irrtemational Standard Classification о{
JOccullations 2008 (ISC0-08) випускник з професiйноюl
lквалitРiкацiсю <Публiчне управлiння та адмiнiструванняu|
Mo)l(c працевлаштуватися на посади з наступнимиl
iпрофесiйними назвами робiт: начальник управлiння 

"|
ia.pn,rBHoMy органi влади ( l2I0.1); начальниi( вiллiлення|

|\l222,r; начальник вiллiлу (122З.2); голова органуi
iмiсLtевtlго самоврядування (мiський, сiльський, селишний)|
( l l43,5); керiвник- органу самоорганiзацiТ ,ru..n."rr|
( l l4З.а1; керiвник регiонального структурного пiдроздiлуl
i(l22().l ): головний дер>Itавний iнспектор (|229.1), директор|



Продовження
освiти

N,lоврядування, в структурах недержавних суб'сктi
N,lалянського суспiльства та громадських органiзацiй, н

еlэiвгri посади i посади фахiвцiв на пiдприемствах
/cTaFIoBax, органiзацiях рiзних форрt власностi, н
праI]JIItlських i адмiнiстративних посадах в мiжнародни

iоадqlriзацiях т,а j,x представництвах в YKpaTHi.
MaKlтb' право продовжити навчання
(магiстерському) piBHi вищоТ освiти(НРК
piBerlb, FQ EIJEA - лругий цикл, EQF LLL -

на другому
Украiни 8

7 piBeHb).

5 - Викладання та оцilllованttя
викладання
навчання

оцiнювання

б_п aMHr KoMпeTellTHocTl

Iнтегральна
компетентнiс,гь

Стулоrtентроване Еlавчання на ocHoBi компетентнiсно
пiдхолу з використанняIчI платформи Moodle. Проведенн
|лекuiйних, практичних та семiнарських занять, розв'язанн
завдань, проведення дiлових iгор, тренiнгiв, що розвивают
л iдерс r,l<i здiбностi.
У.,ас,гL злобувачiв у роботi наукових гурткiв, що передбач

eMiгlztpax.
Виконання iндивiдуальних завдань, в тому числi контрольни

куI)сових робiт, рефератiв, презентацiй, завдань зl

lиробничоТ та навчальноi практики. Застосовуються|
l

нновацiйнi технологiТ електронцого навчання 
i

lнноваItlинl технологll електронного навчання. 
l

bii,,,u,,inЙ Йu*о"Й* до.riпень здобувачiв здiйснюстrсr|

lru гlаltiонаllьllою шкалOю (вiдмiнно, добре, заловiльно,|

]не,залtlrriльно: зараховано, незараховано); l00-бальною]

iшка-поltl та шкалою ECTS (А, В, С, D, Е, FХ, F) 
i

iПo.o.,lri контролi - опитуванI{я, молульнi контрольнi роботи,i

|гес,говi KoHTpo.1li, написання та захист звiтiв з навч€шьrrих та]

|вироб,IttчоТ n;ranr"n, написання та захист курсових робiт,|

або диференцiйованi
залlки.
|Атесташiя - складення комплексного державного iспиту,

|пiлготоrзк а та захист квалi(эiкацiйноТ роботи на здобуття
освi,г1-1 Il()го ст!гtеня <<бакалавр))

Здатнiсть. розв'язувати складнi спецiалiзованi завдання та

практ,Llчнi проблеми у сферi публiчного управлiння та

адп,riнiстlэуваIlня або у гrрочесi навчання, що передбачас
застосування теорiй та наукових методiв вiдповiдноТ галузi i

х ар ак], ерцз уqт ь сд ц L) м пщý к с ц l ст q Iаj е в цз н ач е н Lстц?Jм о в .



