
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Приватне акціонерне товариство "Вищий 
навчальний заклад "Міжрегіональна Академія 
управління персоналом"

Освітня програма 34403 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

249

Повна назва ЗВО Приватне акціонерне товариство "Вищий 
навчальний заклад "Міжрегіональна Академія 
управління персоналом"

Ідентифікаційний код ЗВО 00127522

ПІБ керівника ЗВО Курко Микола Нестерович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.maup.com.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/249

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

34403

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна, заочна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Кафедра публічного адміністрування

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

кафедра психології, кафедра суспільних 
дисциплін та соціальної роботи, кафедра 
іноземної філології та перекладу, кафедра 
міжнародних відносин та організації туристичної 
діяльності, кафедра компютерних інформаційних 
систем і технологій

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Київ, вул. Фрометівська, 2

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська
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ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 272236

ПІБ гаранта ОП Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

pkoi@ukr.net

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(050)-922-15-35

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(063)-745-37-42

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП "Публічне управління та адміністрування" з підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти була задумана у 2016 році після вивчення ринку праці та потреб держави щодо 
підготовки висококваліфікованих фахівців-державних службовців.
До розробки освітньої програми були долучені адміністративний склад Академії та науково-
педагогічні працівники за фахом, з яких була сформована група забезпечення. На етапі розробки ОП 
долучалися представники органів державної законодавчої та виконавчої влади і місцевого 
самоврядування.
У 24.01.2016 р. ОП була затверджена Вченою радою Академії, ліцензія на провадження освітньої 
діяльності була отримана 12.07.2016 р. (наказ МОН України №1405-л від 12.07.2016 року), інформація 
про неї була внесена до Правил прийому Академії. У 2016 р. на дану освітню програму був 
оголошений набір. У 2017 році відповідно Постанови КМ № 674 від 27.09.2016 щодо змін у "Переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", студенти 
були переведені з шифру спеціальності 074 на 281. ОП за новими шифрами була перезатверджена 
Вченою радою Академії (протокол №2 від 22.02.2017 року (без змін)).  На даний момент на ОП 
навчаються 46 здобувачів вищої освіти, з них: 24 - за очною (денною),  22 - за заочною формою 
навчання.
У 2019 р. ОП переглядалася і була затверджена Вченою радою Академії (протокол №6 від 26.06.2019 
р.) у зв’язку із введенням в дію наказом МОН України від 29.10.2018 р. № 1172 Стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Одночасно під час перегляду ОП була змінена спеціалізація з «Державна служба» на 
«Державне управління». Набір на оновлену ОП і спеціалізацію був здійснений у 2019 році. 
Під час перегляду ОП було внесено зміни до навчального плану стосовно обов’язкових ОК (введено 
ОК 3.5; 3.8; 3.15; 3.16; 3.17; 3.22; 3.24; 3.25; 3.27; 3.29; 4.3; 4.4); з вибіркових до обов’язкових було 
внесено ОК 3.19; 3.21; 3.28; у вибіркових компонентах додатково передбачено вивчення ділової 
іноземної мови або другої іноземної мови); збільшено перелік вибіркових дисциплін; забезпечено 
право вибору дисциплін; розширено види практики з 2-х (навчальна і виробнича) до 4-х (ознайомча, 
навчальна, виробнича і переддипломна) і збільшено загальну кількість кредитів на їх проходження з 
8 до 12 кредитів ЄКТС. 
З 08.01.2020 року у зв’язку із службовою необхідністю (Романенко Є.О. виконує обов’язки проректора 
Академії) було змінено гаранта ОП. Гарантом ОП призначено доктора наук з державного управління, 
доцента, завідувачку кафедри публічного адміністрування Пархоменко-Куцевіл О.І. (наказ ректора № 
03-о від 07.01.2020 р.).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 12 24 19 0 0

2 курс 2018 - 2019 17 20 11 0 0

3 курс 2017 - 2018 11 11 5 0 0

4 курс 2016 - 2017 6 6 0 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої Інформація про освітні програми
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освіти

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

19163 державна служба
34403 Публічне управління та адміністрування
34404 Публічне урядування

другий 
(магістерський) 
рівень

21666 Адміністративний менеджмент
21667 Державна служба
28407 Публічне управління та адміністрування
36340 Публічне управління та адміністрування

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 24441 15922

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

17677 9630

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

6764 6292

Приміщення, здані в 
оренду 

0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма 28_ОПП_281_Публічне 
управління та 

адміністрування.pdf

LnA10hJaWH1BnUZZmb3P9oa3AYrLIhj7N9t/0m6kAEU=

Навчальний план за 
ОП

Перестюк.docx dv3HKq0qiCf4GdXR0H0BhMWWPnQROcWyRIO/C74s2Sg=

Навчальний план за 
ОП

навчальний план 
ПА.pdf

QoIXTIrCbbKPpCDaIOC8e07rO4Uu986mWjCQ01KznVQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

резенція 3.pdf UlBaGjl64i54feDebmP13+6bZ7unMeY9+Z3i+HXZ/1Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 2.pdf LVPMrMu8idr67nIC8/pphJNWGnFwCtk4K5AqfRxqLcA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 1.pdf 8+WskHgiBEk52sRLvtM5dHl/IyGMUNNHGch+2Ak+y2c=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
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Метою ОП є підготовка професійних фахівців для ДУ, спроможних розробляти, аналізувати і 
реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські 
функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою 
утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого 
розвитку на основі світових та європейських стандартів; навчити студентів технології самостійного 
прийняття відповідальних управлінських рішень. 
Акцент освітньої програми: на організацію стратегічного та поточного управління публічною сферою, 
вмінні аналізувати ситуацію та планувати діяльність у ДУ (ОК «Управління проектами в державному 
управлінні», «Організація управління органами місцевого самоврядування», «Планування діяльності 
органів влади та місцевого самоврядування»). 
ОП розвиває знання та навички вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в системі 
публічного управління та адміністрування (ОК «Консалтинг у публічному управлінні»).
Серед викладачів є практики з державного управління, які мають досвід роботи в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування (зокрема, д.держ.упр., проф. Романенко Є.О.; к.держ.упр., доц. 
Яровой Т.С. ; к.держ. упр. Чаркіна А.О.).
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України; забезпечення умов для оволодіння 
системою знань; задоволення потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, 
талановитих і здібних громадян… підготовка кадрового потенціалу управління і підприємництва 
відповідає п.2.1 Статуту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
Місією Академії є «Разом до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного заради 
процвітання України» шляхом:
- надання високоякісної та суспільно-значимої вищої освіти з використанням новітніх навчальних 
технологій з метою постійного підвищення освітньо-культурного рівня населення України та інших 
країн світу;
- створення атмосфери для самовдосконалення науково-педагогічних працівників, співробітників і 
студентів у процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності з 
урахуванням особистого покликання і поваги до людини, змін у навколишньому світі; 
- підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління.
Стратегія розвитку Академії розміщена на офіційному сайті 
(https://drive.google.com/file/d/1QXs4fu4L__jFqOpTn7940Xp5oQo2TrOp/view) та передбачає у тому числі 
сприяння професійному зростанню науково-педагогічних працівників та співробітників, забезпечення 
високої якості освіти, здобуття нових компетентностей та їх передача студентам; динамічний 
розвиток досліджень та інновацій тощо.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Здобувачі вищої освіти можуть впливати на зміст освітньої програми так: 
1. Участь у роботі вченої ради Академії, інституту (у складі науково-методичних та методичних рад), 
здійснення моніторингу якості нормативних документів (освітніх програм, робочих програм 
навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу тощо). 
2. Участь у роботі студентської організації самоврядування Академії і інституту. 
3. Участь у роботі академічних груп, ініціативних груп або індивідуально. 
Вивчення і аналіз пропозицій здобувачів вищої освіти щодо змісту освітніх програм та покращення 
якості вищої освіти здійснюється таким чином: 
1. Опитування, репрезентативне опитування, анкетування із забезпеченням публічності та 
прозорості. 
2. Проведення круглих столів, відкритих форумів, дискусійних клубів з адміністрацією Академії, 
інституту та/або за участі роботодавців тощо. 
Акредитація - первинна, випускників немає. 
Кафедрою кожного року проводиться науково-практична конференція за міжнародною участю з 
метою висвітлення діяльності галузі знань «Публічне управління та адміністрування», надання 
студентам інформації про розвиток певних галузей життєдіяльності суспільства. 
Привабливою рисою в очах студентів є активне громадське життя. 

- роботодавці
В ЗВО функціонує академічна і інститутська Ради роботодавців, які проводять постійні зустрічі-круглі 
столи, де обговорюють питання щодо якості підготовки здобувачів, беруть участь у 
перегляді/оновленні ОП.
Крім обговорення при зустрічах і на засіданнях Ради, думка роботодавців фіксується через 
опитування. Інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготувати фахівця-державного 
управлінця з розвинутими професійними компетентностями, який би був здатний демонструвати свої 
знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової діяльності. 
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Під час обговорення результатів проходження практики студентами на засіданнях кафедри беруть 
участь представники Ради роботодавців.

- академічна спільнота
Академічна спільнота складається з науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та 
адміністративно-управлінського персоналу. Її цілями є забезпечення реалізації освітньої програми на 
принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації; 
сприяння покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу; вплив на організацію освітнього процесу та його складових з 
метою покращення якості освітньої діяльності і якості викладання навчальних дисциплін, практичної 
підготовки, наукової роботи. 
Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та програмних результатів 
враховані наступним чином: 
- вплив академічної спільноти на якість освітніх програм здійснюється через моніторинг відповідності 
освітніх програм нормативним документам і надання пропозицій щодо поліпшення якості підготовки 
фахівців та впровадження сучасних інформаційних технологій в сфері вищої освіти. 

- інші стейкхолдери
Бакалаври публічного управління та адміністрування можуть працювати в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування; політичних партіях, громадських організаціях.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці 
наступним чином: цілями та програмними результатами передбачено надання студентам знань та 
вмінь у сфері публічного управління та адміністрування, у тому числі загальновідомих наукових 
результатів із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, 
орієнтація на актуальній спеціалізації, у рамках якої можлива подальша професійна та наукова 
кар’єра: органи державної влади, органи місцевого самоврядування; політичні партії, громадські 
організації; продовження освіти за магістерськими програмами з публічного управління та 
адміністрування; міждисциплінарними програмами (політологія, соціологія, інше), магістерськими 
програмами по зв’язкам із громадськістю.
Основними джерелами інформації є портали вакансій, а також звіти аналітичних компаній, які 
здійснюють моніторинг і аналіз ринку праці (https://career.gov.ua/).
Підтвердженням цілей та результатів освітньої програми при підготовці кваліфікованих та 
конкурентоспроможних фахівців є робочі програми дисциплін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми не було потреби 
враховувати регіональний контекст, оскільки підготовка державних управлінців відбувається для 
всієї України.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП Публічне управління та 
адміністрування вивчався досвід Національної академії державного управління при Президентові 
України, Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління НАДУ при Президентові 
України, Херсонського державного аграрного університету. 
Серед іноземних програм вивчався досвід Central European Education Institutions (Братислава, 
Словакія), Батумського навчального університету навігації (Батумі, Грузія). 
Формою обміну досвідом були науково-практичні конференції:
- Всеукраїнської з міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних викликів»; 
- Регіональної «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України»;
- ІІІ Всеукраїнської «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ». 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів; здатність 
забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки через 
вивчення ОК «Етика державного службовця», «Конфліктологія», «Правознавство», «Нормативно-
правові аспекти публічного адміністрування», «Нормативно-правове регулювання місцевого 
самоврядування»; Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 
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управлінських продуктів, послуг чи процесів через вивчення ОК «Управління якістю публічних 
послуг»; «Ситуативний аналіз в ДУ»; Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 
управлінських рішень сучасні ІКТ; здатність використовувати систему електронного документообігу; 
здатність впроваджувати інновації через вивчення ОК «Документообіг та підготовка аналітичних 
документів», «Аналітична діяльність», «Управління проектами в ДУ», «Електронне врядування»; 
Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; здатність розробляти тактичні та 
оперативні плани управлінської діяльності; здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 
впроваджувати через вивчення ОК «Планування діяльності органів виконавчої влади», «Консалтинг у 
ПУ», «Теорія і історія реформ», «Соціально-економічне планування та прогнозування»; Здатність до 
дослідницької та пошукової діяльності в сфері ПУ та А здатність у складі робочої групи проводити 
прикладні дослідження в сфері ПУ та А через вивчення ОК «Аналітична діяльність», «Методологія і 
методи наукових досліджень», крім того здобувачі вдосконалюють під час проходження практики. 
ПРН уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, 
спрямованих на формування ЗСЖ / активної громадянської позиції формується під час вивчення 
дисципліни «Управління проектами в ДУ». ПРН знати основи електронного урядування; уміти 
користуватися системою електронного документообігу формується під час вивчення дисципліни 
«Електронне урядування», «Документообіг та підготовка аналітичних документів». ПРН уміти 
налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування 
формується під час засвоєння студентами знань з ОК «Соціально-психологічні аспекти управління», 
«Конфліктологія», доповнюється вибірковим ОК «Робота з організаціями громадянського 
суспільства». ПРН уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов формується 
під час викладання ОК «Ситуаційний аналіз в ДУ». ПРН розуміти та використовувати технології 
вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень формується під час викладання ОК 
«Консалтинг у ПУ». ПРН знати структуру та особливості функціонування сфери ПУ та А формується 
під час вивчення дисциплін «Організаційно-правові засади ДУ», «Територіальна організація влади в 
Україні», «Організація управління органами місцевого самоврядування», «Система надання 
адміністративних послуг: регіональний аспект».

