
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 27.08.2020 № 1 

м. Мелітополь 

 

позачергового засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 18 з 18 членів комісії 

 

Порядок денний: 

1. Про схвалення освітньо-професійної програми (ОПП) «Публічне

 управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

факультету економіки та бізнесу 

 Інформація  гаранта освітньо-професійної  програми Ганни Ортіної 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію гаранта освітньо-професійної програми «Публічне 

управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» д.н.держ.упр., доцента 

Ганни Ортіної  з модернізації ОПП на базі стандарту вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» (наказ МОН України № 1001  від 04.08.2020 

р.). 

Освітньо - професійну програму «Публічне управління та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» розроблено проектною групою у 

складі: 

Ортіна Ганна Володимирівна – гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи, доктор наук з державного управління, доцент 

кафедри публічного  управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

Застрожнікова Ірина Володимирівна – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 



Єфіменко Людмила Миколаївна – кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

Вороніна Юлія Євгенівна – кандидат наук з державного управління, 

старший викладач  кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

Саржан Альона Сергіївна – студентка 1 курсу магістратури за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

При модернізації ОПП керувалися вимогами стандарту вищої освіти, 

зокрема :  

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти;  

2) перелік компетентностей випускника;  

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання;  

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;  

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).  

ОПП розглянуто на засіданні кафедри «Публічне управління, 

адміністрування та право» від 23 квітня 2020р. протокол № 9. 

 

ВИСТУПИЛИ: з обговоренням ОПП усі присутні. 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити модернізовану на базі стандарту вищої освіти 

освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та рекомендувати для подальшого розгляду Вченій раді 

ТДАТУ. 

 

 

 

Голова                            Анна КОСТЯКОВА  

 

 

Секретар                                   Наталя ЗАХАРОВА 

 