Загальнi
компетеtIтнос-
Ti

зк l . Здrатнiсть вчитися та оволодiвати сучасними знаннями. 
lзк2. Здатнiсть реалiзувати свот права i обов'язки як члена 
i

сусгtiльства, усвiдомлювати цiнностi громадянського
(вiльного демократичного) суспiльства та необхiднiсть його
сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i
гроIчIадrtн14на в YKpaiHi.
ЗКЗ. Зла{нiсть зберiгати та примножувати моральнi,
KyJlbTyl)Hi, HayKoBi цiнностi i досягнення суспiльства на ocHoBi
роз),мlrlня icTclpiT та закономiрностей розвитку предметноТ
област,i. iT мiсця у загzlльнiй системi знань про природу I

сусгriлL,ство та у розвитку суспiльства, технiки i технологiй,
Lврlкор1,1стовувати рiзнi види та форми руховоТ активностi для
активIlого вiдпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК4. Здатнiсть бути критичним i самокритичним.
зк5. Здатнiсть до адаптацiт та дiт в новiй ситуацiт.
ЗК6. Здатнiсть працювати в командi.
ЗК7, Здатнiсть планувати та управляти часом.
ЗК8. Вмiння виявляти, ставити та вирiшувати проблеми.
зк9. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiт з

рiзн1.1х ,itiкерел.
ЗК l0. Здатнiс,ть слiлкуватися державною мовою як усно, так i

письмово.
ЗКl l. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
зк l2. Навички мiжособистiснот взасмодiт.
ЗК l 3. Здатнiсть спiлкув атися з представниками
проt|lесi йних груп рiзного рiвня (з ексlrертами з

iнших
tнших гаJlузеи

Спецiальнi
(фаховi)
компетентFIостI

знан b/BI tдiв дiяльностi ).

ФК l. Здатнiсть до соцiальноТ взаемодiТ, до спiвробiтництва й

розв' язан ня конфлiктi в.

ФК2. З.цатнiсть забезпечувати нzlлежний piBeHb вироблення та
B}l KoI] t l стання у правл i нс bкl.lx гrролуктi в, послуг чи процесiв.
ФК3. Здатнiстr, забезпеLIувати дотриманнянормативно-
правоI}1.1х та морrLпьно-етичних норм tlоведiнки.
ФК4. Здатнiсть використовувати в процесi пiдготовки i

впровадження управлiнських рiшень сучаснi IKT.
ФК5. Здатнiсть використовувати систему електронного
доl(чNtеllтообiгу.
ФК6. Златнiсть здiйснювати i нформачi йно-аналlтичне
ЗабезпеченIJя управлiнських процесiв iз використанням
сучасних iнформачiйних pecypciB та технологiй.
ФК7. Здатнiсть розробляти тактичнi та оперативнi плани

упlэавл i 1,1cbKoT дiяльностi.
ФК8. Зда-гнiсть готувати проекти управлiнських рiшень та Т

впроваджувати.
ФК9. Здатнiсть впроваджувати iнновацiйнi технологii.
ФК1O.Здатнiсть до дослiдницькоi та пошуковоi дiяльностi в

сферцублiчного управлiння та адмiнi вання.



iФК l ] .Здатнiсть у складi робочоТ групи проводити прикладнi
дослlдження в публiчного управлiння та

7- Про гра м rl i резу4l,_Lа,tц_цёц:4 ння
РН l. 13икористовувати базовi знання
iотоllиt-lних, культурних, полiтичних,

з

соцiальних, економiчниПрограмнi
результати
навчання,
визначенi
стандартом
вищоТ
освiти
спецiальностi

Програмнi
результати
навчання,
визначенi
закладом
освiти

ад ро5витку суспiльства
Н2. Застосовувати норми та правила професlйно
п lлl(уlJання чкDаlнською мовою.

-J,JLРН3.Вмiти усно i письмово спiлкуватися iноземною мовою
Н4. ЗгIа,ги структуру та особливостi функцiонування сфер

лlчноI,о авлlння та адмlнlст вання.

Н6, Зllати ocHoBHi нормативно-правовi акти та положення
закоFlодавства у сферi публiчного управлlння

tМiгliс,l,р)zвання та сумiхсних сфер
I-{7. Вмiти органiзовувати та брати участь
олонтерських/культурно-освiтн iхlспортивних проектах
пряN,Iованих на формування здорового способу }киття
t<Tl,t в гt оТ гDомадянськоТ позицiТ.
Н8. Розумiти та використовувати ,технологtТ вироблення
ийllяття та lзацll Yп lнських рlшень.