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
ОП Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Державне управління» відповідає 
Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 
затвердженого наказом МОН України №1172 від 29.10.20189 р. та вимогам Національної рамки 
кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Так як Стандартом вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» об’єктом вивчення є вся сфера державного управління то в 
якості забезпечення предметної області викладаються наступні ОК: «Вступ до спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування, «Теорія та історія державної служби», «Теорія та історія 
державного управління», «Теорія та історія місцевого самоврядування», «Методологія досліджень у 
державному управлінні», «Децентралізація влади»,  «Нормативно-правове регулювання місцевого 
самоврядування», «Нормативно-правові аспекти публічного управління».
Цілями навчання визначено: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та 
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адміністрування або у процесі навчання. 
Теоретичний зміст предметної галузі становлять наукові концепції (теорії) публічного управління та 
адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, 
адміністрування у всіх сферах діяльності. 
Застосовуються методи, методики та технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, 
аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, 
електронного урядування. 
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття 
управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Індивідуальна освітня траєкторія формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 
можливостей і досвіду студентів, ґрунтується на виборі здобувачем ОП за відповідною спеціальністю, 
навчальних дисциплін, методів і засобів навчання. 
Можливість вибору дисциплін реалізовано у вибіркових блоках циклів загальної та професійної 
підготовки. 
Здобувачі вищої освіти за ОП, що акредитується, мають можливість формувати індивідуальну освітню 
траєкторію як через вибір навчальних дисциплін, так і через вибір місця проходження практики, 
вибору тем курсових та дипломних робіт, можливості зарахування балів неформальної освіти. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за такими етапами:
На момент вступу здобувачі  отримують загальні роз’яснення щодо самого поняття «індивідуальна 
освітня траєкторія» у «Пораднику студента» та під час вивчення дисципліни «Я – студент». 
Процедура вибору регламентується розділом 3 «Положенням про порядок реалізації студентами 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін» 
(https://drive.google.com/file/d/1umj7v5JKujDpuNCpsyLnSioMruQgkDbs/view). Сам перелік дисциплін для 
вибору формується відповідно до рішень науково-методичних комісій (НМК) кафедр, Ради 
роботодавців та опитувань студентів. Щорічно НМК проводять засідання з питань оновлення 
навчальних робочих планів, структурно-логічних схем, вибіркової складової ОП тощо.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
У відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на 
вільний вибір навчальних дисциплін» 
(https://drive.google.com/file/d/1umj7v5JKujDpuNCpsyLnSioMruQgkDbs/view) студент має право, 
дотримуючись прописаній процедурі, зі сформованого переліку навчальних дисциплін здійснити 
вільний вибір для подальшого вивчення з метою поглиблення професійних знань в межах обраної ОП 
та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей. 
Процедура вибору студентами навчальних дисциплін включає:
– ознайомлення здобувачів із порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для 
вивчення навчальних дисциплін вільного вибору в Академії, а також із особливостями присвоєння 
професійних кваліфікацій за освітньою програмою, на якій навчається здобувач (відповідальні 
куратори груп, деканати).
– ознайомлення студентів із переліком дисциплін, які пропонуються як за програмою, за якою вони 
навчаються, так і за іншими програмами. Ознайомлення відбувається шляхом організації зустрічей з 
представниками кафедр, представниками деканатів, кураторами тощо. 
– запис студентів на вивчення навчальних дисциплін.
– опрацювання заяв студентів, перевірка контингенту студентів і попереднє формування груп, а 
також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін. 
– повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків тощо). 
– повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків тощо).
–  остаточне опрацювання заяв студентів, прийняття рішень щодо студентів, які не скористалися 
правом вільного вибору, перевірка контингенту студентів і формування груп на спеціалізації 
(профілі), а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
ОП та навчальним планом передбачено проходження ознайомчої, навчальної, виробничої, 
переддипломної практики (загалом - 12 кредитів ЄКТС) в установах та організаціях, які дозволяють 
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Під час проходження 
практики студенти виконують завдання, пов'язані з реальними прикладними задачами в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, отримують доступ до нормативних документів, що 
дає можливість сформувати власне бачення управлінської ситуації, запропонувати своє вирішення 
певної проблеми. Ці ОК надають можливість розвивати аналітичні здібності, вміння працювати з 
документами, складати звіти, здійснювати аналіз статистичної інформації; розвивати Soft and Hard 
Skills та додають гнучкості у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії студентам. 
Тематика курсових і дипломних робіт погоджується в установах та організаціях, які є базами практик, 
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і спрямовані на вирішення реальних управлінських завдань. Роботодавці вносять свої пропозиції щодо 
змісту робіт і беруть участь у захистах кваліфікаційних (дипломних) робіт. Рівень задоволеності 
компетентностями, набутими під час проходження практики, відображено в результатах анкетування 
студентів і керівників практики від установ і організацій.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
ОП формує комплекс соціальних навичок (soft skills), притаманних сучасному фахівцю. Починаючи з 
оволодіння ефективними комунікативними здібностями, навичками генерування нових ідей 
(креативності), дотримання норм професійної етики фахівця; здатністю гнучко та критично мислити в 
умовах мінливого середовища і завершуючи особистісними звичками щодо навчання та 
самовдосконалення, використання інформаційних та комунікаційних технологій в управлінській 
діяльності, здатності мотивувати інших до саморозвитку й руху до поставленої мети, володіння 
навичками публічних ділових і наукових виступів. 
В освітньому процесі також застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю 
соціальних навичок: критичне мислення (формується в процесі участі в дебатах, студентських 
конкурсах, захисті курсових і дипломної  робіт); здатність навчатися впродовж життя (формується 
шляхом самонавчання, виконання завдань з пошуку необхідної інформації, написання рефератів, 
доповідей; креативне мислення (реалізується через моделювання ситуацій, учасні в ділових іграх, 
розвязанні кейсів); адаптивність (конференції, тренінги, семінари); соціальний інтелект (командні 
методи навчання, робота над проектами тощо). 
Акцент на цих навичках обумовлений тенденціями ринку праці.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Після закінчення навчання за ОП випускники отримують кваліфікацію згідно з чинною редакцією 
Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010, 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10):
24 Інші професіонали 
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, 
маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 
2419.3 Професіонали державної служби.
Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій був основою для створення РНП. Завдання, обов’язки, 
професійні функції, кваліфікаційні вимоги враховані у змісті всіх обов'язкових освітніх компонентів ОП 
та кожному вибірковому ОК.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Для з’ясування завантаженості здобувачів та визначення реальної необхідності кількості годин на 
виконання самостійної роботи (СР) застосовуються заходи: опитування студентів (у формі бесіди під 
час виконання практичних завдань та кураторських годин); взаємодія із студентськими 
організаціями; спостереження з боку кураторів, викладачів та керівників з подальшим обговоренням 
на засіданнях кафедри. Для попередження будь-яких проблем вживаються наступні заходи: 
активізація використання корпоративних ІТ-ресурсів (ел. пошта, Office 365, Telegram). Розподіл аудит. 
годин між видами навчальної діяльності обговорюється на засіданні кафедри та вноситься до 
робочого навчального плану. В розрізі аудит. годин семінарські (практичні) заняття займають 1348 
год., 46% аудиторного навантаження, дещо більшу – лекційні (1578 год.). 60 кредитів ЄКТС 
відповідають навчальному навантаженню повного року формального навчання (н. року). 
Навантаження студента складає 1800 год. на н. рік. Кількість контактних годин на один кредит для 
студентів-бакалаврів, як правило, становить 8 год.. Для проміжного контролю виділяється до 2 год. 
на один кредит. Решта часу відводиться для СР. На  СР відводиться 142,5 кредитів (59%). СР 
становить до 2/3 часу на вивчення дисципліни. У 4 і 6 семестрах виконуються курсові роботи, на які 
відводиться не більше 1 кредиту. По завершенню навчання виконується дипломна робота, на яку 
відводиться 3 кредити.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Осв. процес за дуальною формою навчання складає три етапи: - опанування базових знань, умінь та 
навичок, що передбачає теор. підготовку та практ. навчання в аудиторіях (1 курс); - практичне 
навчання у спеціально обладнаних лабораторіях (2-3 курс); - професійно-практичну підготовку в 
умовах виробництва, практика (3-4 курс). Залучені викладачі-практики допомагають в розробці нових 
методичних підходів. На базі кафедри створено навчальну лабораторію - ораторський клуб 
«Державний службовець», де студенти опановують компетентності (здатність бути критичним і 
самокритичним; здатність працювати в команді; здатність планувати та управляти часом; вміння 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
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різних джерел; здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження) і соціальні 
навички (адаптивність, гнучкість, здатність бути дипломатичним і тактовним, вміння виступати 
публічно тощо). Заняття з певних ОК проводяться у навчальній лабораторії. Відбір здобувачів для 
залучення до дуальної форми здобуття освіти (в установах та організаціях) проводиться після 
отримання заявки від роботодавців. Підготовка здобувачів за дуальною формою навчання 
здійснюється відповідно до «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП» (https://drive.google.com/file/d/15A-BdW8NUc7rN07sIhINzCFt1OM7K7dQ/view). 
На теперішній час дуальна форма навчання в Академії знаходиться на стадії впровадження. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://drive.google.com/file/d/102pjjQm9zMDYSXU4SUZhuAybYW-VMIIh/view

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Згідно «Правил прийому до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на навчання на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання.
Академія приймає на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови 
вступу на споріднену спеціальність та на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні 
місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за іншою спеціальністю осіб, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для 
здобуття ступеня бакалавр.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Згідно «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів 
освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96) : студенту, поновленому в Академії або 
переведеному з іншого закладу освіти, перезараховуються результати раніше складених студентом 
заліків та екзаменів за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового 
контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів 
вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється в Академії п.13 
«Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view), який передбачає, що студент 
надає академічну довідку встановленого зразка, що підтверджує виконання освітньої програми в 
іншому ЗВО і містить інформацію про результати навчання та звітує про виконання індивідуального 
навчального плану. Академія у встановленому порядку за поданням відповідної кафедри зараховує 
результати навчання в іншому ЗВО. 
Всі студенти, що переводяться до Академії отримують знижку 10% на весь період навчання 
(http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
З даної спеціальності випадків не було

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
У п.4.6. «Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view) визначається неформальна 
освіта, як освіта, що здобувається за ОП та не передбачає присвоєння (присудження) визнаних 
державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання встановленого законодавством документа про 
освіту. Здобувачі мають право підтвердити кваліфікації та результати навчання, здобуті шляхом 
неформальної освіти. Оцінювання результатів навчання, здобутих студентом через неформальну 
освіту відбувається у такий спосіб: здобувачу можуть бути зараховані компоненти неформальної 
освіти, а саме: відкриті публічні лекції, семінари, конференції, практикуми, тренінги, круглі столи, 
майстер-класи тощо, підтвердженням участі в яких є сертифікат або інший документ недержавного 
зразка про одержання нових і/або додаткових компетенцій. За проходження програм неформальної 
освіти здобувачу нараховуються бали, які підлягають оцінці та обліку, що ведеться випусковими 
кафедрами (шляхом створення та ведення особистого освітнього портфоліо). Кількість балів за 
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кожним фактом участі здобувача у програмах неформальної освіти визначається і затверджується 
випусковою кафедрою окремо та використовується здобувачами для наповнення індивідуальної 
освітньої траєкторії. НПП під час проведення занять із здобувачами рекомендують їм проходження 
он-лайн навчальних курсів, професійну сертифікацію, стажування, участь у проектах тощо.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
З даної спеціальності випадків не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Викладання і навчання здійснюється через студентоцентроване навчання, технологію проблемного і 
диференційованого навчання, технологію інтенсифікації та індивідуалізації навчання, інформаційну 
технологію, технологію розвивального навчання, кредитно-трансферну систему організації навчання, 
електронне навчання в системі e-learn (мультимедійне навчання), самонавчання, навчання на основі 
досліджень. 
Програмні результати навчання досягаються через поєднання класичного теоретичного навчання 
(лекції, семінари, практичні заняття у малих групах, самостійна робота на основі підручників та 
конспектів, консультації із викладачами, підготовка курсових і дипломної робіт) з виконанням 
практичних завдань з консультування та аналітики, використанням тренінгів, сase stady, дискусій, 
ігрових ситуацій, тестування, методів польового навчання, брейн-стормінгу (інтелектуальний штурм) 
тощо.
Крім того, практикується запрошення незалежних експертів-практиків державного управління для 
проведення майстер-класів, відкритих лекцій, наукових семінарів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту ОК, тож їх 
студентоцентрованість полягає передусім у кращих практиках викладання, максимальній 
сформованості компетентностей та досягненню програмних результатів навчання. 
Для вивчення задоволеності та зацікавленості у навчанні, адміністрацією інституту проводиться 
опитування студентів з оцінюванням роботи викладачів і якості навчального процесу. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи для студентів реалізуються через: вільний вибір тематики курсових та 
дипломних робіт; формування вибіркових ОК навчального плану; впровадження різних методів 
навчання (проблемний, проектів), які дають можливість студентам вільно висловлювати власні думки, 
формувати власну позицію; можливість поширювати результати своїх досліджень на конференціях та 
участі у роботі студентських наукових гуртків тощо. Особливої уваги заслуговує організація 
самостійної роботи студентів, яка є важливою складовою у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація про організацію освітнього процесу, освітні, робочі програми, анотації освітніх 
компонентів є у відкритому доступі. Інформацію про них та про особливості освітніх компонентів 
студенти отримують на початку семестру на першому занятті з дисципліни або на настановчий 
конференції з практики, повторно – у період обрання вибіркових ОК. Кожен здобувач отримує доступ 
до електронних ресурсів Академії, де розміщено інформацію щодо обсягу, структури, очікуваних 
результатів, системи оцінювання ОП. 
Навчальний контент (презентації, тексти лекцій, опис і вказівки до виконання завдань, тести, 
додаткові ресурси тощо) розміщено на електронних ресурсах Академії. До ряду ресурсів доступ 
відкритий, наприклад, до Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого 
(http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/biblioteka.html) .

