
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний заклад вищої освіти "Університет 
менеджменту освіти"

Освітня програма 39334 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

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 1395

Повна назва ЗВО Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Ідентифікаційний код ЗВО 35830447

ПІБ керівника ЗВО Кириченко Микола Олексійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.umo.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/1395

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 39334

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 Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології (ННІМП) УМО

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

ННІМП, аспірантура і докторантура, наукова бібліотека, відділ 
моніторингу якості вищої освіти, центр міжнародного співробітництва та 
освіти,  відділ наукової роботи, редакційно-видавничий  відділ, науково-
методичний центр ліцензування та акредитації, навчально-методичний 
центр інформаційно-цифрових систем та технологій, центр мережевих 
електронних освітніх ресурсів та наукометрії, консультаційний центр 
приймальної комісії

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України,
52-А, вул. Січових Стрільців, м.Київ, 04053

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 399056

ПІБ гаранта ОП Дегтярьова Ія Олександрівна

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

iyadeht@uem.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-882-00-37

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Започаткування ОП для підготовки фахівців системи публічного управління та адміністрування відбулося в 2015 р., 
зокрема освітньо-професійної програми «Державна служба» для  підготовки магістрів (заочна форма) за 
спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління». ОП була розроблена на 
кафедрі державної служби і менеджменту освіти ЦІПО згідно з ліцензією на освітню діяльність (наказ МОН України 
від 15.11.2016 р. №1492). Головними чинниками започаткування ОП були потреба системи врядування у 
висококваліфікованих державно-управлінських кадрах та якісний кадровий склад кафедри, спроможний 
забезпечити їх належну підготовку. Гарантом ОП була призначена Діденко Н.Г. – завідувачка цієї кафедри, 
д.держ.упр., професор, яка виконувала функції гаранта до 2018 р., до зміни основного місця роботи. З 2018 р. по 
2021 р. гарантом ОП була призначена Алейнікова О.В, д.держ.упр., професор. З листопада 2021 р. ці функції виконує 
Дегтярьова І.О. – д.держ.упр., професор. З 2019 р. програму реалізує кафедра публічного управління і проектного 
менеджменту (ПУПМ).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 про затвердження переліку нових 
галузей знань і спеціальностей спеціальність «Державна служба» трансформувалась у спеціальність 281 «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». 
У 2017 р. та 2020 р. УМО був виконавцем державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» та забезпечив підготовку, відповідно 16-ти осіб у 2017 р. та 11-ти у 2021 р. 
Загалом за період 2015-2021 рр. в УМО було підготовлено 67 магістрів. У 2021-2022 навчальному році здійснюється 
підготовка 36 здобувачів ВО, з яких 7 завершують навчання у березні 2022 р.
У червні 2020 р. ОП була вдосконалена відповідно до побажань стейкхолдерів та здобувачів ВО. У результаті 
уточнено зміст ОП, її ОК та РН, започатковано такі дисципліни, як «Системний аналіз та моделювання в публічному 
управлінні», «Антикризове управління», «Методологія системного підходу та наукових досліджень». Наступні 
зміни ОП відбулися вже у вересні 2020 р. у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» (наказ МОН № 1001 від 04.08.2020 р.) та запровадженням ЄДКІ, що 
об’єктивно зумовило зміни в структурі ОК, оновлення матриці відповідності програмних компетентностей та РН. У 
2021 р. ОП було вдосконалено відповідно до пропозицій викладачів, здобувачів ВО, стейкхолдерів за результатами 
реалізації ОП в 2020-2021 рр. та аналізу зарубіжного й вітчизняного досвіду. Відповідно, перелік дисциплін та РН 
оновилися, ставши більш універсальними та практико орієнтованими для фахівців публічної сфери, забезпечуючи 
їм індивідуальні освітні траєкторії та посилюючи розвиток soft skills. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

З З

1 курс 2021 - 2022 29 29 0

2 курс 2020 - 2021 25 25 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 освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 22193 Державна служба
39334 Публічне управління та адміністрування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37095 Публічне управління та адміністрування

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

Усі приміщення ЗВО 12195 4508

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

8149 1496

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

3770 3012

Приміщення, здані в оренду 276 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 Хеш файла

Освітня програма ОПП_ПУА_2021_УМО.pdf IhjDCFnCl3EvK/KO+j+tsBAhvAwmbXb3M7m0E/hWHy
g=