Н1 0. Умiти користуватися системою електронного
сlкчмеllтообiг
PFIl l. Умiти вiдшукуватита узагiшьнrовати

iнфоllл,Iаr_riю, робити висновки i формулювати рекоменлашiТ
g),(qx 9д991дqщд9тен цiТ.

Hi2. Умiти наJIагодити комунiкацiю мiж громадянами
гаtIами дер)кавноi влади i мiсцевого самов ялVвання.

I-I I3. Використовувати методи аналiзу та
цiн tовання програм сталого
Н14. Умiти коригувати дiяльнiсть у випадку
MiHlr в1.1хiдних умов.
Ill5. Застосовувати методи контролю якостi у
gpi пllофесi йноТ дiяльностi.

Hl6. Використовувати данi статистичноi звiтностt т

гlецiаitI;них дослiдтtень у п сiйнiй дiяльностt.
Рt{17 {емrонс,грувати знання прtанl_tlапiв, методiв та

lyHl<ltir:,i п.tенеджменту в прошесi здiйснення професiйноТ

Н5. Зrrаr,и стандарти, принципи та норми
iяльностi у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування.

н9. р мlти основи електDонItого ядVвання

=
I

I

I

l

I

I

tsищоl

iяльнсlстi в рiзних секторах публiчноТ сфери.



Матерiально-
технiчгlе
забезпечення

[нформашiйне та
навчально-
методичне
забезпечення

8 - Ресурсне забезпечення Iзацrr п
Нав.lаlльlлi корпуси Т!АТУ, навчальнiаулиторiТ,
Ko]vlIl'rtlTepHi класи, мультимедiйне обладнання, точки
безлlэо,l,сlвого достугIу до Mepexti [пtеrпеt, наукова бiблiотека
ТДАТУ, гуртожитки, соцiально-побутова iнфраструктура
вiдгlовiдас вимогам та потребi
Офi ui й ний сайт Т!АТУ !1gglllчiч1уJýа!цýф1$а/;електронн
навча-пьr{i курси дисциплiн на ocBiTHboMy портaLтI

Moodleht!p;l1_111_1.f,щr_t"u"".Ё*d_}_l_.ýa, наукова бiблiотека ТДАТ
iltlp,i: :rv _1_1 ц-tý a tgýdu.цз/hфl ialýka/, методичнl

факультету
бiзнесу

кабiнети кафедр, саит

hýtp;i lе_tэ,qýý}l"i.е_dц_цаi|кrii!r:/Еt"qр;л:tш}"едI"_рЁ"рЕЬ_Ug_"
aýminiblt.i}"t]_*]ll, сайти кафедр, точки бездротовог
дос,гуtlудоме;lежi IHTepHeT; наявнiсть доступу до баз дани
Scopus тa Web of science, необмежений доступ до мереж
Iн,геt,ll lcT.

економlки та
i;"ttp ;l/fЪtэ, týФ1l,ýclg_цal, с айт
адмiгriстрування

кафелри публiчного управлiння
пра

спецiальностi пiсля

9 - Академiчна мобiльнiсть
нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

Мiжнаролна
кредитна
мобiльнiсть

Навчання
iноземних

] з:rоб;вачiв ВО

Мlоrкливе у межах лiцензiйного обсягу
вивчення курсу украТнськоТ мови

Система ECTS з обсягом l кредиту 30 годин
N4о;lсливiсть перезарахування кредитiв у межах кредитно-
трансферноТ системи на ocHoBi двостороннiх договорiв мiж
'Гаврiйським державним агротехнологiчним унiверситетом
iMeHl l[митра IVtоторного та закладами ви1_1_цоТ освiти
У кпаl'н и httn : l;'ъчrчu,. tsatu. etlr_i. ua/akarj еm ichn a-nrobi lп isti
N4olt;ll.tBa реалiзачiя програм подвiйного диплому, програм
стажування та наукове сгliвробiтництво на ocHoBi