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Студенти реалізують потреби у науковій діяльності кількома шляхами: 
1. Участь у роботі студентських наукових гуртків.
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2. Участь у конкурсах студентських наукових робіт.
3. Участь у наукових конференціях. 
4. Участь у науково-дослідних роботах Академії і інституту.
5. Участь у олімпіадах.
6. В межах виробничої та переддипломної практики (якщо базова установа має наукову специфіку). 
7. В межах теми дипломного дослідження. 
8. У співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками тощо.
Під час написання дипломної роботи студенти мають можливість результати дослідження 
відображати у публікаціях. 
Тематика курсових робіт (проектів) розробляється відповідно і до науково-дослідної теми кафедри 
публічного адміністрування «Теоретико-методологічні основи державно-управлінських реформ в 
Україні». Керівник НДР – Романенко Є.О., проректор, д.держ.упр., професор.
Обговорення актуальних проблем публічного управління, розвитку кадрового потенціалу публічної 
служби, тенденцій та трансформацій системи державного управління кожного року на науково-
практичній конференції «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції», яку організовує кафедра публічного 
адміністрування. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Освітні програми регулярно переглядаються і удосконалюються робочими групами із залученням 
студентів та інших стейкхолдерів відповідно до «Положення про розроблення та реалізацію освітніх 
програм ПрАТ «ВНЗ «МАУП» https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view. 
Зібрана інформація аналізується і ОП адаптується для забезпечення її відповідності сучасним 
вимогам. Оновлені освітні програми узгоджуються зі стейкхолдерами, представниками студентського 
самоврядування, затверджуються вченою радою Академії. Відбуваються науково-методичні семінари 
кафедри, присвячені тенденціям сучасних державно-управлінських технологій. Робоча група на чолі 
із гарантом програми здійснює систематичний аналіз публікацій, які висвітлюють відповідні проблеми 
і готують дайджести до засідань кафедр з відповідними рекомендаціями.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності Академії передбачає:
- розширення академічної і наукової співпраці з іноземними освітніми установами та міжнародними 
організаціями, асоціаціями та мережами; 
- організацію академічної мобільності науково-педагогічних працівників та студентів, стажувань та 
підвищення кваліфікації за кордоном;
- надання освітніх послуг іноземним студентам; 
- участь у міжнародних проектах (програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Система моніторингу навчальних досягнень студентів включає поточний контроль; підсумковий 
(семестровий) контроль з кожної дисципліни; виконання самостійної роботи (індивідуального 
завдання); захист курсової роботи (проєкту); захист кваліфікаційної (дипломної) роботи. 
Форми контролю: модульні контрольні роботи, заліки, екзамени, усні презентації; семінари й наукові 
звіти із оцінюванням досягнутого; кваліфікаційний екзамен; захист кваліфікаційної (дипломної) 
роботи. 
На етапі укладання РНПзміст модульних контрольних робіт має відповідати результатам дисципліни, 
скорельованих з результатами навчання. Поряд з цим, зміст екзаменаційних завдань також 
зорієнтований на програмні результати, а залік виставляється за накопиченням балів, автоматично 
зорієнтовується на зміст дисципліни. 
Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: ОК, 
результатом яких передбачають більш практичне наповнення, завершується заліком, освітні 
компоненти більш теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом. Екзамени і 
заліки проводяться відповідно до вимог п.6.5 та розділу 7 Положення про організацію освітнього 
процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view) 
та п.5.3 «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view), «Положення про оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
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оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів доводиться до студента перед початком вивчення 
дисципліни викладачем та може бути пояснена гарантом програми або завідувачем кафедри. 
Екзаменаційні білети чи запитання до заліку відповідають таким вимогам: забезпечують перевірку 
умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань; 
складність білетів для усного екзамену є однаковою і надає можливість студенту глибоко та повно 
розкрити зміст усіх питань; складність та трудомісткість запитань для письмового контролю 
відповідають відведеному часу контролю (80–120 хв); під час формулювання завдань (питань) 
використовуються відомі студенту категорії та поняття. Під час оцінювання відповіді студента 
враховуються її повнота і правильність, здатність студента узагальнювати отримані знання, 
застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях, аналізувати й оцінювати 
факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Форми, опис і критерії оцінювання в межах ОК відображаються в навчальних планах та РНП, а також 
оголошуються викладачем на першому аудиторному занятті з ОК. 
У відкритому доступі є графік навчального процесу і розклад занять. Зворотний зв'язок 
налагоджений через анкетування студентів щодо якості освітнього процесу.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Форми атестації здобувачів в Академії регламентуються у документах: «Положення про організацію 
освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положення внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положення про екзаменаційну комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Поєднання 
різних форм атестації (тести, письмові роботи тощо) дає можливості більш адекватно оцінити як 
теоретичні знання, так і практичні вміння та навички, здобуті студентами. ОП відповідає Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти: у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи 
та атестаційного екзамену. У кваліфікаційній (дипломної) роботі має бути досліджено проблему у 
сфері публічного управління та адміністрування із застосуванням теорії та наукових методів 
управління. У кваліфікаційній (дипломній) роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації 
та списування. Кваліфікаційна (дипломна) робота розміщюється на офіційному сайті або в репозитарії 
закладу вищої освіти або його підрозділу.
Атестаційний екзамен оцінює рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом та 
освітньою програмою.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положенням внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положенням про екзаменаційну комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП», «Положенням про 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» . Ознайомитись з 
даними документами можна на сайті Академії.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
При оцінюванні студентів під час семестрового контролю викладач дотримується критеріїв 
оцінювання, які прописані у «Положенны про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» . У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час 
семестрової підсумкової атестації, він має право, в день оголошення результатів підсумкового 
оцінювання, звернутися до декану інституту/факультету з відповідною апеляційною заявою. 
Апеляційна комісія: голова – декан інституту/факультету (заступник декана), завідувач кафедри, за 
якою закріплена дисципліна, викладач цієї або іншої кафедри, який читає відповідну дисципліну, але 
не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та представник ради студентського 
самоврядування інституту/факультету або Академії. Апеляція має бути розглянута на засіданні 
апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. За рішенням комісії на засідання може 
бути запрошений викладач-екзаменатор та/або студент, який подав заяву. Результати апеляції 
оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей), 
про ознайомлення з якими студент особисто робить відповідний запис у протоколі засідання 
апеляційної комісії. Під час навчання студентів за ОП «Публічне управління та адміністрування» 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю екзаменатора, не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
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заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість,  
може  бути  надано  право  на  їх  ліквідацію у визначені терміни. У разі отримання незадовільної 
оцінки, перескладання екзамену (заліку) допускається не більше двох раз. При другому 
перескладанні екзамен (залік) у здобувача вищої освіти може приймати комісія, яка створюється 
директором інституту/деканом факультету. Оцінка комісії є остаточною. Якщо здобувач вищої освіти 
був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що 
він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. Під час навчання студентів 
за ОП «Публічне управління та адміністрування» конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю 
екзаменатора, не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою здобувача вищої освіти чи  науково-
педагогічного працівника директором інституту/деканом створюється комісія для  приймання 
екзамену (заліку), до якої входять завідувач  кафедри, викладачі  відповідної  кафедри, представники 
деканату та студентської ради. За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що 
документально  підтверджені, окремим здобувачам вищої освіти директор інституту/декан може  
встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації  академічної  
заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей 
термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання 
здобувачу  вищої  освіти академічної  відпустки  або повторного курсу навчання.
Під час навчання студентів за ОП «Публічне управління та адміністрування» конфліктних ситуацій, 
пов’язаних з необ’єктивністю екзаменатора, не виникало.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано в «Кодексі 
академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів 
вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
«Методичні рекомендації до написання дипломних (бакалаврських) робіт», «Методичні рекомендації 
до написання курсових робіт» містять інформацію для здобувачів: виконувати всі етапи опрацювання 
теми дипломної роботи самостійно, посилаючись на всі використані думки, погляди, ідеї із 
зазначенням їх реальних авторів і джерел. 
Ознайомитись з даним документом можна на сайті Академії.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП використовуються:
- чітке інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату;
- система перевірки всіх навчально-методичних та наукових робіт (у т.ч. дисертаційних робіт) 
науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти на наявність 
плагіату; всіх дипломних робіт перед захистом на наявність плагіату, а саме: не пізніше ніж за 
тиждень до попереднього захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи здобувач вищої освіти 
зобов’язаний надати на випускову кафедру її електронну версію, з метою і для виявлення 
академічного плагіату, контроль за яким покладений на завідувачів кафедр та наукових керівників. 
Результати комп’ютерного тестування роздруковуються із зазначенням дати проведення заходу. З 
цією метою в кожному інституті з кожної спеціальності призначено відповідального за перевірку 
робіт на антиплагіат. Функція контролю та технічної допомоги над відповідальними по інститутам 
покладена на Центр навчально-методичного забезпечення та змісту освіти. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в Академії через постійну 
роз’яснювальну роботу комісії з моніторингу якості освіти; вивчення кращих практик інших ЗВО тощо. 
Матеріали самостійних та контрольних робіт, а також курсових та дипломних робіт обговорюються на 
засіданнях кафедри для запобігання дублювання їх назв та визначення їх відповідності напрямку 
наукових досліджень кафедри. Під час викладання дисципліни «Основи академічного письма» згідно 
затверджених робочих програм до відома студентів доводяться встановлені вимоги нормативно-
правових актів та відповідні Положення Академії про академічну доброчесність серед здобувачів 
вищої освіти та відповідальність їх в разі недотримання вимог. Наукові керівники курсових та 
дипломних робіт у відгуках керівника відзначаються відсутність чи наявність ознак плагіату.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
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У відповідності до «Кодексу академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових 
працівників та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1oHve5rsLzyRCym7dPu7lY9GfJNghVCJn/view) за порушення академічної 
доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками Академії комісія 
моніторингу якості може клопотати перед адміністрацією: відмова у присудженні наукового ступеня 
та присвоєння вченого звання; звільнення з Академії тощо. У відповідності до «Методичних 
рекомендацій до написання дипломних (бакалаврських) робіт», «Методичних рекомендацій до 
написання курсових робіт» науковий керівник (консультант), який виявив академічний плагіат 
(компіляцію) у творах здобувачів попереджає про це автора, а у разі його незгоди – інформує 
службовою запискою завідувача випускової кафедри. Факт академічного плагіату (компіляції) у 
роботах здобувачів констатується експертною комісією інституту. В разі перевищення встановленого 
на підставі рішення Методичної ради інституту мінімального відсотка плагіату, робота направляється 
на розгляд експертною комісією, яка виносить остаточне рішення про можливість зарахування роботи 
до захисту.
Відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти ОП, що акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
При первинному проходженні конкурсу викладач дає пробну пару в присутності представника 
методичної ради інституту. Крім формальних вимог, для оцінки рівня професійної кваліфікації 
претендента кафедра може запропонувати йому провести відкрите лекційне, практичне, 
лабораторне або семінарське заняття. При подальшому проходженні конкурсу враховуються 
результати опитування здобувачів вищої освіти, участь викладача у процесах забезпечення якості 
вищої освіти. Наприкінці кожного навчального року визначається рейтинг науково-педагогічних 
працівників відповідно до «Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, 
інститутів ПрАТ ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Відповідно «Положенню про раду роботодавців в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1ARIYbd5aklsNCOvpahevwlajgV-5_FF5/view) роботодавці залучаються до 
організації та реалізації освітнього процесу передусім при організації і проведенні, навчальної, 
виробничої та переддипломної практики. Вони системно співпрацюють, здійснюючи експертизу 
освітніх і робочих навчальних програм навчальних дисциплін, надаючи консультативну допомогу 
щодо реалій сучасного освітнього процесу, а також постійно проводячи спільні науково-методичні 
заходи.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
На базі Академії та інституту створені та функціонують ради роботодавців, члени яких беруть участь 
в обговоренні напрямів вдосконалення освітнього процесу. Академія (випускова кафедра) залучає до 
аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, 
запрошуючи їх на практичні заняття та проведення майстер-класів, відкритих лекцій. Зокрема, 
представник Національної служби посередництва та примирення Акімов О.О., який є кандидатом наук 
з державного управління та має практичний досвід вирішення державно-управлінських проблем, 
залучався до проведення відкритої лекції-дискусії для студентів 3-4 курсів.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Сприяння професійному розвиткові викладачів Академії становить цілісну систему, а саме:
- надання взаємної методичної допомоги на кафедрах, на рівні інституту;
- проведення майстер-класів, тренінгів як елементів внутрішнього підвищення кваліфікації;
- робота з молодими викладачами, яких супроводжують впродовж першого року викладання;
- аналіз відвідування керівництвом інституту і бажаючими колегами лекцій;
Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення кваліфікації всім НПП.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати досліджень у вигляді статей в 
збірниках, які видаються в ЗВО та тез конференцій, що проводяться на базі Академії. Молодим 
науковцям частково оплачуються видання публікацій в збірниках, які входять до наукометричних баз. 
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Викладачам, які очолюють внутрішні рейтингові списки в Академії, керівництво ЗВО преміює 
матеріально відповідно до Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників,, кафедр, 
інститутів/факультетів МАУП" ( 
https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view) подає списки викладачів в 
МОН для відзначення.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН, оскільки планування їх 
здійснюється перспективно, передбачається планом роботи Академії та уточнюється у кінці кожного 
фінансового року. Достатня розумність фінансування потреб регулюються фінансово-плановим 
відділом бухгалтерії за погодженням із Наглядовою радою Академії та гарантом освітньої програм. 
Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо) забезпечують 
досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання наступним 
чином:
- бібліотечний фонд за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» відповідає 
Ліцензійним умовам;
- передплачуються основні періодичні та методичні видання України;
- програмне забезпечення оформлене належним чином та дає можливість використовувати і 
виготовляти відео уроки; створювати презентації тощо;
- навчально-методичне забезпечення ОП дає можливість досягти визначених ОП цілей та ПРНзавдяки 
його змістовій насиченості та постійному оновленню. Робочі програми навчальних дисциплін, 
матеріали практичних занять, теми курсових, дипломних робіт тощо проходять реальне обговорення 
на кафедрі та періодично проходять методичну експертизу, яка проводиться комісією моніторингу 
ОП та навчально-методичного забезпечення методичної ради інституту. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
У відповідності до «Положення про організацію  освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) здобувачі вищої 
освіти в Академії мають можливість безоплатно користуватись бібліотеками, інформаційними 
фондами, навчальною, науковою та спортивною базою Академії; безоплатно забезпечуються 
інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, у яких враховано 
обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); 
користуватись виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами Академії у порядку, 
передбаченому Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Академії; брати участь у науково-
дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 
представлення своїх робіт для публікації, у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 
спортивної, мистецької, громадської діяльності Академії, а також брати участь в обговоренні та 
вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 
побуту, оздоровлення; безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та 
організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із 
законодавством. Академія задля виявлення і врахування потреб та інтересів проводить консультації 
із студентським самоврядуванням, періодичні опитування, системні зустрічі тощо.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Приміщення, в яких проводяться аудиторні заняття, мають відповідні санітарно-технічні дозволи та 
заключні дозвільні акти про стан пожежної безпеки в приміщеннях. Крім того, у відповідності до 
«Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) здобувачі вищої 
освіти в Академії мають право на академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням 
окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку; участь у 
формуванні індивідуального навчального плану; моральне і/або матеріальне заохочення за успіхи у 
навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; захист 
від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства; спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Академії відповідно до медико-
соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. Щодо 
психічного здоров’я, то про нього Академія, інститут дбають насамперед через створення загальної 
доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки. Створено Центр психологічного 
консультування та психокорекції. В Академії, на території кожного інституту розміщені «Скриньки 
довіри», запроваджений інститут кураторства для здобувачів першого року навчання.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Освітня та організаційна підтримка здобувачів відбувається в першу чергу через його взаємодію з 
працівниками деканату, де він за первинним зверненням може отримати будь-яку необхідну 
інформацію, що стосується освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення (загальні 
питання) та організації навчання та проживання в гуртожитку. Також деканатом безоплатно 
надаються послуги щодо забезпечення здобувачів необхідною документацією для оформлення 
соціальних пільг, надання персональної інформації для контролюючих органів тощо. Працівниками 
деканату як  первинною ланкою розглядаються конфліктні ситуації між викладачами і здобувачами, 
узгоджуються графіки консультацій в разі навчання за індивідуальним планом. Інформаційна 
підтримка здобувачів освіти відбувається на базі основної інформаційної платформи Академії – 
офіційному сайті (http://maup.com.ua), де розміщується актуальна інформація про життя ЗВО: заходи, 
події, нормативні документи, оголошення. В якості інформаційного забезпечення освітнього процесу в 
Академії використовується програмний продукт, розміщений на офіційному сайті, який забезпечує он-
лайн доступ здобувачів до розкладу занять усіх спеціальностей та викладачів з можливістю 
відслідковувати оперативні зміни, Telegram. Консультативна підтримка здобувачів з питань 
працевлаштування надається Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи з 
випускниками, деканатами.
В якості соціальної підтримки деканат та студентське самоврядування звертаються з клопотанням в 
разі потреби для отримання матеріальної  допомоги у випадках, встановлених законодавством. 
Департамент виховної роботи та спорту займається навчально-виховною роботою, функціями якого є 
моніторинг соціально-комунікативних питань в середовищі студентів. 
Моніторингова комісія якості вищої освіти, яка створена методичною радою інституту проводить 
анкетування (опитування) здобувачів, з метою визначити оцінку студентів в наданні різнобічної 
підтримки з боку Академії. В разі виникнення зауважень або нарікань на роботу в будь-якому 
напрямку підтримки адміністрацією інституту вживаються відповідні заходи з метою підвищення 
рівня надання послуг. Політика адміністрації полягає в забезпеченні підтримки на достатньо 
високому рівні.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Академії «Положенням 
про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) передбачено 
можливість надання здобувачеві академічної відпустки або перерви в навчанні зі збереженням 
окремих прав, а також на поновлення навчання у встановленому в Академії порядку; передбачено 
участь здобувача у формуванні індивідуального навчального плану на підставі медичних або інших 
причин, підтверджених документально.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена, який представляє студентів 
перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій. В Академії і в інституті є встановлені у 
відкритих місцях «скриньки довіри» з запитаннями до ректора Академії та директора інституту, в які 
студенти (навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до адміністрації. Такий механізм 
взаємодії між здобувачами та керівництвом існує в інституті більше 10 років і довів свою 
ефективність можливістю оперативно реагувати на конфліктні ситуації, пов’язані випадками 
сексуальних домагань, дискримінацією та корупцією. Разом з цим в «Положенні про організацію 
освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) чітко 
визначаються вимоги до науково-педагогічних працівників, а саме, дотримання норм педагогічної 
етики, академічної доброчесності, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, 
прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України 
та державних символів України, дотримання статуту Академії, законів України, інших нормативно-
правових актів МОН України, а також готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, 
миру, гендерної рівності, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами.
Під час реалізації освітньої програми випадків подібних конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Академія проводить моніторинг і періодичний перегляд програм, щоб гарантувати, що вони 
досягають встановлених для них цілей і відповідають потребам здобувачів вищої освіти та 
суспільства. Ці перегляди ведуть до безперервного вдосконалення програми. Регулярний моніторинг, 
перегляд і оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг 
залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище 
для здобувачів вищої освіти.
Вони включають оцінювання: змісту програми у світлі останніх досліджень у даній галузі знань, 
гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; потреб суспільства, що змінюються; 
навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і завершення освітньої програми; 
ефективності процедур оцінювання; очікувань, потреб і задоволення здобувачів вищої освіти стосовно 
програми; навчального середовища і послуг з підтримки здобувачів, а також їх відповідність меті 
програми. Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього процесу здобувачів 
вищої освіти та інших стейкхолдерів. Зібрану інформацію аналізують і на її основі адаптують 
програму, щоб забезпечити її відповідність сучасним вимогам. Характеристики оновленої програми 
публікують на офіційному сайті Академії. Освітні програми переглядаються по мірі необхідності, але 
не рідше 1 разу на 4 роки рівня вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Оновленням змісту 
освітньої програми займаються провідні фахівці, які входять до науково-методичної ради 
спеціальності. При коригуванні освітньої програми в обов’язковому порядку враховуються 
зауваження, висловленні науково-педагогічним складом, здобувачами, а також зміни нормативної 
бази від МОН.  У 2019 (на початку н. року) ОП, що акредитується, переглядалася у зв’язку із 
затвердженням та введенням в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 
1172 Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Було змінено спеціалізацію з «Державна служба» на 
«Державне управління». Набір на нову спеціалізацію був здійснений у 2019 році. Під час перегляду 
ОП було внесено зміни до навчального плану стосовно обов’язкових ОК (введено ОК 3.5; 3.8; 3.15; 
3.16; 3.17; 3.22; 3.24; 3.25; 3.27; 3.29; 4.3; 4.4); з вибіркових до обов’язкових було включно ОК 3.19; 
3.21; 3.28; у ВК додатково передбачено вивчення іноземної мови або другої іноземної мови; збільшено 
перелік вибіркових дисциплін; забезпечено право вибору дисциплін; розширено види практики з 2-х 
(навчальна і виробнича) до 4-х (ознайомча, навчальна, виробнича і переддипломна) і збільшено 
загальну кількість кредитів на їх проходження з 8 до 12 кредитів ЄКТС. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 
наступним чином: 
- періодично організовуються студентські опитування (не менше ніж один раз на семестр) з метою 
встановлення актуальності вивчення курсів дисциплін, повноти їх розкриття, цілісністю та 
широкоформатністю викладання навчального матеріалу, оптимальних форм звіту за вивчений курс. 
- до опрацювання матеріалів опитування залучається студентське самоврядування, представники 
якого мають повноваження оприлюднювати думку здобувачів, що не приймали участь в опитуванні. 
- голова ради студентського самоврядування є постійним членом Вченої ради інституту та присутній 
на засіданнях науково-методичних комісій та методичної ради інституту, де має можливість 
оприлюднювати точку зору здобувачів з будь-яких питань з організації навчального процесу. 
Глибокого перегляду ОП «Публічне управління та адміністрування», яке б вимагало детального 
обговорення, наразі не відбувалося.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП 
завдяки участі у моніторингової комісії якості методичної ради інституту та опосередковано – через 
мотивування здобувачів до участі в опитуванні.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду 
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості наступним чином:
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- науковці в галузі публічного управління та адміністрування запрошуються до співпраці гарантом ОП 
та долучаються до перегляду ОП;
- під час виробничої практики проводиться опитування фахівців-практиків щодо змісту ОП;
- провідні фахівці періодично запрошуються на засідання методичної ради інституту, де проходять 
обговорення та коригування ОП;
- провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих програм (силабусів) та написання 
базових практичних курсів дисциплін. Їх експертна думка є важливою при визначенні мети та 
програмних результатів ОП. 
Наприклад, Гербеда Сергій Володимирович - заступник Голови Національної служби посередництва і 
примирення надав пропозиції щодо удосконалення ОП «Планування діяльності органів виконавчої 
влади», «Аналітична діяльність».

