
ПРОТОКОЛ  
круглого столу робочої групи з розробки моделі фахівця зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування»  
на тему «Перспективи та розвиток спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» від 29.04.2021 р. 
 
 

(м. Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного) 

 
 

ПРИСУТНІ: проректор з НПР к.т.н., доцент Олександр ЛОМЕЙКО, 

в.о. декана факультету економіки та бізнесу, д.н. держ. упр., доцент Ганна 

ОРТІНА, в.о. завідувача кафедри публічного управління, адміністрування та 

права д.ф.н., професор Роман ОЛЕКСЕНКО, к.н. держ. упр., ст. викладач 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Людмила 

ЄФІМЕНКО, к.н. держ. упр., ст. викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування та права Юлія ВОРОНІНА, к.п.н., доцент кафедри 

публічного управління, адміністрування та права Наталя ГОРБОВА, к.ю.н., 

ст. викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Олена 

НЕСТЕРЕНКО, к.е.н., доцент кафедри кафедри публічного управління, 

адміністрування та права Світлана ПЛОТНІЧЕНКО, викладач кафедри 

публічного управління, адміністрування та права Ніна РИБАЛЬЧЕНКО, 

завідувач кафедри іноземних мов к.п.н., доцент Світлана СИМОНЕНКО, 

завідувач кафедри менеджменту д.е.н., професор Світлана НЕСТЕРЕНКО, 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Наталія БОЧАРОВА, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту Олена ШЕВЧУК, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність Лариса БОЛТЯНСЬКА, 

к.е.н., доцент кафедри підприємництво, торгівля та біржова діяльність Галина 

ГРИЦАЄНКО, к.п.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Галина 

ТАРАНЕНКО, к.і.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук 

Володимир МИХАЙЛОВ, к.ф.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних 

наук Ольга ПОПРАВКО, к.п.н., ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

наук Лариса ЄРЕМЕНКО, ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук 

Людмила ШЛЄІНА, заступник голови Мелітопольської районної державної 



адміністрації Інна КОГУТ, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мелітопольської міської ради Запорізької області 

Михайло СЕМІКІН, заступниця начальника управління культури та молоді 

Мелітопольської міської ради Запорізької області Тетяна НЕСВАТ, головний 

спеціаліст комунальної установи «Агенція розвитку Мелітополя» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області Олександр МОСТОВИЙ; 

директор централізованої бібліотечної системи управління культури та 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області Інна ЄФИМЕНКО; 

д. н. держ. упр. професор кафедри менеджменту організації та управління 

проектами Інженерного Інституту Запорізького національного університету 

Марина АЖАЖА, начальник відділу судової роботи управління правового 

забезпечення Мелітопольської міської ради Запорізької області Дмитро 

ШОСТАК; здобувачка вищої освіти групи 31 ПУ спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» Наталія ТАНАСОВА. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Вступне слово проректора з НПР Олександра ЛОМЕЙКО 
 

2. Про організацію освітнього процесу на факультеті економіки та 

бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (в. о. декана факультету Ганна ОРТІНА) 
 

3. Презентація навчального плану спеціальності 281 «Публічного 

управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня (гарант 

освітньо-професійної програми, керівник проектної групи, к.н. з держ.упр., ст. 

викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Людмила 

ЄФІМЕНКО) 
 

4. Виступи учасників круглого столу, обговорення навчального плану, 

знань та вмінь, які одержать здобувачі вищої освіти даної спеціальності. 
 

5. Прийняття рішень щодо формування ОПП та нового навчального 

плану зі спеціальності 281 «Публічного управління та адміністрування» згідно 

Стандарту вищої освіти перший (бакалаврський) рівень ступінь вищої освіти 

«Бакалавр» Наказ Міністерства освіти і науки України 29.10.2018 р. № 1172. 

6. Заключне слово проректора з НПР Олександра ЛОМЕЙКО. 

http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view&site_id=95&lang=ukr&category_id=12072
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view&site_id=95&lang=ukr&category_id=12072
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view&site_id=95&lang=ukr&category_id=12052


ВИСТУПИЛИ: Олександр ЛОМЕЙКО, Ганна ОРТІНА, Людмила 

ЄФІМЕНКО, Михайло СЕМІКІН, Тетяна НЕСВАТ, Олександр МОСТОВИЙ, 

Інна ЄФИМЕНКО, Марина АЖАЖА, Дмитро ШОСТАК, Інна КОГУТ, 

Галина ТАРАНЕНКО, Роман ОЛЕКСЕНКО, Наталія ТАНАСОВА. 