двостороl-tнiх договорiв мiж ТДАТУ та
навча.;lьними закладами Нiмеччини, Польшдi, ФранцiТ, США,

Ки-гаю, Бiлорусi,БолгарiТ, Казахстану,
j Угорши[Iи та iнших краТн

h I tT; : i;' rT rvi.l,. t s itt u, е d u, uа/ч mzl n artn е гy - u verS\rtetui'



2. Перелiк Koplпtlltet,IT освiтньо-професiйноi програми та ix логiчна
послiдовнiсть

2.1 Пере.lliк ком1-1онеtl,г ОПП

Код н/д Ко Ml л он е lj,I, i-.! ос BITI-I ьо-
професiйноТпрограми

ЦИ КЛ ЗАГАЛЬНОI ПIДГОТОВКИ
Обов'язковi дисциплiни

ок1 УкраТнська I\4oBa (за професiйним
спрямуванtlя]\.{ )

]ок2 Вrщu MaTel\la I,1,Ka

окз Iсторiя та кчль lни
ок4
ок5

]окб
()к7 Конфлiктологiя

ок9
ок 10 психологiя
ок1 l м а npo -rа Ira i цр!9ц9ц"лtДg
ок 12 по,цiтологiя

Всього за циклоNI загаJtьноi пiдготовки

црll{.л проФЕсtино ПIДГОТОВКИ

Форма
пiдсумкового

екзамен

екзамен

диф, залiк
екзамен

5 диф.
залiкiво 7
екзаменiв

кiлькiсть
кредитiв

диф.залiк

Еконорliчна -геtlпiя

Безпека lпи ,iслjяльнсlстi та ооп
lнформацiйrri систем, i rех"ологiТ

екзамен

диф.залiк

статистика

Фiлософiя

екзамен

обов'язковi дисциплi ни
ок 13 ТеорЫоргаtliзаillп 4 1 екзамен
ок l4 Правове забезпечення спецiальностi |2 Z диф. залiка

1 екзамен
ок15 Публiчне адрl i гriстрування l9 З лиф. залiка

1 екзамен
оКlСl Менедiltмен,r, в ПУ ll 1 захист (ли6.

lа"riк)
OKl7 l КР МенеджмсIlт в ПУ

oKl8
ок19

ок 20

ок 21

Iнфоршrацiйна Ilолlтика та електронне
,ря.]уваIl IIя

Фlлософ|я сlф,, ПУ -

КР Публiчне адмiнiстрування

Стратегiчне управлiння проектами в
сист. НБ*
Управлr ння c()l tlальн}1 м

ОК 22 ] iHBecтyBaHHя j\,,

1 1 захист (лисР.
заrriк)

9 l диф.залiк,
l екзамен

3 екзамен
1 захист
(диф.залiк)

10
l диф.залiк,
1 екзамен

5 екзамен



ок23 КР Стра,гегi.l гlе управлiння проект.

ок 24 Iноземна мова за професiйним
спDямVванFIя]чl

ок 25 Зв'язки з мадськlс,гю

ок 26 Професiйний eT9tKeT

Всього

ок27

ок28
ок29

окз0 Передди пломI la практика

Всьtlго
Всьtlго за циклом llрофесiйноi пiдготовки

ДИСЦИПЛIНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
BKl Май нор ФЕБ <IVlеllед;кмент))

(Органiзаuiя виробttицтва, Операцiйний менеджмент,

Уп равл i нн я персо tl а-1 о j\,t, С,гратегiчне управлiння,
I lлновацi йн иii Mcl lc.,t;'rtMeHT)

l захист
диф.залiк

l диф.залiк,
l екзамен

i диф.залiк

lЗ лиф. залiкiв,
MeHlB

екзамен

екзамен

екзамен

i вк2 айнор ФЕБ "Маркс,гt.tнг" (Маркетинl,, Маркетltttговi
осл iдже ння, 1-Iовс.п i l r rta с пожи tta ча, JIогiсти ка,

