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2. Про органiзацiю освiтнього процесу в унiверситетi (проректор з

НПР, доцент ЛОМЕIlКО О.П.)

З. Презентацiя навч€шьного плану спецiальностi 281 <Публiчного

управлiння та адмiнiструванняD (гарант освiтньо-професiйноi програми,

керiвник проектноi групи, д.н. з держ,упр., доцент кафедри публiчного

управлiння, адмiнiстрування та права OPTIHA Г.В.)

4. Виступи r{асникiв круглого столу, обговорення навчального плану,

знать та BMiHb, якi одержать студенти даноТ спецiальностi.

5. Прийняття рiшень щодо формування ОПП та нового навчаJIьного

плану зi спецiалъностi 281 <<Публiчного управлiння та адмiнiструваннrl))

згiдно Стандарту вищоi освiти другий (магiстерський) piBeHb ступiнь вищоТ

освiти <Магiстр> Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 04.08.2020 р. JФ
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6. Заключне слово ректора ТДАТУ професора КЮРЧЕВА В.1\4.

виступилиz ломЕIh(о о.п., OPTIHA г.в., CEMIKIH м.о.,
шчкА о.в., нЕсвАт т.в., шп в.д., когут I.A., олЕксЕнко P.I.,

зАстрожнIковА LB., сАржАн А.с., БАлАн к.е.

ЛОМЕЙКО О.П. виступив щодо iнформацii Закону про вищу ocBiTy

Украiни згiдно якого вищi навч€tпьнi заклади мають самостiйно розробляти
ОПП та розробляти навчаJIьнi плани на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйних

характеристик зi спецiальностi з урахуванням потреб i вимог роботодавцiв;

довiв до присутнiх, що cTBopeHi нак€вом ректора робочi груши з кожноi

спецiаrrьностi вiдпрацюв€tirи свое бачення моделi фахiвця, структурно-

логiчноi схеми та навчального плану. KpiM того, доведено, що розробка
нових навч€Llrьних планiв Ероводитися з урахуванням чинного законодавства,

потреб стейкхолдерiв.



OPTIHA Г.В. ознайомила присутнiх з ОПП другого магiстерського

рiвня , структурно-логiчною схемою та навч€Lпьним планом зi спецiальностi

281 кПублiчного управлiннrl та адмiнiстрування))

CIMIKIH М.О. з€вначив, що запропонований навчальний план

складений з урахуванням основних вимог до пiдготовки вiдповiдного

фахiвця; пiдкреслив перспективнiсть даного напряму пiдготовки, та

необхiднiстъ 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

управлiння>.

ПIЧКА О.В. позитивно характеризуючи представлений навчальний

план, запропонувала збiльшити перелiк дисциплiн у рамках Майнерiв

кМаркетинг), <Облiк i оподаткування>, <<Фiнанси, банкiвська справа та

страхування) <Пiдприемництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть>>, <Бiзнес

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

вибiрковi дисциплiни обсягом чотири кредити.

НЕСВАТ Т.В. критично оцiнюючи навчаJIьний план, вк€в€Lла на його

вагомi ocHoBHi переваги, наголосивши на aKTy€lJIbHocTi вивчення переважноТ

кiлькостi запропонованих навч€шьних дисциплiн.

В якостi пропозицiй щодо полiпшення якостi навчання запропонуваJIа

дисциплiну кТрулове право>>о <<Господарське та договiрне право>> об'еднати в

дисциплiну <Правове забезпечення спецiальностi> та читати iT у першому

ceMecTpi з вивченням нормативно-правових документiв та вивченням законiв

державноi служби.

З урахуванням сучасних тенденцiй до свропейськоi та свроатлантичноТ

iнтеграцii обгрунтовуеться необхiднiсть навчаннrI управлiнським рiшенням з

урахуванням з€вначених цiлей необхiдно запровадити дисциплiну

<евроiнтеграцiя>.