Навчальний план за ОП Навчальний план ПУА.pdf wP4kjjd4VE4ATNod9l9xP9TLWFXwNe5NNi7YGRZZu0
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки_стейкхолд_ОПП_ПУА.pdf Q5CEKj32kjS4qFF+JQgnq+EQUOoUVxw1kG3uho6qNsw
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Головною метою ОП є забезпечення формування у здобувачів ВО компетентностей, необхідних для розв’язання 
складних завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування.
Особливості ОП:
- використання наукових, методичних здобутків Національної академії педагогічних наук України та УМО щодо 
андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики тощо у процесі реалізації ОП «Публічне управління та 
адміністрування», екстраполяція цих їх надбань на процеси виховання, формування індивідуальної кар’єрної 
траєкторії публічних службовців у рамках даної ОП тощо;
- надання можливості здобувачам ВО обирати вибіркові освітні компоненти із загальноінститутського їх переліку, 
який щорічно переглядається Вченою радою ННІМП відповідно до сучасних наукових і практичних тенденцій та 
побажань здобувачів ВО, науково-педагогічних працівників і стейкхолдерів;
- надання можливості здобувачам ВО проходити переддипломну практику в органах публічної влади, здійснювати 
на їх базі магістерські дослідження відповідно до професійних інтересів здобувачів ВО;
- універсальність компетентностей, набутих в процесі реалізації ОП, які є актуальними для усіх органів публічної 
влади та структур публічного сектору.   

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОП за змістом і цілями відповідає місії та стратегії УМО: згідно зі Стратегією розвитку ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» на період до 2024 року, ухваленій рішенням Вченої ради УМО від 18.03. 2020 р., протокол № 4 
(введено в дію наказом УМО від 18.03.202, № 01–01/172) (http://surl.li/bgyhx), місією УМО є підготовка і 
професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної й інформальної освіти на засадах цінностей 
суспільства знань і цифрових технологій. Відповідно, розв’язання складних завдань і проблем у сфері публічного 
управління та адміністрування, що передбачено головною метою ОП, потребує сучасних підходів, форм, методів та 
цифрових технологій. 

 

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 ВО залучалися до формулювання цілей та програмних результатів навчання шляхом:
 - анкетування: пропозиції щодо необхідності розвитку компетентностей, пов'язаних з правовими та 
організаційними засадами діяльності органів виконавчої влади, враховано, а саме запроваджено дисципліну 
«Організаційно-правові засади публічного управління»; пропозиції щодо збільшення практичних прикладів 
враховуються під час викладання усіх дисциплін ОП (http://surl.li/sjms ). Випускники ОП 2021 р. опитані в грудні 
2021 р. – січні 2022 р. (http://surl.li/bhisf). Їх пропозиції обговорено на засіданні кафедри ПУПМ 27.01.22 р., зокрема 
прийнято рішення налагодити співпрацю з фахівцями інших країн та додати практичні кейси до дисципліни 
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«Стратегічне управління та управління змінами»;
- участі в засіданнях проектної групи ОП (http://surl.li/bhisg). Наприклад, за результатами їх пропозицій на 
засіданні 04.05.2021 р. з ОП було виведено дисципліну «Системний аналіз, методологія вироблення та прийняття 
управлінських рішень», проте важливі для практики публічного управління результати навчання, які 
забезпечувалися даною дисципліною, враховано в дисциплінах «Організаційно-правові засади публічного 
управління», «Публічна політика та врядування», «Стратегічне управління та управління змінами». Також 
дисципліну «Іноземна мова» перейменовано на «Професійна іноземна мова».

- роботодавці

Роботодавці надавали пропозиції  щодо програмних результатів навчання ОП, а саме шляхом: 
- анкетування: в 2020 р. (http://surl.li/sker ) на основі пропозицій щодо розвитку цифрових компетентностей 
вдосконалено робочу програму дисципліни «Цифровий розвиток та електронна демократія». За результатами 
опитування в 2021 р. (http://surl.li/bgyig) на засіданні кафедри ПУПМ прийнято рішення запровадити дисципліни з 
питань територіального управління.  У 2021 р. створено електронну скриньку для анонімних звернень щодо ОП до 
гарантів ОП (http://surl.li/bhits):
- участі в засіданнях проектної групи. Наприклад, Рубчак М.В. – керівник  Експертної групи територіальної 
організації влади Міністерства розвитку громад та територій України запропонував формувати компетентності щодо 
демократизації врядування, що знайшло відображення у назві дисципліни «Цифровий розвиток та електронна 
демократія» (http://surl.li/bhisg).
УМО підтримує зв’язки з роботодавцями (http://surl.li/bhitq), що дозволяє ініціювати зміни до ОП, забезпечувати 
стажування здобувачів ВО, брати участь у заходах УМО, проведенні лекційних та практичних занять, проводити 
опитування здобувачів ВО тощо.