I_{ифров и йr ilr al) ке,1 lr ll l,, [ н r|ipacTpy ктура товарн ого рин ку
кетиFlгове tllll

вкз

вк4

вкб нор правовоI,о сгlрямування
правознаi]ств(), тру,1(}Rе lrpaBo, господарське право,

не праlrФ

вк7 l lop сус гl |л ы]о- I l ()-,I lTl., чного спрямування
пол.ir ологiя, соц.i ол ol, jя, пси х ол огiя, логjка та р итор и

основи ораторськог(J Nlистецтва, релlгlезнавство,
конtliл i ктсlлогiя. lrс и цl.погiя

6

4

2 екзамени

Ппактики
Навчальна практика: Вступ ло фаху

НП: Менед7I(мен,г в ПУ
НП: Публiчгlе управлiння та
адмiн icTDVI]a1,1IJя

диф.залiк

диф.залiк

4 диф.залiка

ФЕБ "ПУАП" Стратегiчне управлiння
роектами в cltcTeMi нацiональlлоТ безпеки (Фiлософiя
истеми пуб.riчного управлiння, Публiчне

iнiструванrrя, Меrtеджмент в публiчному
равлi rr Hi, I rrtPoprura rr i йна полi,гика та електронне
яду ван ня, Yl l равл i rr ня соцi ал btt им i н вестуванням,

нновацll в сусIIlJlь}lо_економlчном

екзамен

айнор ФЕБ "ПТБД" (Торгiве.гrьне пiдприемництво,
HoMiKa та оllгаrl iзаt liя торгiв.гli, Електронна

:омерчiя, Бiзнес пl)()екryваtlня, EKoHoMiKa i органiзаuiя
н но вацi й rlol' lt i ялt t,ttrlс,гi, [ нвестування

l"l НОР П pll pcl;r l] О- Г\1 а'ГеМ аТИ Ч НО l'o СПРЯ МУВаН НЯ

Сучаснi концеrlшir' IlрllродознаtJства, додатковi роздiли
т(_)х а cTl4 rl но гсl al t;t_ l i,l_\,. Nt aTeмal,Il ч на с,гатисти ка та

налiз даних, оttтltмiзацiя та тео1.1iя прийняття рiulень,
i мiтацiйне моделIоваI I l]я систеN,t, теорiя ймовiрностей та

тематична cтaTtlc,1,1iKa, прикладна математика,
атематичне l\{одел}овання проuесiв i систем)

диф.залiк

екзамен

екзамен

вк8 Майгrор куль-ryролоl,i.r ного спрямування диф.залiк



хнlки, кульryl)ологlя, етика та естетика)

вк9 Mal"rHop ФЕБ "Обл;к i оподаткування" (Бухгатtтерський
облi к гliдприсм rtи цькtli дiяльностi, !iджiталiзацiя
с истем бух галтерс bKclr-o облi ку, Звiтнiсть п iдприсмств,
Податкова оптt,t tvt i заt 1i я, Облi к зоlзнiшньоеконом i ч ноi
пiял ь HocTi )

6 екзамен

вк1 0 Иайнор ФЕБ "Фiнаlrси, банкiвська справа i
:,грахування " (Фi нанс lr, PiHaHc и лiдприсмств,
-Iодаткова система, Бюджетна система, Банкiвська
)права, Страхова справа, Мiжнаролнi фiнанси, Фiнанси
lомогосподарств )

6 диф.залiк

i BKl] dайнор ФЕБ "БКМТ" (Iнстиryuiйна синергiя, Основи
,ости 

l t HocTi, Еко l l tlпt i ка Jlомогослодарств, Анал iз
oBll i rшньоеt<он<tпt i чнtii дiяльнос,r,i, Економiчний ризик,
нформачiйнi сис,геNl}l в еконоьriцi, Економiчна
tсихtlлогiя }

6

диф.залiк

Всього дисциплill за в[,бороlчI студента 1

1

4 диф.
залiкiвr 7
екзаменiв

IНШI СКЛАДОВI ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
пiдготовка до атестацiт здобувачiв
вищот освiти 2