ЦАП В.Д. вважаю доцiльним результатом навчання <магiстрiв>

спецiальностi 281 кПублiчного управлiння та адмiнiстрування) - це

здатнiсть розробляти" та реалiзовувати заходи щодо адаптацiI та

впровадження кращих вiтчизняних та зарубiжних практик дiяльностi органiв

публiчного управлiння та органiзацiй, згiдно цього пропоную запровадити



дисциплiну (Iнновацiя в сучасно-економiчного розвиткуD.

КОГУТ I.A. надавши cxB€LIIbHi вiдгуки запропонуваJIа у навчzLльному

планi спецiальностi 281 <Публiчного управлiння та адмiнiстрування)

придiлити увагу надання спецiальноi компетентностi визначати пок€вники

ст€Lлого розвитку та Грунтуючись на матерiалах запропонувала нову

дисциплiну <<Управлiння проектами в умовах стаJIого розвитку).
ОЛЕКСВНКО P.I. Ознайомившись зi Стандартом вищоi освiти лругий

(магiстерський) piBeHb ступiнь вищоi освiти <магiстр>> Наказ MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраiЪи 04.08.2020 p.Ns 1001, запропонував визначити TaKi

програмнi результати навчання: демонструвати розумiння та сприйняття

етичних правил поведiнки в системi публiчного управлiння, що забезпечить

дисциплiна <Фiлософiя державного управлiння>; здiйснювати професiйнi

завдання з обов'язковим урахуванням гаJIузевих вимог щодо забезпечення

безпеки персонzrлу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних

ситуацiях, цей резулътат сформу€ дисциплiна <I_{ивiлъний захист)). Важливо

зазначенi дисциплiни викладались на I Kypci в I ceMecTpi у чиклi загальноi

пiдготовки.

ЗАСТРОЖtНIКОВА [.В. визначила прiоритетнi напрямки

впровадження до навч€tльного плану дисциплiни <Електронне урядування та

демократiя> згiдно акту€Lлъностi питання дiджиталiзацii управлiння краiною.

САРЖАН А.С. вважаемо необхiдним пiдкреслити актуальнiсть

вивчення дисциплiни <Психологiя управлiння та конфлiктологiя>>, адже

об'сктами дiяльностi керiвника с персонаJI, слiд було б придiлити увагу
закордонному досвiду психологii управлiння та застосуванням практичних

кейсiв конфлiктiв.

БАЛАН К.€. вiдмiтила перспективнiсть даного напрямку пiдготовки,

Звернула увагу на можливiсть вивчення дисциплiни iноземною мовою та

важливiсть практичного застосування знань на професiйнiй тематицi.

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

провiдними фахiвцями, iх досвiдом на практицi з студентами. Прийнято

рiшення на постiйнiй, договiрнiй ocHoBi залучати провiдних фахiвцiв на

практичнi заняття.

кЮРЧЕВ В.М. Заключне слово.



ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати пропозицii та зауваження учасникlв

моделi фахiвця зi

круглого столу в

спецiа_гtьностi 281оновленiй ОПП задля розробки

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

перспективи розвитку спецlЕtльностl).

2. Взяти до уваги кращi практики ОПП <<Бакалавр) та <Магiстр>

спецiальностi 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування> Нацiона-гtьноi

академii державного управлiння при президентовi УкраТни; Запорiзького

нацiонального унiверситету; Харкiвського нацiонального економiчного

унiверситету iMeHi Семена Кузниця;,Щонецького державного унiверситету

управлiння; Полтавського нацiонального технiчного унiверситету iMeHi Юрiя

Кондратюка; Одеського нацiонального полiтехнiчного унiверситету до

281 <Публiчнерозробки ОПП кБакалавр> та <Магiстр> спецiальностi

управлiння та адмiнiстрування).

З. Продовжити практику круглих столiв зi спецiальностi 281 <Публiчне

управлiння та адмiнiстрування) з урахуванням сучасних вимог

стейкхолдерiв.
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