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Випуску здобувачів вищої освіти ще не 
було. Але на кафедрі ведеться активна робота у напрямку налагодження тісних зав’язків із 
здобувачами вищої освіти, які скоро стануть випускниками. Буде створено Базу даних випускників. 
Під час освітнього процесу створюються контактні групи у соціальних мережах, за допомогою 
мобільних пристроїв та електронних ресурсів, які сприяють швидкій комунікації та підтримці 
двосторонніх в’язків, які збережуться навіть після випуску здобувачів Академії. Процедура збирання 
інформації щодо кар’єрного росту випускників ОПП проводиться шляхом їх опитування. У такий спосіб 
вони діляться власним досвідом працевлаштування та надають інформацію щодо практичного 
застосування знань і умінь, здобутих під час навчання.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Результати локального моніторингу 
не виявили суттєвих недоліків та підстав для перегляду або закриття програми.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Зауваження  та пропозиції з попередньої акредитації освітньої програми не враховані, оскільки 
акредитація є первинною.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Академія гарантує безперервний процес внутрішнього забезпечення якості ОП та її вдосконалення із 
залученням усіх учасників академічної спільноти освітнього процесу відповідно до Статуту Академії. 
Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП реалізуються підтриманням сукупності цінностей, 
принципів, норм, правил поведінки, які становлять культуру якості освіти, через академічну 
автономію, довіру, прозорість, партнерство, об’єктивність, субсидіарність, академічну доброчесність, 
академічну свободу, комунікації, колегіальну відповідальність, запобігання корупції. 
Учасники академічної спільноти Академії залучаються до процесів забезпечення якості ОП через 
культурний вимір – спільних цінностей, переконань, очікувань, зобов’язань у відношенні до якості, 
структурний вимір – підрозділи, відповідальні за забезпечення якості, політику, стратегію 
забезпечення якості освіти, інструменти, процедури та механізми. 
Політика Академії базується на принципі, що внутрішнє забезпечення якості ОП безпосередньо 
стосується кожної складової освітнього процесу, проте основне − це навчання та викладання.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Внутрішня система забезпечення якості діє: на рівні Академії; на рівні інститутів/факультетів; на рівні 
кафедр. Безпосередньо відповідає Центр навчально-методичного забезпечення та змісту освіти, який 
взаємодіє із: - дирекціями інститутів, факультетів, кафедрами з питань організації освітньої 
діяльності, моніторингу якості вищої освіти; - Управлінням організації освітнього процесу з питань 
визначення якісних та абсолютних показників успішності знань здобувачів; інформації про рейтинг 
знань здобувачів за результатами сесій; - Центром організації наукової роботи з питань організації та 
проведення науково-дослідних робіт; - Міжнародним відкритим університетом з питань реалізації 
міжнародного співробітництва у сфері забезпечення якості вищої освіти; - Центром організації 
практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками; - Департаментом кадрового 
забезпечення: з питань матеріального стимулювання персоналу; отримання інформації про кадрове 
забезпечення освітнього процесу; надання висновків про відповідність кадрового забезпечення 
нормативним вимогам; - Міжнародним бібліотечно-інформаційним центром ім. Ярослава Мудрого з 
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питань забезпечення літературою; - органами студентського самоврядування з питань організації й 
аналізу результатів студентського моніторингу освітнього процесу та реалізації пропозицій, 
сформованих за його результатами. Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 
розміщено (http://maup.com.ua).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Академії регулюються: 
- «Положенням про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; 
- «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ "ВНЗ 
"МАУП";
- «Критеріями оцінювання знань і умінь студентів в ПрАТ "ВНЗ"МАУП"»,
- «Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
тощо. 
Доступність документів для учасників освітнього процесу забезпечується розміщенням на офіційному 
сайті Академії (http://maup.com.ua)

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://drive.google.com/file/d/1wujTma6VCEmJv2iFu0p33WCBxhiiSWB0/view

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://drive.google.com/file/d/14L-qqUFABeOd2M4HnmdrVAfmcY3mWzNF/view

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони:
1. Вмотивований і компетентний науково-педагогічний склад, який забезпечує якісну освіту.
 2. Сучасна матеріально-технічна база, яка створює сприятливі умови для навчальної освітньої 
діяльності. 
3. Міжнародна співпраця з університетами та науково-дослідними установами. 
4. Постійний та тісний зв'язок зі стейкхолдерами. 
5. Сприятливі умови навчання забезпечує команда викладачів, пов’язана спільною метою та 
інтересами. 
6. Сильні зв’язки з університетами та роботодавцями в сфері публічного управління в державі та за 
кордоном. 
7. Якість навчання гарантується внутрішніми правилами. 
Слабкі сторони:
1. У зв’язку з тим, що кафедрою здійснюється тільки перший випуск бакалаврів з даної ОП, в процесі 
фахової підготовки переважно використовуються підручники та навчальні посібники інших провідних 
ЗВО. 
2. У зв’язку з тим, що кафедрою здійснюється тільки перший випуск бакалаврів з даної ОП, тому поки 
що  належним чином не налагоджена постійна співпраця з колегами-практиками зарубіжних країн. 
3. Брак іноземних викладачів. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи розвитку:
Сучасною формою організації публічного управління сьогодні виступає електронне урядування. Тому 
на ринку праці виникає потреба в кваліфікованих фахівцях, здатних забезпечити ефективну роботу в 
цьому напрямку. З цією метою групою забезпечення було розроблено та внесено в ОП ряд нових ОК, 
склад та наповнення яких забезпечує якісну підготовку саме таких фахівців. 
Запровадження неформальної та дуальної форм навчання. Реалізація таких процесів передбачає: 
- переформатування навчального плану та його компонентів у кредитах, та модернізацією змісту 
існуючих компонентів; 
- створення/оновлення двомовного (український та англійський) контенту для дисциплін ОП; 
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- розробку та впровадження в навчальний процес нових методик навчання, які спрямовані на 
забезпечення стійкості професійної діяльності; 
- розробку дистанційних курсів для нових дисциплін; 
- підготовку викладачів кафедри для роботи за передовими європейськими практиками, для 
формування відповідного навчального контенту тощо (включно із проведенням тренінгів); 
- залучення стейкхолдерів до модернізації ОПП.
 Наступною перспективою розвитку є  посилення взаємного зв'язку навчальної, наукової та освітньої 
складових програми та стратегічні зміни за напрямками: спрямованість і фінансування досліджень, 
вмотивованість студентів, професіоналізм викладачів, інтернаціоналізація. Для цього передбачено 
такі заходи: 
- опанування нових напрямків досліджень з відповідним доповненням змісту освітніх компонент 
актуалізованою проблематикою: смартизація технологій управління та виробництва, 
енергоефективність, державно-приватне партнерство, сталий розвиток, інтернаціоналізація 
контингенту та тематики освітніх компонентів ОП, партнерства за програмою та джерел 
фінансування.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Курко Микола Нестерович
Дата: 14.02.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Нормативно-правові 
аспекти публічного 
управління

навчальна 
дисципліна

РНП_Нормативно-правові 
аспекти публічного 

адміністрування 2019 
бакалавр.pdf

r7owKDlRYIhAOhJL9LAUyl/niEByRTY1HdQD8OGcm9Y= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Консалтинг у 
публічному управлінні

навчальна 
дисципліна

РНП  Консалтинг у 
публічному управлінні 2019 

бакалавр.pdf

S0DKn0MSYAK9VovtCas7RsJmgECwvCi6NXxm+vqytOk= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Політика європейської 
інтеграції

навчальна 
дисципліна

РНП Політика європейської 
інтеграції 2019 
бакалавр(1).pdf

iI2/yib+jKA4/eXxDeX+/8hYlTr3jBVsZuDvpCiT/oc= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Методологія 
досліджень у 
державному управлінні

навчальна 
дисципліна

РНП_Методологія 
досліджень у державному 

управлінні 2019 
бакалавр.pdf

dBExPDu0ruthuSJ7nTHF2duAYq7PaK3TjHuRkKzWNKI= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Територіальна 
організація влади в 
Україні

навчальна 
дисципліна

РНП_територіальна 
орг.влади 2019 

бакалавр.pdf

j7GS/rl42YIn9LnTZ2TOLznElimagfh2JFLOAhvHAPY= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Управління проектами в 
державному управлінні

навчальна 
дисципліна

РНП_Управління проектами 
у державному управлінні 

2019 бакалавр.pdf

4kPTOFeH/7sOLWW2xJhm9Ub6pD/vJ3qzqq5NfwhZZUo= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Управління проектами в 
державному управлінні

курсова робота 
(проект)

Методичні рекомендації 
для написання курсових 

робіт_НАША-1.pdf

4sf2twftjnyVyDlVYkpFXVMBHFaKgxZbcPVeSS0z6Y0= Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки – 41,1м2 
Комп'ютер AMD A4 3.2GHz/A68 / 
4GB/500GB/450W/Genius  клавіатура 
+ миша/ Acer 18.5– 15 шт. Рік 
покупки - 2017 р. Тип процесорів 
IntelCorei5-4460 Оперативна пам'ять 
4 GBРозмір жорсткого диску 500 GB                                         
Тип моніторів: LCD19’