- академічна спільнота

Академічна спільнота може подавати пропозиції щодо ОП шляхом електронного звернення щодо ОП до гарантів 
ОП (http://surl.li/bhits), опитувань (http://surl.li/bhivc), а також участі в засіданнях проектної групи 
((http://surl.li/bhisg). Наприклад, пропозиції Мельниченка О.О. д.держ.упр., професора, професора кафедри 
громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету, надані 
04.05.21 р. на засіданні проектної групи, стосувалися логічної послідовності викладання дисциплін відповідно до 
поставленої мети і були враховані в редакції ОП, схваленій 16.06.2021 р. Відповідно до аргументів Іванової Тамари 
Вікторівни, д.держ.упр., професора, професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств Національного авіаційного університету результати навчання щодо методології вироблення та 
прийняття управлінських рішень передбачено в дисциплінах «Організаційно-правові засади публічного 
управління», «Публічна політика та врядування», «Стратегічне управління та управління змінами».

- інші стейкхолдери

Будь-які стейкхолдери можуть подавати пропозиції щодо ОП шляхом електронного звернення щодо ОП до гарантів 
ОП (http://surl.li/bhits), опитувань (http://surl.li/bhivc), участі в засіданнях проектної групи (http://surl.li/bhisg), 
наданням відгуків на ОП, а також особистого звернення до гарантів ОП або завідувача кафедри ПУПМ.
Відповідно до пропозиції Петроє О.М. д.держ.упр., професора започатковано вибіркову дисципліну, присвячену 
академічній доброчесності. 
Наприклад, голова  ГО «Експертно-аналітичний центр публічного врядування і права» Петроє О.М., д.держ.упр., 
професор,  на засіданні проектної групи ОП 04.05.2021 р. (http://surl.li/bhisg) надала й обґрунтувала пропозиції 
щодо вибіркової компоненти, присвяченої академічній доброчесності, в результаті чого до переліку вибіркових 
дисциплін введено дисципліну «Академічний дискурс та академічна доброчесність» (http://surl.li/bgyjf).
За пропозицією Семенової Т.М. – заступника голови Київської обласної ради (http://surl.li/bhivo) кафедрою ПУПМ 
на засіданні 27.01.2022 р. прийнято рішення про запровадження в 2022-2023 н.р. вибіркових дисциплін щодо  
управління місцевим і регіональним розвитком.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції: розвитку спеціальності, зокрема вимоги СВО, 
нормативних документів щодо проведення ЄДКІ; потреб у підготовці магістрів за ОП, що підтверджується даними 
НАДС (http://surl.li/bgyhy).  Відповідно до тематичних потреб у навчанні державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування (http://surl.li/bgyhz),  визначених НАДС у 2021 р., актуальними є теми: управління 
персоналом, запобігання корупції (відбивається в результатах навчання ОП дисципліни «Публічна служба»); 
комунікація та взаємодія, стратегічні комунікації («Комунікації у публічному управлінні»); стратегічне управління 
та планування («Стратегічне управління та управління змінами»); електронне урядування та електронна демократія 
(«Цифровий розвиток та електронна демократія»), управління фінансами («Економічне врядування та публічні 
фінанси»). Ці тематичні напрями актуальні і для кандидатів на посади публічної служби, про що свідчать дані 
порталу вакансій «Нова державна служба» https://career.gov.ua за сферами діяльності “Публічне адміністрування / 
Державне управління”, “Управління персоналом / Розвиток державної служби” та “Регіональний та міський 
розвиток”. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст
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Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП враховується галузевий контекст, зокрема у фокусі ОП 
перебувають принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як 
сукупності інститутів публічного управління та громадянського суспільства відповідно до покладених на них 
функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного 
