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ЗапорiзькоТ областi CeMiKiH М.О., застугtник начальника управлiння молодi

та спорту iVIелiтопольськоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi Несват Т.В.,

заступник директора комуналъноi установи <Агенцiя розвитку Мелiтополя>

МIелiтопольськоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi Пiчка О.В., студенти

магiстри спецiальностi 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)

Саржан А,С., Балан К.С.

ПОРШОК ЩЕННИЙ:
1. Вступне слово ректора професора КIОРЧЕВА В.М.

2. Про органiзацiю освiтнього процесу в унiверситетi (проректор з

НIIР, доцент ЛОN4ЕЙIКО О.П.)

3. Презентацiя навчапьного плану спецiальностi 281 <Публiчного

управлiння та адмiнiстрування)) (зав. кафедри <Публiчного управлiння,

адмiнiстрування та права ) д.н. держ.угIр., доцент OPTIHA Г.В.)

4. Виступи учасникiв круглого столу, обговорення навчалпьного плану,

знать та вмiнъ, якi одержать студенти даноТ спецiальностi.

5. Прийняття рiшень щодо формування ОПП та нового навчаJIьного

плану зi спецiальностi 281 <Публiчного управлiння та адмiнiстрування))

6. Заключне слово ректора ТДАТУ професора КЮРЧЕВА В.1\4.

ВИСТУПИЛИz Ломейко О.П., OpTiHa Г.В., Рогач Ю,П., I_{ап B.l.,
Когут I.A., CeMiKiH l\4.0., Несват Т.В., Пiчка О.В., Олексенко P.I.,

Саржан А.С.,

ЛОМЕИКО О.П. виступив шодо iнформацiТ Закону про вищу ocBiTy

Украiни згiдно якого вищi навчальнi заклади мають самостiйно розробляти

ОПП та розробляти навчальнi плани на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйних

характеристик зi спецiальностi з урахуванням потреб i вимог роботодавцiв;

довiв до присутнiх, що cTBopeHi нак€Lзом ректора робочi групи з кожноТ

спецiальностi вiдпрацюв€uIи свое бачення моделi фахiвця, структурно-



логiчноТ схеми та навч€Lпьного плану. KpiM того, доведено, що розробка

нових навчzLпьних планiв проводитися з урахуванням чинного законодавства,

потреб стеЙкхолдерiв.

OPTIHA Г.В. ознайомила присутнiх з ОПП другого магiстерського

рiвня , структурно-логiчrfою схемою та навчzlJIьним планом зi спецiальностi

28 1 <Публiчного управлiння та адмiнiстрування))

CIMIKIH М.О. зазначив, що запропонований навчальний план

складений з урахуванням основних вимог до пiдготовки вiдповiдного

фахiвця; пiдкреслив перспективнiсть даного напряму пiдготовки, та

необхiднiсть нових кадрiв в управлiнськiй сферi. В якостi пропозицiй

висловив побажання з метою вдосконаJIення питання етики державного

службовця це коло питань висвiтлити у дисциплiнi <Фiлософiя державного

угrравлiння>.

ПIЧКА О.В. позитивно характеризуючи представлений навчалъний

план, запропонувала збiльшити перелiк дисциплiн у рамках Майнерiв

<lVlаркетинг)), <Облiк i оподаткування)), <Фiнанси, банкiвська справа та

страхування> <Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть>>, <Бiзнес

консыIтинг та мiжнародний туризм>>, <<Менеджмент) з урахуванням що Bci

вибiрковi дисциплiни обсягом чотири кредити.

НЕСВАТ Т.В. критично оцiнюючи навч€lJIьний план, вказа-гIа на його

вагомi ocHoBHi переваги, наголосивши на aKTyыIbHocTi вивчення переважноТ

кiлькостi запропонованих навчальних дисциплiн.

В якостi пропозицiй щодо полiпшення якостi навчання запропонувала

дисциплiну <Трулове право>>, <<Господарське та договiрне право>> об'сднати в

дисциплiну <Правове забезпечення спецiальностi> та читати Ti у першому

ceMecTpi з вивченням нормативних документiв з €вроiнтеграцii та вивченням

законiв державноТ служби.

КОГУТ I.A. надавши схвальнi вiдгуки запропонованому навчалъному

плану спецiальностi 281 <Публiчного управлiння та адмiнiстрування))

при вивченнi дисциплiни к.Щержавне та регiональне управлiння> звернути



увагу на теми <Нацiональноi безпеки> та <Сталий розвиток>.
t-.lрунтуючись на матерlалах дисциплlни запропонувала нову назву

<Щержавне управлiння регiонального розвитку>>.

ОЛЕКСЕНКО P.I. Ознайомившись з професiйними компетенцiями

дисциплiни <Публiчне аlмiнiстрування)), можемо пiдкреслити безсумнiвну

актуальнiсть вивчення даноТ дисциплiни як для керiвникiв середньоТ, так i

вищоi ланки. На практичних заняттях бажано придiляти увагу взасмодii Bcix

суб'сктiв управлiння.

САР}КАН А.С. вважаемо необхiдним пiдкрес,ltити актуальнiсть

вивчення дисциплiни <Психологiя управлiння та конфлiктологiя>, адже

персонап, слiд було б придiлити увагу

управлiння та застосуванням практичних

об'ектами дiяльностi керiвника с

закордонному лосвiду психологiТ

кейсiв конфлiктiв.

БАЛАН К.€. вiдмiтила перспективнiсть даного напрямку пiдготовки.

Звернула увагу на важливiсть вивчення дисциплiни з iноземних мов та

вiдзначила наявнiсть у навчаJIьному планi вибiркових дисциплiн зi

спецiальностi 28 1 <Публiчного управлiння та адмiнiстрування)).

ЛОМЕИКО О.П. акцентував увагу на важливостi зв'язку мiж

провiдними фахiвцями, ix досвiдом на практицi з студентами. Прийнято

рiшення на постiйнiй договiрнiй ocHoBi заJIучати провiдних фахiвцiв на

практичнi заняття.

кЮРЧЕВ В.М. Заключне слово.

ВИРIШИЛИ:

1. Врахувати пропозицii та зауваження учасникiв круглого столу

круглого столу робочоi групи з розробки моделi фахiвuя зi спецiальностi 281

<Публiчне управлiння та адмiнiстрування) на тему <Актуальнi проблеми та

перспективи розвитку спецiальностi>.

2. Продов}кити практику круглих столiв зi спецiальностi 281 <Публiчне

управлlння адмlнlстрування)) урахуванням сучасних вимог



стеикхолдерlв.

3. Взяти до уваги пропозицiТ мiжнародноi науковоi спiльноти доктора

соцiальних наук, доцента, завiдувачки кафедри бiзнесу та економiки,

Марiямпольськоi колегii, Литва Андрюкайтне Регини.

Зав. кафедри публiчного управлiнняо
адмiнiстрування та права Г.В. OpTiHa

Проректор з науково-педагогiчноi
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