Ситуаційний аналіз в 
державному управлінні

навчальна 
дисципліна

РНП - Яровой Т.С. -
Ситуаційний аналіз в 

державному управлінні 
2019 бакалвр.pdf

5bae6xEn4723qxfHXgbNJlFIqL6b6zyOw1Y39PsUwdY= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Психологія управління навчальна 
дисципліна

РНП. Психологія 
управління.pdf

29KIfj4MgZ+EwjBLLo857dfJAuFmu4FG3Blla/463+E= Лабораторія практичної психології;  
Дидактичні матеріали

Децентралізація влади навчальна 
дисципліна

РНП_Децентралізація 
влади 2019 бакалавр.pdf

D1uNcLB2kvUxVj+AqJq8VW35rYsfvAfuvj2luJ6TDoY= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Нормативно-правове 
регулювання місцевого 
самоврядування

навчальна 
дисципліна

РНП_Нормативно-правові 
аспекти місцевого 

самоврядування 2019 
бакалавр.pdf

xfLtTGleFyzdinpT5SiNp9oMrKzT9cRrZdgAunm7m1I= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Електронне врядування навчальна 
дисципліна

РНП електронне 
врядування 2019 

бакалавр.pdf

XXG3T/e6aYmqHI+JuycPR/WyoIR3KDPIG8sRgGJZwHY= Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки – 41,1м2 
Комп'ютер AMD A4 3.2GHz/A68 / 
4GB/500GB/450W/Genius  клавіатура 
+ миша/ Acer 18.5– 15 шт. Рік 
покупки - 2017 р. Тип процесорів 
IntelCorei5-4460 Оперативна пам'ять 
4 GBРозмір жорсткого диску 500 GB                                         
Тип моніторів: LCD19’

Організація управління 
органами місцевого 
самоврядування

навчальна 
дисципліна

РНП_Організацію 
управління органами 

місцевого самоврядування 
2019 бакалавр.pdf

iw1hbC4Ttj0frzQ4HBMVuwWfrRfYXxPQY4xH63jnyj8= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Документообіг та 
підготовка аналітичних 
документів

навчальна 
дисципліна

РНП_Документообіг.pdf uPVzdiQTb3aZq73D3AZmscpAoqKh1ztBqZ80z2RPJao= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Система надання 
адміністративних 
послуг: регіональний 
аспект

навчальна 
дисципліна

РНП_Система надання 
адміністративних 

послуг_регіональний 
аспект 2019 бакалавр.pdf

/EEg4L2zVHpTYxZYgEU4A7ec6MwY5c55qVuyK8nyDXQ= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Планування діяльності 
органів влади та 
місцевого 
самоврядування

навчальна 
дисципліна

РНП   Планування 
діяльності ОВ та МС 2019 

бакалавр.pdf

NAyjlXpzOKk+rBNhenF+uMPlLht2IAufDydyCgRYvR0= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Ознайомча практика практика ознайомча 
практика_бакалавр.pdf

vuu05eHGT44p4aZxeH/2GIFtOnqX6MT9DraW5rDl0/M=

Навчальна практика практика навчальна 
практика_бакалавр.pdf

rJQ4ZHUPgJhCAD2LpB70KnCdIRS+HTpP+yF6XEPSe8M=

Виробнича практика практика виробнича 
практика_бакалавр.pdf

vGiTO6NFM45+auRPurvWLnjMMT/l07G3k/y5s6cFhQE=

Соціально-психологічні 
аспекти управління

навчальна 
дисципліна

РНП_Соціально-
психологічні аспекти 

управління 2019 
бакалавр.pdf

uVgqp9kRDqPahQmVAlvWNAO2e7kjzR3TcPwlFO0laAk= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Муніципальна 
соціально-економічна 
політика

навчальна 
дисципліна

РНП Муніц.соц.-
екон.політика 2019.pdf

YrrCJ0S/C+FZfR5tZJTJlGTeFAziqxHaO6dgaWlrBZc= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Державне управління в 
економічній сфері

навчальна 
дисципліна

РНП  ДУ в екон сфері 2019 
бакалавр.pdf

F+3mG/12FXReq3PoD8zwdTWD3jY3kbzERnZQNwzU3XM= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Кадрова політика і 
державна служба

навчальна 
дисципліна

РНП_кадрова політика 2019 
бакалавр.pdf

lFQ+loH85XILgJ9iRVruxX2e8jP1WGh0klieBnXyx/w= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.



Я-студент навчальна 
дисципліна

РНП_Я студент 2019 
бакалавр.pdf

D2DboH3q98gCLELz9VNZyn27VN5VTjYF5UAw6cfA1bw= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

РНП Історія та культура 
України.pdf

qm4v4Of7Gt8fR3BMMwaHdO2/1vsOKI1PnNL8GiztPBQ= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Сучасна українська 
мова

навчальна 
дисципліна

РНП Сучасна укр.мова.pdf 2SxmeRwxCGdPJ+Slm21H9RG+66Zg5OTo0xt12etM48k= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Політологія навчальна 
дисципліна

РНП політологія.pdf 6Cr/z5cgRPfOWzKchDQA5gEeVulHLNvQs2EMEl1vzbQ= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Філософія навчальна 
дисципліна

РНП Філософія(1).pdf ZlJJl3O+9uYmgQslSxvfoXJvQyKIZmCFyOS2FvDNBik= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

ІКТ в галузі публічного 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

ИКТ.pdf cVJAGlkY2hMihG68OBaNUE6oriQ7tc8H5rCcArPh8os= Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки – 41,1м2 
Комп'ютер AMD A4 3.2GHz/A68 / 
4GB/500GB/450W/Genius  клавіатура 
+ миша/ Acer 18.5– 15 шт. Рік 
покупки - 2017 р. Тип процесорів 
IntelCorei5-4460 Оперативна пам'ять 
4 GBРозмір жорсткого диску 500 GB                                         
Тип моніторів: LCD19’

основи академічного 
письма

навчальна 
дисципліна

Основи академічного 
письма_РП.pdf

8PZVeRcAw0yDq/5pSxQrtn2kWTBNhIVpewBmFoes3Fk= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

0_РНП_Іноземна мова.pdf /JCY4k5veyzPWeOCdj0flLDz2/Gk/H6zm8Jlq2itk38= Лінгафонний кабінет (вул. 
Фрометівська, 2, каб.17/1) – 25 м2 
Ноутбук LenovoG70-35 (80G5001TUA) 
- 1шт. DVD playerMysteryElectronics 
MPS-109 Black - 1шт. Телевізор 
(плазма) Philips 50 PFT 5660/12 - 1шт. 
Комп’ютерний кабель з USB 
роз’ємами – 10м; Подовжувач-
перемикач електричний на п’ять 
гнізд – 5 м; Комплект DVD дисків для 
запису інформації; Навушники -16 
Мультимедійна дошка – 1 шт., 
Проектор EpsonLCOProjektor (Model: H 
328 B) – 1 шт.

Вступ до спеціальності 
"Публічне управління та 
адміністрування"

навчальна 
дисципліна

РНП Вступ до фаху ПУА 
2019 бакалавр.pdf

RkJe9PtaRkQqMO8pK35z8jqv5JX3v7y+2UvG8dMlRMI= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Переддипломна 
практика

практика переддипломна 
практика_бакалавр.pdf

J3mGHqkE9qBJl4hGlcsIbZUcRCfDSJi4/CBtN76kPnM=

Риторика навчальна 
дисципліна

РНП Риторика .pdf gpTAcWdxRvaAPmH9FbZVyCX1Rd0mQo/Wm7fQUTUOcBI= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Етика державного 
службовця

навчальна 
дисципліна

РНП етика ДС 2019.pdf uADJgbU1Nf2hdglE9dJBkdfg3VqgqLdbfeyfjx6HaiE= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

теорія та історія 
державної служби

навчальна 
дисципліна

РНП  теорія т історія 
ДС_2019.pdf

grplhIpMGM8L6uj0JZleeW8bAfxYYnYVdSFhkfqAjnE= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Державна гуманітарна 
політика

навчальна 
дисципліна

РНП держ гум політика 
2019 бакалавр (1).pdf

wMim5dy8bfxfpMTYsODSPBYlXaYM86BHIBzG7d1AwXk= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Організаційно-правові 
засади державного 
управління

навчальна 
дисципліна

РНП Організаційно-правові 
засади ДУ 2019.pdf

AuMXzfXIX9+qBLNFP2x9D957tnfP+Gv5anwUWi6PWzk= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Державна інформаційна 
політика

навчальна 
дисципліна

РНП_Державна 
інформаційна політика 

2019 бакалавр.pdf

oBrQthQCnUNinxfMxXbuAvtSfAlE7aVBU+4cDAI6wxs= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Теорія та історія 
державного управління

навчальна 
дисципліна

РНП_теорія та історія ДУ_2 
2019 бакалавр.pdf

sYGq7B6bYgGKNbsDvjA/JfkjesHD8uZzIr62cu0WO50= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Теорія та історія 
державного управління

курсова робота 
(проект)

Методичні рекомендації 
для написання курсових 

робіт_НАША-1.pdf

4sf2twftjnyVyDlVYkpFXVMBHFaKgxZbcPVeSS0z6Y0= Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки – 41,1м2 
Комп'ютер AMD A4 3.2GHz/A68 / 
4GB/500GB/450W/Genius  клавіатура 
+ миша/ Acer 18.5– 15 шт. Рік 
покупки - 2017 р. Тип процесорів 
IntelCorei5-4460 Оперативна пам'ять 
4 GBРозмір жорсткого диску 500 GB                                         
Тип моніторів: LCD19’

Державна соціальна 
політика

навчальна 
дисципліна

РНП Державна соц. 
політика 2019 бакалавр.pdf

qYsBviD96ImWT5SDbz5pFTzkyHmy9iLhCarnZLmtyOs= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Теорія та історія 
місцевого 
самоврядування

навчальна 
дисципліна

РНП Теорія та історія МС 
2019 бакалавр.pdf

Ej4v3Zmkp9z5+czsLbslsEe38DiOKlmOl3JfurQgVeM= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Громадська думка навчальна 
дисципліна

РНП_Гром.дум(1).pdf gPXdfwWxHlgplYeM5omj25sDb1oPLyI5i4azOXQsY6I= Мультимедійна аудиторія 
Мультимедійний проектор – 1 шт. 
Екран – 1 шт.  Ноутбук – 1 шт. Рік 
покупки -2017 р.

Кваліфікаційна 
(дипломна) робота

підсумкова 
атестація

Дипломна робота.pdf f5H1BZZXryDHpWbb0F24kNo3Zr8Axs3IfY6AnQ05HY0= Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки – 41,1м2 
Комп'ютер AMD A4 3.2GHz/A68 / 
4GB/500GB/450W/Genius  клавіатура 
+ миша/ Acer 18.5– 15 шт. Рік 
покупки - 2017 р. Тип процесорів 
IntelCorei5-4460 Оперативна пам'ять 



4 GBРозмір жорсткого диску 500 GB                                         
Тип моніторів: LCD19’

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

332465 Москвич Юлія 
Василівна

доцент Сучасна 
українська мова

кандидат філологічних наук,035 – Філологія
(10.01.01 – українська література), 2007 р.
Тема дисертації: «Українська література Донеччини 20-80-х років ХХ століття», 
ДК № 049411 ВАК от 12.11.2008,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
12ДЦ № 034568 від 28.03.2013;
1. Москвич Ю.В. Образ міста в поезії О. Забужко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка :
філологічні науки. – Ч. І. – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2013. – № 2 (261). – С. 51-
57.
2. Москвич Ю.В. Культурний туризм як фактор диверсифікації економіки Донецького регіону // Розвиток туристичної сфери як
засіб гармонізації економіки держави : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько-викладацького
складу (м. Святогірськ, 29 вересня 2012 р.). – Донецьк : ДІТБ, 2012. – С. 19-24.
3. Москвич Ю.В. Моральні аспекти формування правосвідомості в майбутніх працівників органів внутрішніх справ / Юлія Москвич //
Світогляд і особистість правоохоронця : матеріали круглого столу 11 жовтня 2013 року. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – С.
62-68.
4. Москвич Ю.В. Перспективи новітнього підходу до вивчення ділової документації у вищих навчальних закладах України // Вісник
ДІТБ : серія «Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому» / Гол. ред.
д.е.н., проф., акад. АЕН України М.М. Туріянська. – Донецьк : ДІТБ, 2013. – № 17. – С. 322-325.
5. Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір / Юлія Москвич // Наукові записки Тернопільського
національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ,
2014. – Вип. 39. – С. 129-135.
6. Москвич Ю.В. Ментальні детермінанти поезії Л. Талалая // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в
письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 67-69.
7. Москвич Ю.В. Значення поетичного світосприйняття у формуванні літературознавчої компетенції студента / Юлія Москвич //
Літературознавчий процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) /  Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. : О.Є.
Бондарева, І.Р. Буніятова та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 5. – С. 173-176.
8. Москвич Ю.В. Історія української культури : курс лекцій / Ю.В. Москвич. – Донецьк : Вид-во ДІТБ, 2011. – 166 с.
2. Загнітко А.П., Москвич Ю.В. Українська мова фахового спілкування : навч. посіб. / А.П. Загнітко, Ю.В. Москвич. – Донецьк : Вид-во
ДІТБ, 2012. – 351 с. 
9.. Москвич Ю.В. Світова культура та мистецтво : курс лекцій / Юлія Москвич. – Донецьк : Вид-во ДІТБ, 2013. – 203 с.
10. Москвич Ю.В. Методичні рекомендації до курсу «Історія української культури». – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – 102 с.
підвищення кваліфікації:
Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України 
“FCE exams tips: how to prepare for B2 and ace it”
10 квітня 2019 р. Сертифікат № 061.

354361 Нич Тамара 
Володимирівна

завідувач 
кафедри 
суспільних 
дисциплін та 
соціальної 
роботи

Філософія Кандидат філософських наук, диплом ДК № 000457 від 10 листопада 2011 року
033 Філософія
(09.00.05 - історія філософії),   
«Історико-філософська концепція В.Ф.Асмуса»  
1. Нич Т. В. Спадкоємність у вітчизняній філософській культурі (В.Ф. Асмус і традиції Київського університету св. Володимира) //
Проблеми сучасної педагогічної освіти і розвитку особистості: теорія і практика: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2011. –с. 29-37.
2. Нич Т. В. Учебная программа дисциплины «Логика» (для бакалавров) на русском языке Киев, МАУП, 2012. - 20 с.
3. Нич Т.В. Інформаційні матеріали дистанційного курсу "Методологія наукового дослідження" (для магістрів) Київ, МАУП, 2013. –
83 с.
4. Нич Т.В. Мова як об’єктивація та перспектива свідомості у філософській концепції О.О. Потебні // Мова і сучасний культурний
простір (До 180-річчя з дня народження О. О. Потебні): Матеріали науково-практичної конференції. – К. : ВД «Персонал», 2015. – С.
15–17.