Атестацiя здобувачiв вlацот освiти 2

ДипломуваIjня 4
всього за iншиNtl,t складовими 8

разорl за обов'язковою частиною
пiдготовклl l80

Разом за вибiркOвок) частиноlо пИfотовки б0

зАгАльниЙ оБсrtг oCBITHboi
ПРОГРАIUИ

240

26 диф.
залiкiвr24
екзаменiв



2,2. L-r р ук-гу r}tl t}-.ll tl l,i ol tl il cxeil{tl tlcBi,1,1lt OT llp()l.|)a,vl ll

i
l
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НП riМqцрдх{r.*r, a

ПУ*

НП кПубrriчi.rе

управлiння та

адяtiнiстрування ll

{ Переддип,rомна

t-.*- ,чу_-,



3. Форма атестацii злобувачiв вищоi

Форма ur.Й*ii 
^*.r"ц, 

,"пуск**," oc"*rrdi профuЙ
здобувачiв вищоТ l спецlальност1 28l <Публiчне управлiння
освiти ] адмiнiстрування)) у формi публiчного захи

квалiфiкацiйноТ и та атестацlиного екзамену.
Вимоги до кваliфiкацiйнiй роботi мас бути дослiджено конкретн
квалiфiкацiйноi
роботи

роблему у сферi публiчного управлiння
larrMillicTpyBaHHя iз застосуванням TeopiT та наукови

iУ квалiфiкацiйнiй роботi не може бути академiчногоi
JпrIагiату, фальсифiкацiТ та списування. 

]

,На захист виносяться тiльки Ti роботи здобувачiв, якij

iпрrlйшли перевiрку на плагiат в Науково-метоличномf
шелr,r,рi ТДАТУ. Публiчний захист ква_гliфiкацiйllоj]

роботи вiдбувасться з допомогою презентацiТ,|

робленоТ у програмi Microsoft Office Power Point
кtлькiсть слайдiв - 10.

Квалiфiкачiйну роботу мас бути розмirцено в репозитарi
дАту

имоги до Аr,естацiйний екзамен мас оцiнювати piBeHb досягнення
омплексного
ержавного
валiфiкачiйного
кзамену

виховного процесу, складовою частиною завершального]
е,гапу пiдготовки бакалаврiв. ___]

4 Вимоги до HarlBHocTi системи внутрiшнього забезпечення якостi
вищоi освiти

В ТаврiйськоN,Iу агротехнологiчному унiверситетi iMeHi !п,rитра
IVlоторного впровадiке1-1о сис,гему управлiння якiстю, шо пiдтверджено
сертифiкатаI\{и на вiдгlовiднiсть системи управлiння якiстю в ТЩАТУ вимогам
мiiкнародl.lого с,l]аlIдаl),гу якостi lSO 900l:20l5 <<Qualitymanagementsystems -
Requirements> та Нацiсlllального стандарту якостi ДСТУ ENISO 9001:20l8.
!:ttp :ri'wwrv. tsаtш.еd u. *а

dцalщrstiýprttt_fika.t.y.:=c}lý!_s:tT]}1yлýtllФttp}_q:7a_hýzLe_pltp_u:зa_-:akqýtl
В унiверситетi також функцiонус система внутрiшнього забезпечення

якостi освiти, ruобазу,с.,гься на <<Положеннi про систему внутрiшнього
забезгlечеt-lня якостi в},Iщоi освiти у Таврiйському державному
агротехнологjчному уrriверсиr,етi iMeHi ffмитра lVlоторного)) (наказ J\Ъ 241-ОД
вiд З1.10.19.) У ТДА'ГУ функшiонуе вiддiл монiторингу якостi ocBiTHboT

дiяльностi, Llio liерусl,I)ся <Положенням про вiддiл монiторингу якостi
ocBiTl-tboT дiяльностi у Таврiйському державному агротехнологiчному
унiверситетi>>. flаrrl.rй lriдцiлl t]ходить до структури Науково-методичного
центру у1-1iверситету, l)еittим доступу: ,httз:;/,/ц,1t р:,!,ýi}{u_.QdшJцДarrчlgis_l;шll,
s,v s t е rn ;r- z а Ь е z Ёýý]:ý!лj it 