управління та адміністрування на рівнях врядування. Галузевий контекст враховано в усіх дисциплінах ОП, що 
дозволяє ідентифікувати її серед інших ОП. 
Регіональний контекст враховано в результатах навчання ОП за дисциплінами «Стратегічне управління та 
управління змінами», «Організаційно-правові засади публічного управління», «Економічне врядування та публічні 
фінанси». Їх вивчення сприяє здобувачам ВО здійснювати магістерські дослідження на прикладі територій, у яких 
мешкають здобувачі ВО (наприклад, кваліфікаційні роботи Усової Н.С., Китайгори І.О., Карташова О.М. 
(http://surl.li/bgyic). 
Регіональний контекст враховується також згідно з пропозиціями роботодавців відповідно до договорів про 
співпрацю між ННІМП та ВГО «Асоціація міст України» від 15.11.2017 р. (http://surl.li/bgyib), УМО та Запорізькою 
обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою від 20.04.21р., УМО та  Київською обласною 
радою від 20.01.2022 р. (http://surl.li/bgyid ) та ін., побажань стейкхолдерів за результатами  опитувань 
(http://surl.li/bgyig ).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці ОП, зокрема формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід 
аналогічних ОП (http://surl.li/bgyil ):
- вітчизняних ЗВО: Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Донецького державного 
університету управління, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного 
університету імені Т.Г. Шевченка, Хмельницького університету управління та права, Одеського національного 
політехнічного університету; в результаті уточнено та вдосконалено змістові складові ОК2-3, ОК6-10;
- зарубіжних ЗВО: Університету Північної Дакоти (США), Університету Юти (США), Бергенського університету 
(Норвегія), Мельбурнського університету (Австралія), Бірмінгемського університету (Великобританія); в результаті в 
результаті уточнено та вдосконалено змістові складові ОК2, ОК4-8. 
У результаті аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду аналогічних ОП в УМО були визначені найбільш поширені 
обов’язкові дисципліни, більшість із яких знайшла відображення у даній ОП.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Усі результати навчання, які передбачені СВО, знайшли відображення в ОП. ОП забезпечує досягнення результатів 
навчання, визначених СВО, по-перше, шляхом їх відповідності обов’язковим дисциплінам ОП, а по-друге, вибором 
спеціального комплексу методів навчання, що підтверджується матрицею відповідності програмних результатів 
навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання (таблиця 3). 
Кожен визначений в ОП результат навчання забезпечується переважно вивченням 1-3 дисциплін, що сприяє 
цільовому спрямуванню завдань у рамках цих дисциплін на отримання конкретних результатів. 
Наприклад: РН01 «Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики та публічної 
служби, основ та технологій прийняття управлінських рішень» забезпечується вивченням таких дисциплін, як ОК3 
«Публічна політика та врядування», ОК4 «Публічна служба» та ОК11 «Курсова робота «Публічна політика та 
врядування»; РН05 «Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку 
електронної демократії» -  ОК9 «Цифровий розвиток та електронна демократія».
Результати навчання також забезпечуються переддипломною практикою, а з урахуванням індивідуальної освітньої 
траєкторії – вибірковими дисциплінами. Наприклад, РН06 «Здійснювати ефективне управління інноваціями, 
ресурсами, ризиками, проєктами …» додатково забезпечується вивченням вибіркових дисциплін «Управління 
міжнародними проєктами та програмами», «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій», тренінгом 
«Управління проєктами: від SMART до PMP» та ін.
Досягненню результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти (СВО), сприяє також вибір методів 
викладання відповідно до цілей дисциплін - кейс-завдання, мозковий штурм, ділова гра, круглий стіл, активізуючих 
запитань тощо.