354362 Головатий 
Микола 
Федорович

професор 
кафедри 
суспільних 
дисциплін та 
соціальної 
роботи

Політологія Доктор політичних наук, диплом ДН №002675 від 11 червня 1996 року 
052 Політологія
(23.00.02 – політичні інститути та процеси); 
«Молодіжна політика в Україні: політологічний аналіз».

Професор кафедри політології.
1. Головатий М. Ф. Людина і політика: підруч. – К.: Персонал, 2012. – 352 с.
2. Головатий М. Політичне життя: Навч. посіб. – К.: Персонал, 2013. – 510 с.
3. Holovatyi, M. (2014). Multiculturalism as a means of nations and countries interethnic unity achieving. Economic Annals-XXI, 11-12, 15-
18. 
4. Holovatyi, M. (2015). The state and society: the conceptual foundations and social interaction in the context of formation and functioning
of states In English. Economic Annals-XXI, 9-10, 4-8.
5. Головатий М.Ф. Держава і суспільство: концептуальні засади та соціальна взаємодія в сучасних умовах формування і
функціонування держав. Англійською мовою/ Економічний часопис – ХХІ, 9-10, 2015. – С. 4-8.

354360 Шаповалова 
Алла 
Миколаївна

доцент 
кафедри 
суспільних 
дисциплін та 
соціальної 
роботи

Риторика Кандидат політичних наук; диплом ДК №58191 від 10 березня 2010 року
052 Політологія
(23.00.02 – політичні інститути і процеси)
«Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського суспільства».
Доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи
1. Шаповалова А.М. Дослідження місця та ролі просторового виміру організації владних відносин в державі Україна // Модернізація
політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Ред. колегія: Г.П. Щедрова. – голова,
О. В. Новакова, Ф. В. Барановський та ін. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 28-31.
2. Шаповалова А.М. Влада та громадянське суспільство в контексті глобалізаційних процесів ХХІ століття / А. Шаповалова //
Становлення і розвиток української державності : [зб.наук.пр.] / МАУП. – К.: ДП “Видавничий дім  “Персонал”, 2008 – Вип.10:
Матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення та розвиток української державності: аактуальні проблеми державного та
регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства”, м. Київ, 14 листоп. 2013 р. / редкол.: А.М. Подоляка (голова)
[та ін.]. – 2014. – С. 110 – 113.
3.  Шаповалова А. Вплив глобального громадянського суспільства на самоврядну владу в Україні / А. Шаповалова // Соціально-
гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал. – 2014 - 01(01). – C. 61-68.

106922 Ткачук Тетяна 
Леонідівна

доцент Психологія 
управління

Кандидат психологічних наук, диплом ДК № 046352 від 21 травня 2008 року
053 Психологія
(19.00.07 - педагогічна та вікова психологія),
«Психологічні тенденції розвитку моральних цінностей у підлітковому віці», 
доцент кафедри психології, диплом АД № 000
сертифікат С1  з англійської мови  від 07.06.2014 р.
П.30.1.
Ткачук Т.Л. Войтенко О.В., Психологічні наслідки бойового стресу у військовослужбовців. / Т.Л. Ткачук, О.В.Войтенко // Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров’я “Психічне здоров’я: глобальні виклики XXI
ст.”. Научно-практический журнал “ВрачебноеДело”, 7/2017. –  С. 141–145. (SCOPUS).
Ткачук Т.Л.,Шопша О.Л., Павлюк М.М., Психологічне благополуччя як передумова розвитку особистісної самостійності майбутнього
фахівця / Т.Л Ткачук, О.Л.Шопша,М.М.Павлюк. //Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. - Одеса, 2018. - Вип.1(3)  -  С.149-156. (WebofScience).
П.30.2.
Ткачук Т.Л. Особливості підготовки психологів до реабілітації війьсковослужбовців, що повернулись з АТО // Актуальні проблеми
психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том XI: Психологія особистості.
Психологічна допомога особистості. – Випуск 15. – С.547-553.
Ткачук Т.Л. Прикладні аспекти оптимізації впливу вчителя на моральне зростання підлітків / Т.Л.Ткачук // Гуманітарний вісник
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35, Том IV
(16): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 389-396.
Ткачук Т.Л. Особливості застосування інтерактивних методів навчання у викладанні психології / Т.Л.Ткачук // Проблеми сучасної
психології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С.202 – 207.
Ткачук Т.Л. Особливості застосування тренінгу в роботі викладача вищої школи / Т.Л.Ткачук // Гуманітарний вісник ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Вип. 36, Том IV (64): Тематичний
випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 481-489.
Ткачук Т.Л. Особливості застосування інтерактивних методів навчання у викладанні психології / Т.Л.Ткачук // Проблеми
сучасноїпсихології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інститут психології імені Г.С.
Костюка НАПН України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С.202 – 207.
П.30.3.
Ткачук Т.Л. Методика викладання психології. Навчально-методичний посібник -  Київ: МАУП, 2015. – 120 с.
П.30.6.



Проведення лекційних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою:
• Теорія та практика психотренінгу– 42 год.
• Методика викладанняпсихології– 18 год.
П.30.13.
Курс лекцій для дистанційного навчання:
1. Теоретико-методологічніпроблемипсихології
2. Методологія та методипсихологічних досліджень
3. Теорія і практика психотренінгу
П.30.14.
Керівник  студентського наукового гуртка «Ораторське мистецтво».
П.30.17.
Практична робота психолога-консультанта в Центрі у справах сім’ї та жінок «Родиннийдім» при Голосіївський РДА в містіКиїв з
10.05.2012 по теперішній час.

91940 Бахов Іван 
Степанович

Завідувач 
кафедри 
іноземної 
філології та 
перекладу

Іноземна мова Доктор педагогічних наук, 011 – науки про освіту (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
«Тенденції розвитку полікультурної освіти США і Канади у професійній підготовці фахівців (кінець ХХ початок ХХІ століття)»;   ДД
№ 007118, 
професор кафедри іноземної філології та перекладу, 2018,   АП № 000712;
30.1.
1. Bakhov I. S.Multicultural education of the U.S. in fundamental legislative acts.World Applied Sciences Journal 27 (Education, Law,
Economics, Language and Communication): 28-31, 2013 Scopus.
2. Bakhov I. S.Dialogue of Cultures in Multicultural Education. World Applied Sciences Journal 29 (1): 106-109, 2014. Scopus.
3. Bakhov I. S. Historical dimension to the formation of multicultural education of Canada. PedagogyStudies / Pedagogika. Vol. 117 Issue 1,
p. 7-15.2015. Scopus.
4. Bakhov I. S., Ryzhykov V, Kolisnyk O. Leadership Abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the
Practice of Effective Activity of a Military Organization. (2018) International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7 (4), pp. 45-49.
Scopus.
5. Бахов І.С., Головатий М.Ф. Роль масовоїкультури в 
полікультурнійосвітіКанади.ВісникНаціональноїакадеміїкерівнихкадрівкультури і мистецтв. – К. :Міленіум, Вип. 1 (1), 2019 –с. 9-
14.Web of Science. 
6.Bakhov I.S. Main areas of the implementation of multiculturalism in professional educator training in the
USA.ВісникНаціональноїакадеміїкерівнихкадрівкультуриімистецтв. – К. :Міленіум, Вип. 4 (6), 2018 –с. 49-56. Web of Science.
7. Bakhov, I. S., Odarchuk, N. A., &Mironchuk, T. A. (2019). Ukrainian Youth and Scholars in International Academic Mobility: Resources and
Opportunities to Self-Realize. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 138-149. Web of Science.
8. Baiev, V., Bakhov I.S. et al. Strategic Analysis of Development of Medical Tourism Macro-Destinations. Journal of Environmental
Management and Tourism, [S.l.], v. 10, Issue 4(36), p. 801-808, oct. 2019. Scopus.
9. BakhovI.S.. Boichenko E. Labor Market Management: Analysis, Control and Optimization of Employment. Journal of Advanced Research in
Dynamical & Control Systems, Vol. 11, 10-Special Issue, 2019. 587-594. Scopus. 
10. Bakhov I. S. Main areas of the implementation of multiculturalism in professional educator training in the USA. Journal of Research in
Educational Sciences. ASERS Publishing. 2017.  Scopus;
11. Holovach N., Bakhov, I., Zgalat-Lozynska L. (2019) An innovation-driven model for management personnel development at enterprises.
Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 11, 12-Special Issue, 2019 . 1266-1277. 
DOI: 10.5373/JARDCS/V11SP12/201933352020 (SCOPUS)
12. Bakhov  I., Ryzhykov V., Kozyr A.,Yunyk D., Yunyk T. Features of the Formation of an Officer of the Armed Forces as the Sole Leader
(Manager) of a Military Organization . International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE): Vol.8 #4, November 2019.
pp.9626-9630 SCOPUS

30.2.
1. Бахов І.С. Основні напрямки реалізації полікультурності у професійній підготовці педагогів США і Канади. Збірник наукових
праць «Педагогічні науки» № 77, Видавництво ХДУ. Херсон. 2017, – с. 56-67. 
2. Бахов І. С. Субтитрування у перекладі як інструмент формування професійної ідентичності перекладачів в умовах глобалізації.
Науковий вісник МГУ.Серія «Філологія». 2019. № 38, т.1. – с. 122-127 .
3. Бахов І. С. Роз’яснення у виведенні імпліцитного смислу в перекладі. Міжкафедральний збірник наукових праць «Лінгвістичні та
методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах» Випуск 6. – К.: ПП АЗІАЗ. 2019. С. – 15-23. 
6. Бахов І.С. Генеза концепту мовнаімерсія у навчаннііноземнихмов. Актуальніпитаннягуманітарних наук:
міжвузівськийзбірникнауковихпрацьмолодихвченихДрогобицького ДПУ іменіІвана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький,
А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничийдім «Гельветика»,  2018. Вип. 20. Том 1.  – С. 82-88. 
4. Бахов І.С. Методипроцесно-орієнтованогодослідженняформування і розвитку перекладацької компетентності. «Інноваційна
педагогіка». Науковий журнал. Вип. 4. Т. 2. Одеса. 2018. – С. 65-73. 
5. Бахов І.С. Аналіз моделей та методівдослідження в юридичномуперекладі у європейській транслятологіїю .Fundamental and
applied research: Collection of scientific articles. Dingo Publishing, Melbourne, Australia, 2018. – pp. 94-100.
6. Бахов І.С. Роз’яснення у виведенніімпліцитногосмислу в перекладі. НауковийвісникХерсонськогоДержавногоуніверситету. Серія
«Перекладознавство та міжкультурнакомунікація» № 4. 2018 – C. 70-78.
7. Бахов І.С. Впливнасиченості тексту спеціальноютермінологією на частоту роз’яснень у науково-технічномуперекладі.
Науковийвісник Херсонського Державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурнакомунікація» Вип. 3. 2018. – С.
77-86. 
8. Бахов І. С. Інтертекстуальність і роль семантичнихмаркерів при перекладіспеціалізованихсоціологічнихтекстів. Вісник
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземнафілологія. Методика викладанняіноземнихмов”. Вип.
88. Філологічні, педагогічні науки. Харків, 2018. – с. 67-76. 
9. Бахов І.С. Семантичнімаркери та інтертекстуальність в перекладіспеціалізованихсоціологічнихтекстів. Науковийвісник МГУ.
Серія «Філологія».  № 35. Одеса 2018. – с.62-67.
10. Бахов І.С., Гончаренко-Закревська Н.В. Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки СелестенаФрене.
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXVI, т. І.Видавництво ХДУ. Херсон.2017, – С. 18-24. 
11. Бахов І.С. Програми професійної підготовки вчителів США і Канади до роботи у полікультурному навчальному закладі.
“Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова“. – Сер.16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”. Вип. 28 (38) –
2017. – С. 29-38. 
30.3
1. Mykhaylenko V. V., Bakhov I. S. Glossary of аppliedlinguisticsfor the majors in Translation and TEFL Methodology: English-Ukrainian. Kyiv:
Institute of International Relations and Social Studies, MAUP, 2019. – 546p.
2. Бахов І.С.  Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США. Монографія. Київ: Центр
учбової літератури, 2017. – 320с. 
3. Бахов І.С.  Наукові інновації у світлі глобалізації: Монографія. Бахов І.С., та ін. – Київ, ЦП «Компринт», 2017. – 324 с.
4. Бахов І.С.  Канадський мультикультуралізм : від схвалення до критики  і фобії. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 176с. 
1. Бахов І.С. Keepupyour English. FocusonReadingandSpeaking: Навч.-метод. посіб. – К. : МАУП, 2005.- 428 с.- Рекоменд.
2. Бахов І.С. Англійська мова для аспірантів та здобувачів=Englishfor Post-Graduate Students:Навч. посіб./Бахов І.С. - К.:ВД
"Персонал", 2008.– 276 с.
3. Бахов І.С., Люлька Л.А., Редзюк І.В. Englishforyourcareer. Англійська для вашої кар’єри. Навчальний посібник. Рекомендовано
МОН України для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 380 с. – Бібліогр.: с.376-377.
4. Бахов І.С., Мірончук Т.А. Stylisticsemanticsintranslation. Семантико-стилістичні особливості перекладу. Навчальний посібник.
Рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 152 с. – Бібліогр.:
с.147-150.;
П.30.6.
Проведення лекційних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою:
1. Theory and practice of translation 
2. Theory of intercultural communication 
3. Simultaneous translation 
30.8. 
1. Керівник НДР “ Проблеми перекладознавства в умовах глобалізаційних змін суспільства ” 
30.8.
Член редакці журналу "Молодь і ринок", фахове видання з психології і педагогіки. 
Член редакці журналу «Психологічне здоровя »  електронне фахове видання з психології 
30.10.
- завідувач кафедри іноземної філології та перекладу Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних
наукприватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія  управління персоналом":
30.15.
1. Bakhov I., Boichenko E., Martynovych N. Modern problems of reproduction of public health of the population. Jurnal Perspektif
Pembiayaandan Pembangunan Daerah Vol. 6. No. 6,  May - June  2019;
2. Бахов І. С. Новаторські підходи до оцінки якості перекладу в Facebook. Science and Education a New Dimension, VI(51), Issue 176,
Philology. 2018. Sept.Pp.18-21.
3. Bakhov I. S. Pedagogicalconceptsandpracticeofethnocentrisminmulticulturaleducationofthe USA andCanada // Science, Technology and
Higher Education : materials of the II internationalresearchandpracticeconference, Vol. II, – Westwood – Canada, 2013. – P.416-420.
4. Bakhov I. S. Multicultural training of future teachers in Canadian Universities for professional activity. London Review of Education and
Science, № 2(18), (July-December). Vol. VII. “Imperial College Press”, 2015. – P. 492 - 501.