-:r lii1д@ i l - rT оп i цlgуgh цi а \,о s1!;

освlти

jрезульта,гiв навчання, визначених цим стандартом та 
], 

.]lосвl,гньоtо програмою. Екзамен склада€ться з тестово|
l

]частини теоретичного характеру та завдання]
Iпрактичного характеру l с продовженням навчальн()-l



l}s }J 11}J b1llý rl i цll,* j i",

Система вну,грiшнього забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi
вищот освiти передбачае здiл"tснення наступних процедур i заходiв для
Забезпечення якостi ocBiTla здобувачiв, що навчаються за освiтньою програмою
2В 1 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)):

- регулярний перегляд ocBiTHix програм, який вiдбувасться за

результатами Тх мсlн iтори нrу;

- включення здобувачiв вищоТ освiти до складу робочоi групи з розгляду
та вдосконалення освir-гt ьот програми;

- анкетування сr,ейiкхолдерiв (здобувачiв вищоТ освiти, викладачiв та
Роботодавцiв) щод() яl.tlстi ocBiTHboT програми та органiзачiТ освiтнього
процесу на веб-сайтi уlriверситету hgщ/1}}j"!1}1ýa[Lg*d*rцal_vд]rtliýhдja:ýyýtýýlg:

#1jrýар9ýhqцц_шtеkцL11lуsýhdllr:sчit_чiоrэlаjп-rэруtuvаrзц sсhоdо:
jeltqsli_tisx:]tyl;

- розмirrдення ана_цiтичних звiтiв щодо результатiв опитуванI-tя
стейкхоллерiв з пропозицiями групи забезпечення спецiальностi що/tо
пiдвищення якостi осlзiти за даною ОПП на веб-сайтi унiверситету
itltg-ilц:ц,,_цJýахц,Фр.ltgill1].]qidсldil*цqrчtqццhе*аkоsц=_аj,y*цЕ::
dцзlttir1i,t]]a{L1Lацпi;-str-,.зl., ililidеп..::Lclradl1ёkclsti-цsуjt_{;

аналiз вiдгуrtirз керirзникiв виробничоТ практики щодо якостi
професiйноТ пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти;

- самоаLIалlз вlдгltlrliдностi пiдготовltи фахiвцiв до нормативно-правовt,{х
ак,гiв i документiв, лiцеrrзiйних i акредитацiйних вимог;

- оцiгllован1-Irl дс)сrlгtlень кадрового складу, tцо здiйснюсться вiдповiдно
до Полоiкення <Про рейтингове оцiнювання НПП ТДАТУ)

* регулярне пiдвишення квалiфiкацiТ науково-педагогiчних працiвникiв,
що забезпечують освiтнiй процес за програмою, яке спрямоване Ila посилення
практичноТ складовоТ шляхом пiJоходження довгострокових стажувань на
пiлприсмствах, ycTilнot]axl органiзацiях, участi у мiжнародних проектах,
грантових програмах;

*забезгlечег].1-1r] наяI}Ltостi необхiдних pecypciB для органiзацiТ освiтнього
процесу (матерiально-технiчна база, навчаjlьно-методичне та iнформачiйне
забезпечення, освiтнiй пор,гал MOODLE), шо вiдповiдас лiцензiйrlим вимогам;

- використаiI}{я illrРормашiйних систем для ефективного управлiння
освiтньою дiяльнiстlо: к()HTpoJ]Itl поточноi успiшностi <<Osvita)), електронних
навчальних KypclB дисr(iлплiн на ocBiTHboMy порталi MOODLE, WеЬ-сайту
НауковоТ бiблiотеки з регlозитарiем;

- розмiшення iнформачiТ про освiтню гIрограму для можливостi
публiчного перегляду, громадського обговорення, iнформування про змiни в

освiтнiй програмi на веб-сайтi унiверситету;
-дотриманнrl Bcirllr }/часниками освiтньогtr процесу норм академiчноi