 

 

Олександр ЛОМЕЙКО виступив щодо інформації Закону про вищу 

освіту України згідно якого вищі навчальні заклади мають самостійно 

розробляти ОПП та розробляти навчальні плани на основі освітньо-

кваліфікаційних характеристик зі спеціальності з урахуванням потреб і вимог 

роботодавців; довів до присутніх, що створені наказом ректора робочі групи 

з кожної спеціальності відпрацювали своє бачення моделі фахівця, 

структурно-логічної схеми та навчального плану. Крім того, доведено, що 

розробка нових навчальних планів проводитися з урахуванням чинного 

законодавства, потреб стейкхолдерів. 
 

Ганна ОРТІНА розповіла про організацію освітнього процесу на 

факультеті економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 
 

Людмила ЄФІМЕНКО ознайомила присутніх з ОПП першого 

(бакалаврського) рівня , структурно-логічною схемою та навчальним планом 

зі спеціальності 281 «Публічного управління та адміністрування» 
 

Михайло СЕМІКІН зазначив, що запропонований навчальний план 

складений з урахуванням основних вимог до підготовки відповідного фахівця; 

підкреслив перспективність даного напряму підготовки, та необхідність нових 

кадрів в управлінській сфері. Запропонував ввести до циклу дисциплін загальної 

підготовки такі дисципліни «Соціологія» та «Менеджмент». 
 

Тетяна НЕСВАТ критично оцінюючи навчальний план, вказала на 

його вагомі основні переваги, наголосивши на актуальності вивчення 

переважної кількості запропонованих навчальних дисциплін. 
 

В якості пропозицій щодо поліпшення якості навчання запропонувала 

збільшити перелік економічних дисциплін та дисципліну «Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці» перенести до блоку вибіркових 

дисциплін. 
 

Олександр МОСТОВИЙ надавши схвальні відгуки запропонував у 



навчальному плані спеціальності 281 «Публічного управління та 

адміністрування» приділити увагу підвищенню рівня володіння українською 

мовою. 
 

Інна ЄФИМЕНКО позитивно характеризуючи представлений 

навчальний план, запропонувала об’єднати дисципліни «Психологія» і 

«Конфліктологія» в дисципліну «Соціальна психологія та конфліктологія». 
 

Марина АЖАЖА дала позитивну оцінку ОП першого (бакалаврського) 

рівня та поділилася власним досвідом у формуванні освітньої програми 

спеціальності 281 «Публічного управління та адміністрування». 
 

В якості пропозиції запропонувала ввести дисципліну «Саморозвиток 

та саморегулювання особистості». 
 

Дмитро ШОСТАК відзначив позитивні зміни у векторі розвитку 

освітньо-професійної програми. 
 

Інна КОГУТ запропонувала у навчальному плані спеціальності 281 

«Публічного управління та адміністрування» приділити увагу вивченню 

дисципліни «Фінанси», що є базовою основою дисципліни «Публічні 

фінанси», а також додати дисципліну «Маркетинг» до блоку дисциплін 

загальної підготовки. 
 

Галина ТАРАНЕНКО вказала на те, що при формуванні фахівця з 

публічного управління було б доречно включити в ОП дисципліни які будуть 

формувати логічне мислення та основи політичної діяльності. На основі 

цього запропоновано ввести дисципліну «Логіко-політичні студії». 
 

Роман ОЛЕКСЕНКО акцентував увагу на важливості зв'язку між 

провідними фахівцями, їх досвідом на практиці з студентами. Прийнято 

рішення на постійній договірній основі залучати провідних фахівців на 

практичні заняття. 
 

Наталія ТАНАСОВА звернула увагу на необхідність розвитку soft 

skills та підкреслила актуальність вивчення тренінг курсу «Громадський 

орієнтир». 
 

Олександр ЛОМЕЙКО заключне слово. 



 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Врахувати пропозиції та зауваження учасників круглого столу в 

оновленій ОПП задля розробки моделі фахівця зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» на тему «Перспективи та розвиток 

спеціальності». 
 

2. Взяти до уваги кращі практики ОПП «Бакалавр» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» Національної академії державного 

управління при президентові України; Запорізького національного 

університету; Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця; Західноукраїнського національного університету; 
 

Донецького державного університету управління; Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Одеського 

національного політехнічного університету до розробки ОПП «Бакалавр» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; 
 

3. Продовжити практику круглих столів зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» з урахуванням сучасних вимог стейкхолдерів. 
 