272240 Шовгеля 
Олена 
Миколаївна

доцент теорія та історія 
державної 
служби

Фактично дисципліну читає перестюк Інга Миколаївна (інформація прикріплена до рядку (навчальний план)

311130 Яровой Тихон 
Сергійович

доцент 
кафедри

Вступ до 
спеціальності 
"Публічне 
управління та 
адміністрування"

Кандидат наук з державного управління  спеціальність – 25.00.01 «теорія та історія державного управління». Диплом ДК №
034064 від 25.02.2016 р.
Тема дисертації: «Парламентаризм в умовах сучасного українського державотворення: питання теорії і практики»
Доцент кафедри публічного адміністрування. Диплом АД № 000670 від 20.03.2018.
30.1
1. Romanenko Y.A., Krynychnay I.P., Yarovoy T.S. Ukraine establishment of ecological networks in the context of development of natural
reserve fund: public management analysis / Y.A. Romanenko, I.P. Krynychnay, T.S. Yarovoy // НауковийвісникПолісся. – 2017. – № 4 (12).
Ч. 1. – С. 136-142. (Web of Science).
30.2.
2. Яровой Т. С. Конституційно-правова реформа: виклики сьогодення [Електронний ресурс] / Т. С. Яровой // Державне управління:
удосконалення та розвиток. – 2014. – № 7. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.uа;



3. Яровой Т. С. Демократичний потенціал українського парламентаризму / Т.С. Яровой // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – С.
121 – 123.
4. Yarovoy T. S. The basic form of government and parliamentarism: legal aspects of interaction / Т. S. Yarovoy // Science and Education a
New Dimension. Humanities and Social Sciences, II(4), Issue: 23. – 2014. – P. 46 – 51.
5. Яровой Т. С. Ґенеза та сучасні погляди стосовно визначення поняття лобізму в державному управлінні / Тихон Сергійович
Яровой. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – №12.
6. Яровой Т. С. Цілі та функції лобістської діяльності в Україні: реалії сьогодення та еволюційний прогноз / Тихон Сергійович
Яровой. // ДП «Видавничий дім «Персонал» – Публічне Урядування – Public Мanаgement. – 2018. – № 1. – С. 335-343.
7. Яровой Т. С. Вплив парламентаризму на формування та розвиток інституту державної служби / Тихон Сергійович Яровой //
Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні (матеріали науково-
практичної конференції) / Заг. ред. Т. В. Мотренка, В. Є. Воротіна. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2017. – С.
123–128.
8. Яровой Т. С. Формування механізму правового регулювання лобізму: деякі особливості вітчизняного досвіду / Тихон Сергійович
Яровой // Антикорупційне законодавство України: проблеми забезпечення ефективності. Київ: Інститут законодавства Верховної
Ради України. – 2018. – С. 108–113.
30.4
Здійснює наукове керівництво 5-ьома аспірантами з державного управління. 
30.5.
Для участі у конкурсах рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» були розроблені,
сумісно з МАУП:
1. Проект «The International Center to Support Youth Ideas and Projects for Business and Establishment of Social Enterprises»
(«Міжнародний центрпідтримкиідейіпроектівмолодідлябізнесутаствореннясоціальнихпідприємств»). В рамках його реалізації
передбачається відкриття, на базі МАУП, E-portal «Міжнародний центр підтримки ідей і проектів молоді для бізнесу і створення
соціальних підприємств» для он-лайн надання послуг, консультацій та лобіювання інтересів інноваційної молоді. Такий центр
спрямований на збір інформації про науково-практичні розробки молоді; пошук інвесторів для таких розробок; просування цих
розробок на вітчизняний та світовий ринки; лобіювання інтересів молоді в середовищі політиків і органів влади України та
Європейського Союзу; створення попиту на інноваційний продукт молоді в Україні та за кордоном та ін.
2. Проект «ResearchCenterforInstitutionalDevelopmentofPublicAdministration» («Ресурсний Центр з питань інституційного розвитку
публічного урядування»). Створення Центру передбачає забезпечення інформаційної взаємодії користувачів, як у мережі Інтернет
через надання доступу до ресурсів та баз даних в електронному форматі, так і надання доступу до друкованих матеріалів
найавторитетніших та найперспективніших вітчизняних та зарубіжних науковців з питань державного управління.

30.8.
Член редакційної колегії рецензованого міжнародними науко метричними базами, фахового з державного управління збірника
«Публічне урядування». 
30.11
Був офіційним опонентом 1 аспіранта з державного управління 
30.16
Член  громадської наукової організації  «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», член спеціалізованої
вченої ради Д 26.142.04
30.17.
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. 

272236 Пархоменко-
Куцевіл 
Оксана 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри

Державна 
інформаційна 
політика

Доктор наук з державного управління, спеціальність - 25.00.01 – теорія та історія державного управління диплом ДД № 001547 від
25.02.2013.
Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади формування, розвитку та модернізації системи державних посад»
Доцент кафедри публічного адмініструваннядиплом АД № 002673  від 20.06.2019 р.
30.1.
1. Parhomenko-KutsevilO. I.Theoreticalbaseofprofessionalcompetenceframework of publicservants .Актуальні проблеми економіки:
науковий економічний журнал (Scopus). – 2016. - № 3. – С. 292-299.
2. Parhomenko-KutsevilOksanaIgorivna. Innovative approach to training civil servants and local government officials.Науковий вісник
«Полісся». – Чернігів: ЧНТУ, 2017. - № 3 (11). – Ч. 2. – С.184-189 (Web of Science).
3. Бліхар М. М., Бурило Ю. П., Пархоменко-Куцевіл О. І.Соціокультурний розвиток об’єднаних територіальних громад у процесі
децентралізації. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. № 2. С. 54-57 (Web of Science).
30.2
1. Пархоменко-Куцевіл О.І. Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України / О.І. Пархоменко-
Куцевіл // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. :
ДРІДУ НАДУ, 2015. - № 2 (25). – С. 251-259.
2. Пархоменко-Куцевіл О.І. Принципи формування кадрової безпеки системи державного управління: теоретичні засади / О.І.
Пархоменко-Куцевіл // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ. – 2015. - № 2 (62). – С. 17-
20.
3. Пархоменко-Куцевіл О.І. Мотивація як фактор забезпечення ефективності та результативності публічної служби України / О.І.
Пархоменко-Куцевіл // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1(65). – Одеса
: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 72-77.
4. Пархоменко-Куцевіл О.І. Система оцінювання кадрів публічної служби в контексті забезпечення кадрової безпеки в Україні / О.І.
Пархоменко-Куцевіл // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. – 2016. – № 2
(53). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/4/401.pdf
5. Пархоменко-Куцевіл О.І.Формування інституту державних секретарів в Україні: теоретико-методологічні засади / О.І.
Пархоменко-Куцевіл // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 48. – С. 34-41.
6. Parkhomenko-Kutsevil O. I. Innovative approach to training civil servants and local government officials / O. I. Parkhomenko-Kutsevil //
Public management. – 2017. - № 1 (6). – p. 146-152.
30.3.
1. Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування, розвиток та модернізація державних посад : концептуально-методологічні засади :
монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл. – К. : ФАДА ЛТД, 2010. – 296 с.
2. Formation, Development and Modernization of Public Positions: Conceptual and Methodological Bases : Monograph. Autors:
OksanaParkhomenko-Kutsevil (editor), OleksandrRadchenko (editor), ValeriyDovhan, MykolaMalanchii, VolodymyrKyrylenko,
IhorYaremchuk, OleksandrMeiko.Gdansk, Poland, 2018. 289 р.
30.4.
Аль-Атті Амер, Гребень С.Є.,Дьяченко О.П.
30.8.
Член редакційної колегії збірника наукових праць "Публічне урядування", фахове видання з державного управління.
30.10.
завідувач кафедри публічного адміністрування з травня 2018 року.
30.11.
член спеціалізованої вченої ради Д26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення до захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук та доктора наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія
державного управління»та25.00.02 «Механізми державного управління».
30.17.
Досвід державної служби в центральних органах виконавчої влади 13 років (з 2001 по 2014 рр.).