лоброчесгtос,гi, tцо l)егJIаментуються Кодексом честi 'ГДАТУ та
А нтикорупцi иi ною п l]огllа iчlою;

- регулярнi attoHiMlri онлайн-опитування злобувачiв виш{оТ освiти ш{одо

дотримання HopN,I академiчноТ доброчесностi на веб-сайтi унiверситету
h!"tрf_ъ:_rл:уJ.ýвt}ьаdlLLlаl_:y:ljllll,isjч:"iд.sшl,g:з:ла*а,lэ_gарgýi}ýý]цд*з}<q.ý_lчууrgфJi:
рý_lirЦ*rцk*д:"Qр} lч_i:цllцiii::::iq*Ц}lijýцл:ig}rgi]9jз]iаsti:gýлзýl;

- Bci квалiфiкацiiлlli роботи здобувачiв вищоТ освiти, HayKoBi та навча-цьнi



працi науково-педагогiчних працiвникiв ТДАТУ перевiряються на предмет
академ iчного плагiату.

5. Пояснюваль}lа зап}lска щодо вiдповiдностi складових ОПП
Узгодя<енiсть складових елементiв освiтньо-професiйноТ програIчIи

демонстру€ться через вiдповiднiсть:
- компетентностей l програми дескрипторам Нацiональноi рамки

квалiфiкацiй (таблишя l ):

- програмних резч"пьтатiв та коN,{петентностей, визначених програмою
(таблишя 2);

- програмних результатiв навчання та ocBiTHix компонент (таблиuя 3);

- програмних компетентностей компонентам освiтньо-професiйноТ
програми (таблишя 4).

Таблиця 1

Матриця вiдlrовiдностi визначених освiтньою програмою
компетентностей дескрипторам Нацiональноi рамки квалiфiкацiй

Класифiкачiя
компетентностей Автономiя

вiдповiдал bHicTb
Загальнi коNrпетснтll 0cTi

зк4
iЗК5

зк7

]зк9
i зк10
зк 1l
зк 12

l

ИПТОРИ H1VIK
мlння Копrунiкаuiя

Спецiальнi (фаховi) омпетентностl
Фкl + + + +

Фк2 + + + +

Фкз + + + +

Фк4 + + + +

Фк5 + + + +

Фкб + + +

Фк7 + + + +

Фк8 + + + +

Фк9 + + + +

Фк 10 + + + +

Фк 11 + + + +



Таблrrця
матрrrця вiдповйностi визначеrrих освiтньо-професiйною програмою результатiв навчання та компетентностей

Програ
MHi

результ
ати

навчанн
я

компетентнос,гi
lнтеграль

lla
KoMlleTeH

TrticTb

Загалы компе] ,eHTHocTl с пецiаrrьнi (фаховi KoMIteTeHTHocTl
зк
l

зк
2

зк
.l

зк
4

зк
5

зк
6

зк
7

зк
8

зк
9

зк
l0

зк
ll

зк
l2

зк
lз

Фк
l

Фк
2

Фк
J

Фк
4

Фк
5

Фк
6

Фк
]

Фк
8

Фк
9

Фк
l0

Фкl l

PHl t + + + + + + + + +
PLI 2 + + + + + +

рнз + + + + + +

рн4 + + + + + +

рн5 + + + + + + +

рнб + + + + + + +

рн7 + + + + + + +

рн8 + + + + + + + + + + + + + +
рн9 + t + + + + + + +
рн 0 + + + + + + + t
рн + + + + + + + + +

рн 2 + + + + + + + + +
рн J + + + +

рн 4 + + + + + + + + +

рн 5 + + + +

рн б + + + + +
рн 7 + + + + + + + + + + + +



Таблиця 3

иця вiдповiдностi п льтатiр навчання та обов'язкових ocBiTHix компонентРезуль-
тати

навчан
ня

обов'язковi ocBiTHi компоненти



Таблиця 4
компонент

матриця вiдповiдностi визначених освiтньою п мою компетентностей та обовrязкових
обов'язковi компоненти оп
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