354354 Утвенко 
Володимир 
Валерійович

доцент 
кафедри 
публічного 
адміністрування

Організація 
управління 
органами 
місцевого 
самоврядування

Кандидат історичних наук; 032 Історія та археологія, спеціальність – 09.00.12 Українознавство. Диплом ДК № 033144 від
09.03.2006 р.
Тема дисертації: «Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 – початок 18 століття»
Доцент кафедри державного управління та самоврядування. Диплом 12ДЦ № -41866 від 28.04.2015 р.
1. Утвенко В. В.  Формування засад регіональної політики як чинник оптимізації системи державного управління в соціальній сфері
/ В. В. Утвенко / Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. - №2. – 181-185.
2. Утвенко В. В.  Роль органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту населення України / В. В. Утвенко / Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – 5. - С.193-197. 
3. Утвенко В. В. Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього
природного середовища  / В. В. Утвенко / Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – 1. - С.20-24. 
4.Утвенко В. В. Правове регулювання діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: зарубіжний досвід / В. В.
Утвенко // Наукові праці МАУП. – 2015. - №1. (Вип.44). – С.94-99.
5. Утвенко В. В.Система соціального забезпечення та соціальної підтримки: Навч. посібник / В. В. Утвенко. – К.: ДП “Вид. дім
“Персонал” (підготовлений до друку, орієнтований обсяг 11 друк. арк.).
6. Утвенко В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування: Навч. посібник / В. В. Утвенко. – К.: ДП “Вид.дім “Персонал”, 2015. -
234 с.
7. Утвенко В. В. Проблема інформаційного забезпечення управління житлово-комунальною сферою України / В. В. Утвенко //
Становлення і розвиток української державності: [зб. наук.пр.] / Вип.15. Матеріали Всеукраїнської наук. практ. конф.
“Модернізація України: проблеми та технології успішності” (питання економіки, права, соціології, освіти і культури): до
вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого, 12 листопада 2015 р., МАУП / Редкол. А. М. Подоляка (голова) [та ін.].
К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2015. - С. 257-260
8. Утвенко В. В.Проблеми надання житлово-комунальних послуг населенню на сучасному етапі розвитку України / В. В. Утвенко //
Становлення і розвиток української державності: [зб. наук.пр.] / Вип.13. Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. “Управління
бізнесом в умовах глобальної нестабільності”, 26 березня 2015 р., МАУП / Редкол. А. М. Подоляка (голова) [та ін.]. К.: ДП
“Видавничий дім “Персонал”, 2015. - С.231-234.
30.8
1. Участь у виконанні НДР “Теоретико-методологічні засади державно-управлінських реформ в Україні”
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8. Чаркіна А.О. Проблеми адаптації державної служби України до вимог Європейського Союзу в контексті децентралізації /
А.О.Чаркіна // Inovacne vyskum v oblasti sociologie, psychologie a politologie 10-11 marca 2017, Zbornik prispevkov z medzinarodna
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2. Чаркіна А.О. Принципи державної служби в країнах Європейського Союзу (На прикладі Латвійської республіки) / А.О.Чаркіна //
«Перспективи розвитку сучасної науки» IV Міжнародна науково-практична конференція, (2-3 грудня 2016 року, Львів), [матеріали
доповідей та виступів], редком.: А. Юдашкін, Н. Кузнєцова, Видавничий дім «Гельветика», 2016. - ч.2. - С.149 – 151.
3. Чаркіна А.О. Особливості реформування державної служби в Україні: загальний аналіз / А.О.Чаркіна // «Дні науки філософського
факультету-2016», міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених (20-21 квітня 2016 року): [матеріали
доповідей та виступів] редком.: А.Є. Конверський [та ін..] - К.  Видавничо-поліграфічний центр Київський університет», 2016. –
ч.10. С. 142- 144.
4. Чаркіна А.О. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту та публічного управління в Україні / А.О. Чаркіна // «Публічне
адміністрування: Сучасний стан та перспективи розвитку», матеріали щорічної науково-практичної конференції для молодих
науковців та студентів (30 листопада 2016 року), м. Київ. [матеріали доповідей та виступів] редком.: О.І. Дація. – К.: Академія
муніципального управління, 2016. - С.279 – 280.
5. Чаркіна А.О. Проблеми державного будівництва України на початку XXI Століття / А.О.Чаркіна // «Державо та правотворчі
традиції Українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського)», збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної
конференції 23 листопада 2016 року. м. Вінниця. [матеріали доповідей та виступів] редком.:А. Шевченко – К.: Державна фіскальна
служба України, Університет державної фіскальної служби України 2017. - С.302 – 303.
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наук з державного управління - № 1 (2) - березень 2016. - Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. - с.71-77.
7. Романенко Є.О. Концептуальні засади реформування державної служби України з надзвичайних ситуацій та її місце в системі
органів внутрішніх справ//Аспекти публічного управління. Дніпропетровський регіонального інститут державного управління НАДУ
при Президентові України - № 3 (29) березень 2016 – с.38-46.
8. Є.О. Романенко  Волонтерська діяльність у сфері цивільного захисту України: сучасний стан та перспективи її розвитку в
контексті європейського досвіду //Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип.
1(65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.83-87.
9.Е.Романенко, И.Чаплай Законодательные основы маркетинговой деятельности органов государственной власти//Innovative
Economics and Management. International scientific refereed & reviewed journal. National Economic Research Institute and Teaching
University of Batumi – volume 1, ussue 1.-  June 2016. – p.106-110.
10. .РоманенкоЄ. О., ЧаплайІ. ВМаркетингтериторійякфакторрозвиткурегіонівуконтекстідецентралізаціївлади/Суспільно-
політичнийтасоціокультурнийрозвитокПівденногорегіонуУкраїни: історичнітрадиціїісучаснітенденції [Електроннийресурс] : Зб.
статейдляпроведенняІВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференції. 20 трав. 2016 р.; Електронненауковевидання – Одеса
:ОРІДУНАДУ, 2016. –  с.133-136.
11.РоманенкоЄ. О.,ЧаплайІ. В. Маркетингудержавномууправлінні: (архетипнийпідхід)//Публічнеурядування: збірник. — № 2 (3) —
червень 2016. — Київ.:ДП «Видавничийдім «Персонал», 2016. — с.217-225
12.Романенко Є., Чаплай І. Соціально-етичний маркетинг у державному управлінні//Публічне адміністрування:теорія та
практика.Електронний збірник наукових праць. Дніпропетровський регіональний  інститут державного управління НАДУ при
Президентові України. Випуск 15)/2016-12 с.Режим достуту до журналу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. .
13. Романенко Є. О., Чаплай І. В.  Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму вирішення правових проблем
демократизації суспільства//АЛЬМАНАХ  ПРАВА. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К. : Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – с.60-62.
14. Романенко Є. О. Реформування Збройних сил України за стандартами НАТО/Публічне урядування: збірник. - № 3(4) - вересень
2016. - Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016.-  с.142-150.
15. Романенко Є. О.,Щокін Р. Г.Реформування системи державних закупівель в Україні/Публічне урядування: збірник. - № 4 (5) -
грудень 2016. - Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. -  с.25-34.
16. . Романенко Є. О.,Чаплай І. В. Аналіз основних напрямів збереження та розвитку територій Київської області //Публічне
урядування: збірник. — № 1 (6) — березнь 2017. — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. —  с.169 -177.
17. Romanenko Y. O., Chaplai I. V. Public administration by the modern information technologies in construction of Ukraine//Public
management : collection. — № 2 (7) — May 2017. — Kyiv :ДП “Видавничийдім “Персонал”, 2017. — p.172-180.
18. Romanenko Y. A., Chaplay I. V., Hurkovskyy V. І. Theoretical and methodological identification of the concept of “marketing
communications” (archetypal approach)//Public management : collection. — № 3 (8) — Special edition 2017. — Kyiv :ДП “Видавничийдім
“Персонал”, 2017. —  p.259-266.
19. Romanenko Y. A.,Shchokin R. G. Corruption independence in Ukraine//Public management: collection. — № 4 (9) – September 2017. —
Kyiv :ДП “Видавничийдім “Персонал”, 2017. -  p.182 -194.
20. Романенко Е.А. Особенности коммуникативной политики государства в контексте усиления общественного развития/PR и СМИ
в Казахстане: сборник научных трудов. – Қазақстандағы PR және БАҚ: ғылыми еңбектер жинағы / сост. и гл. ред. Л.С. Ахметова. –
Вып. 15. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – с.86-93.
30.3
Романенко Є. О.Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз: монографія К. : НАДУ, 2014. – 400 с.
Маркетинг у механізмах державного управління: монографія/ І.В.Чаплай, Є.О.Романенко. - К.: ДП «Вид.дім «Персонал»,  2016. -
208 с.
Романенко Є.О. Комунікативна політика держави: монографія/ Є.О.Романенко. – Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. –
400с.
Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь: монография /
Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н.,
проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с.
Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации:  монография / [В.Н. Козаков, А.В. Рашковская, В.А.
Ребкало, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] -LAP Lambert Academic Publishing, 2017.-314 с.
Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є.
О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид.дім “Персонал”, 2017. — 288 с. — Бібліогр. : с. 267–287. — (Серія “Публічне
адміністрування”; вип. 1).
Democratic Transition in Slovakia: Model Situation for the Challenges of Ukrainea Democratic Transition. Scientific monograph. Alla Bilous,
Marian Ded, Anna Durfina, Olga Chervyakova, Nadezda Jankelova, Yevhen Romanenko, Tatiana Tokolyova .Central European Education
Jnstitutes.r.o.Bratislava – 2017 – p.204.
Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія / [Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай].
— Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 412 с. — Бібліогр. : у кінці розд. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).
Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании:  монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] - LAP
Lambert Academic Publishing, 2018. - 419 с.
30.4.
1. ШМАГУН Антоніна Вікторівна
2.МИКОЛАЄЦЬ Анатолій Петрович
3. МИКОЛАЄЦЬ Ірина Вікторівна
30.8.
Головний редактор збірника наукових праць "Публічне урядування", фахове видання з державного управління.
30.10.
- завідувач кафедри публічного адміністрування Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних
наукприватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія  управління персоналом":
- проректор "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія  управління персоналом".
30.11.
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з
державного управління Інституту законодавства Верховної Ради України.
30.15.
1.Е.А. РоманенкоОткрытостьипрозрачностьосновнетребованияреформированиягосударственнойслужбы / "Innovation Management
and Technology in the Era of Globalization": materials of the III International scientific-practical conference. – Sharjah, UAE:
RegionalAcademy of Management, 2016. – p.57-65.
2.Е.А.Романенко, И.В. ЧаплайСтимулированиесбытаипрямоймаркетингвмеханизмахгосударственногоуправления/"Integration of the
Scientific Community to the Global Challenges of Our Time": materials of the international scientific-practical conference. – Sharm el-
Sheikh, Arab Republic of Egypt: Regional Academy of Management, 2016. – p.25-30.
3.Е.А. Романенко, И.В. ЧаплайЛогистическиепринципыдеятельностиоргановгосударственнойвластивУкраине/Materials of the
international scientific-practical conference: "Prospects for the Development of Modern Science" – Jerusalem, Israel: Regional Academy of
Management, 2016. – p.18-23.
4.Е.А. Романенко, И.В. 
ЧаплайФормированиесистемымаркетинговойдеятельностиоргановгосударственногоуправления/Internationalscientific-
practicalconference "Theeuropeandtheturkicworld: science, engineeringandtechnology" June 15-17, 2016, Side, Turkey – р.112-118.
5. Romanenko Y.A., ChaplayI.V. Еssence and procedure of development of the product strategy/Actual problems of globalization: Collection
of scientific articles. - Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016.-р.98-101.
6. Romanenko Y. A., Chaplay I. V. The essence and content of the innovative development of the enterprise/International Scientific
Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 26, 2016.
Kaunas: Baltija Publishing. – р.85-88.
7.Е.А. Романенко, И.В. ЧаплайСущностьразработкитоварнойполитикипредприятия/«Membership in the WTO: Prospects of Scientific
Researches and International Technology Market»: materials of the international scientific-practical conference. In two volumes. Volume I –
Bangkok, Thailand: RegionalAcademy of Management, 2016. – p.136-142.
8. Y.A. Romanenko, I.V. Chaplay.The Essence of the Strategy and
«Strategic Set»/Materials of the II International scientific-practical conference «Quality Management: Search and Solutions». In two
volumes. Volume I - Shanghai, China: RegionalAcademy of Management, 2016. – p.61-64.
9.Е.А.Романенко, И.В. ЧаплайОрганизационно-экономическаяхарактеристикадеятельностипредприятия /"Innovation Management
and Technology in the Era of Globalization": materials of the IV International scientific-practical conference. In two volumes. Volume I –
Dubai, UAE: RegionalAcademy of Management, 2017. – p.95-97.
10.Е.А. Романенко, И.В. 
ЧаплайОсобенностиорганизационногообеспечениясистемысудебныхоргановУкраинывсферепротиводействиякоррупции/Integration
of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time":materials of the II international scientific-practical conference. In three
volumes.Volume I – Osaka, Japan: Regional Academy of Management, 2017. – p.145-153.
11. .Е.А. Романенко, И.В. ЧаплайПрактическиешагивреформированиииразвитиистроительнойотраслиУкраины/"Prospects for the
Development of Modern Science": materials of the II international scientific-practical conference. In two volumes. Volume I – Busan, Korea:
RegionalAcademy of Management, 2017.  -  с.106-111.
12.Е.А.РоманенкоРеформированиесистемыгосударственнойслужбывУкраине/«Membership in the WTO: Prospects of Scientific
Researches and International Technology Market»: Materials of the international scientific-practical
conference. In two volumes. Volume I – Singapore: RegionalAcademy of
Management, 2017. – p.47-51.
13.Е.А. Романенко, В.И. ГурковскийКибертерроризм/Materials of the III International Scientific-Practical Conference «Quality
Management: Search and Solutions». In two volumes. Volume I – Kuala Lumpur, Malaysia: RegionalAcademy of Management, 2017. – p.56-
64.
14. .Е.А. РоманенкоЗащитакритическойинфраструктуры//Materials of the III International Scientific-Practical Conference «Integration
ofthe Scientific Community to the Global Challenges of Our Time». In three volumes. Volume I – Kyoto, Japan: RegionalAcademy of
Management, 2018. – p.78-86.



15.Е.А. РоманенкоКонцепция 2020 развитияЕ-правительствавУкраине/"The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and
Technology": Materials of the III International Scientific-Practical Conference. Alanya, Turkey: RegionalAcademy of Management, 2018. –
p.101-112
30.17.
Державний службовець 3 рангу.  Стаж 13 років.
30.18.
Член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України 
Член  Науково-експертної ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

354364 Конюшков 
Андрій 
Анатолійович

доцент 
кафедри 
публічного 
адміністрування

Організаційно-
правові засади 
державного 
управління

Кандидат юридичних наук
12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика, Тема дисертації:
12.00.10. «Організація і тактика проведення оперативно-розшукових заходів з викриття злочинів, пов’язаних з підробкою грошей»,
2012 р.
є докторантом кафедри, тема по якій розробляється дисертаційне дослідження: «Теоретико-методологічні засади реформування
системи публічного управління: міжнародно-правовий аспект».
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

353288 Грабовенко 
Наталія 
Валеріївна

Доцент 
кафедри 
суспільних 
дисциплін та 
соціальної 
роботи

Я-студент Кандидат педагогічних наук;
13.00.05 – соціальна педагогіка 
Тема дисертації: «Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах
реабілітаційного центру»
Доцент кафедри педагогіки та психології
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/ 001903-17;  «Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг в
Україні»; 17.11 2017  р.
Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО; № Е-19-0708; від 25 листопада 2019 р.
п.30.1. Грабовенко Н.В.Діагностика як ключовий етап соціальної роботи з сім’ями, що виховують дітей з дитячим церебральним
паралічем// Врачебное дело. – №7. – жовтень 2017. – С. 80-88 (у співавторстві з Т.М.Євменовою) – Scopus.
п.30.2. 1.Грабовенко Н.В. Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави: проблеми та перспективи // Науковий
часопис / Гол. Н.М. Дем’яненко.-К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип.6. – С.72-77.
2. Грабовенко Н.В. Діяльність неурядових громадських організацій у контексті забезпечення національної безпеки / Н.Грабовенко
// ВІСНИК Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – №2. – С. 210–217.
П. 30.3. Грабовенко Н.В. Соціальна робота в Україні: навч.посіб./ І.П.Бідзюра, М.А.Алфьоров, В.М.Верещак, Н.В. Грабовенко. – К.:ДП
«Вид.дім «Персонал», 2015. – 448 с.
п.30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посаді заступника директора інституту; керівника Центру навчально-
методичного забезпечення та змісту освіти МАУП.
п.30.11. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента: 
1. Офіційне опонування на захисті дисертації ЮрківЯ.І. “Соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово відсталими дітьми”
представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна
педагогіка в спеціалізованій вченій раді К 29.053.01 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка; 
2. Офіційне опонування на захисті дисертації Клопоти О.А. “Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників з вадами зору
в соціум” представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 –
соціальна педагогіка в спеціалізованій вченій раді К12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський
державний педагогічний університет»; 
3. Офіційне опонування на захисті дисертації Василенко О. М. «Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з
особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка в спеціалізованій вченій раді К 29.053.01 у
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
п.30.14. 1.Грабовенко Н.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Державна соціальна політика».
– К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. – 48 с.
2. Грабовенко Н.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Державна гуманітарна політика». – К.:
ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. – 56 с.
3. Грабовенко Н.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління проектами». – К.: ДП
«Видавничий дім «Персонал», 2019. – 51 с.

354363 Дуднік Андрій 
Сергійович

завідувач 
кафедри 
комп`ютерних 
інформаційних 
систем і 
технологій

ІКТ в галузі 
публічного 
адміністрування

Доктор технічних наук, диплом ДД №009424 від 16 грудня 2019 року
152 (Метрологія та приладобудування)
(05.11.02 – прилади та методи вимірювання механічних величин)
«Наукові основи комп’ютеризованих сенсорних систем вимірювання механічних величин»
Доцент кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Нормативно-правові аспекти публічного управління

ПРН6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Консалтинг у публічному управлінні

ПРН 14 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 12 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 8 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 3 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Політика європейської інтеграції

ПРН 3 лекція (проблемна, інтерактивна), методи усного контролю,  підсумковий 



проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

контроль - екзамен

ПРН 7 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Методологія досліджень у державному управлінні

ПРН 16 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 13 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Територіальна організація влади в Україні

ПРН 13 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 11 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 10 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 9 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Управління проектами в державному управлінні

ПРН 14 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – екзамен

ПРН 12 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – екзамен

ПРН 7 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – екзамен

Управління проектами в державному управлінні

ПРН 14 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – екзамен

ПРН 12 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – екзамен

ПРН 7 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – екзамен

Ситуаційний аналіз в державному управлінні

ПРН 16 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 14 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 13 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 8 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 15 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Психологія управління

ПРН 12 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 14 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 7 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Децентралізація влади

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), методи усного контролю,  підсумковий 



проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

контроль - екзамен

ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Електронне врядування

ПРН 10 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 9 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Організація управління органами місцевого самоврядування

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Документообіг та підготовка аналітичних документів

ПРН 9 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 10 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Система надання адміністративних послуг: регіональний аспект

ПРН 10 проектне навчання (робота в групі) методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Планування діяльності органів влади та місцевого самоврядування

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Ознайомча практика

ПРН 16 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 13 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 11 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 5 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 2 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

Навчальна практика

ПРН 16 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 13 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 11 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 6 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 2 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

Виробнича практика

ПРН 11 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 6 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 5 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 2 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт



ПРН 16 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

Соціально-психологічні аспекти управління

ПРН 12 проектне навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 8 проектне навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Муніципальна соціально-економічна політика

ПРН 15 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 13 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 8 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Державне управління в економічній сфері

ПРН 8 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 15 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 13 проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій, ігрових ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Кадрова політика і державна служба

ПРН 8 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 16 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 12 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Я-студент

ПРН5 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Історія та культура України

ПРН1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Сучасна українська мова

ПРН 2 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Політологія 

ПРН 1 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Філософія

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ІКТ в галузі публічного адміністрування

ПРН 11 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 10 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 9 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

основи академічного письма

ПРН2 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

підготовка проекту, підсумковий 
контроль - залік

Іноземна мова

ПРН 3 практичне навчання методи усного і письмового онтролю,  



підсумковий контроль - залік, екзамен
Вступ до спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

ПРН 5 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 4 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Переддипломна практика

ПРН 16 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 13 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 11 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

ПРН 2 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Звіт

Риторика

ПРН 2 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Етика державного службовця

ПРН 5 практичне навчання, практичні заняття 
у малих групах, дискусійний метод, 
проектне навчання , використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

теорія та історія державної служби

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Державна гуманітарна політика

ПРН 12 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Організаційно-правові засади державного управління

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Державна інформаційна політика

ПРН 12 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 11 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 8 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Теорія та історія державного управління

ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – залік

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – залік

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – залік, екзамен

Теорія та історія державного управління

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – залік



ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – залік

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі); 
використанням тренінгів, сase stady, 
дискусій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль – залік, екзамен

Державна соціальна політика

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 12 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 6 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Теорія та історія місцевого самоврядування

ПРН 5 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 4 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

ПРН 1 лекція (проблемна, інтерактивна), 
проблемне навчання, проектне 
навчання (робота в групі)

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - залік

Громадська думка

ПРН 7 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

ПРН 12 практичне навчання, використанням 
тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових 
ситуацій

методи усного контролю,  підсумковий 
контроль - екзамен

Кваліфікаційна (дипломна) робота

ПРН 16 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Публічний захист; атестація

ПРН 13 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Публічний захист; атестація

ПРН 11 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Публічний захист; атестація

ПРН 2 практичне навчання, проектне 
навчання (індивідуальне); 
дослідницький метод.

Публічний захист; атестація

 