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?

Стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» затверджений наказом  Міністерства 
освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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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)?

66

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

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст обов’язкових освітніх компонентів ОП повністю відповідає предметній області спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування», окресленій СВО, зокрема:
- принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності 
інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених 
на них функцій і повноважень вивчаються в рамках дисциплін  ОК1 «Концептуальні засади публічного управління 
та адміністрування», ОК2 «Організаційно-правові засади публічного управління», ОК5 «Стратегічне управління та 
управління змінами»;
- відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та 
адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях вивчаються в рамках дисциплін  ОК3 
«Публічна політика та врядування», ОК4 «Публічна служба», ОК6 «Управління проєктами в публічній сфері», ОК7 
«Комунікації у публічному управлінні», ОК8 «Економічне врядування та публічні фінанси», ОК 9 «Цифровий 
розвиток та електронна демократія»;
- наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування вивчаються в рамках дисциплін  ОК1 
«Концептуальні засади публічного управління та адміністрування», ОК3 «Публічна політика та врядування», ОК4 
«Публічна служба», ОК6 «Управління проєктами в публічній сфері», ОК 9 «Цифровий розвиток та електронна 
демократія».
Крім того, кожна дисципліна має теоретичну і практичну компоненти, які також відповідають зазначеним 
складовим предметної області. Практичні вміння також забезпечується переддипломною практикою в органах 
публічної влади та публічних організаціях, для чого формується база переддипломної практики (http://surl.li/bgyjc ) 
. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальнӧі освітньӧі траєкторїі здобувачам ВО в УМО забезпечена через надання їм можливостей:
- вибору теми кваліфікаційної та курсової робіт згідно з індивідуальними інтересами, що передбачено Положенням 
про організацію освітнього процесу (http://surl.li/ahxqd,  С.9-10);
- вибору навчальних дисциплін вибіркового блоку ОП (http://surl.li/ahxqd,  С.26-27; http://surl.li/acsbm);
- створення індивідуального навчального плану здобувача ВО (http://surl.li/ahxqd,  С.5-6);
- здійснення академічної мобільності (http://surl.li/ahxqd,  С.28-30;  http://surl.li/acrqr)
- організацїі самостійнӧі роботи, проходження переддипломної практики в органах публічної влади, публічних 
установах та організаціях відповідно до індивідуальних професійних інтересів (http://surl.li/ahxqd,  С.10-12);
- участі в науково-практичних конференціях, круглих столах, форумах тощо, які проводяться в УМО та в інших 
закладах вищої освіти і організаціях;
Також питання щодо відвідування здобувачем ВО занять та складання екзаменів,  ліквідації академічної 
заборгованості за індивідуальним графіком унормовані Положенням про освітній процес (http://surl.li/ahxqd). 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Процедури вибору навчальних дисциплін відображені в Положенні про порядок та умови обрання дисциплін за 
вибором здобувачів вищої освіти в ННІМП (http://surl.li/acrnk).  Вибір навчальних дисциплін здійснюються 
здобувачами ВО в обсязі 27% від загальної кількості кредитів ЄКТС за ОП «Публічне управління та 
адміністрування». Здобувачі ВО мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для усіх 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за погодженням із керівником 
відповідного структурного підрозділу (http://surl.li/bgyjf). Списки дисциплін за вибором, які пропонуються 
здобувачам ВО, формуються кафедрами. Перелік навчальних дисциплін за вибором та інформація про них 
розміщуються на веб-сайті Університету (http://surl.li/bgyjf). 
Відповідно до розпорядження директора ННІМП від 03 вересня 2021 р. № 20-16/ 045/1, на період здійснення 
освітнього процесу в дистанційному режимі, здобувачі заочної форми навчання обирають вибіркові навчальні 
дисципліни наступного навчального року протягом перших двох тижнів першого семестру відповідно до графіка 
освітнього процесу шляхом заповнення електронної анкети, розміщеної на сторінці інституту (http://surl.li/bgyjn). 
Кафедри проводять оглядові презентації для здобувачів ВО з дисциплін вибіркового циклу, які відображають досвід 
наукової та практичної роботи кафедри у відповідному напрямі, або ознайомлюють здобувачів ВО з анотаціями 
дисциплін вільного вибору та з портфоліо  викладачів, які розміщені на сайті УМО. 
Групи для вивчення дисциплін за вибором формуються за умови, що в групі налічується не менше 7 здобувачів ВО. 
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У випадках, які унеможливлюють формування навчальної групи для вивчення обраної вибіркової дисципліни через 
її некомплектність, здобувачам ВО, що подали заяви щодо вивчення такої дисципліни може бути запропоновано 
вивчати інші навчальні дисципліни, для яких сформовано навчальні групи. 
Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану відповідає принципам альтернативності, 
змагальності та академічної відповідальності. 
Після формування академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін відділ навчальної роботи передає списки цих 
груп до Вченої ради ННІМП для затвердження. Після затвердження Вченою радою Інституту академічних груп з 
вивчення вибіркових дисциплін, інформація вноситься до індивідуального плану здобувача ВО. З даного моменту 
вибіркова дисципліна стає для здобувачів ВО обов’язковою. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних 
планів спеціальностей і визначають навчальне навантаження науково-педагогічного складу кафедр і конкретного 
викладача.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів ВО здійснюється згідно з положеннями Про організацію освітнього процесу 
(http://surl.li/ahxqd, С.12), Про практичну підготовку про здобувачів вищої освіти в ННІМП УМО 2020 
(http://surl.li/acrpq), вимогами ОП (http://surl.li/bgyjo).
ОП передбачено переддипломну практику в обсязі 5 кредитів ЄКТС, яка є обов’язковим компонентом ОП. Її терміни 
встановлююся графіком навчального процесу (http://surl.li/bgyjq). Проходження практики за ОП регламентується 
програмою, погодженою науковим керівником та  роботодавцями. Кожного року формується база органів публічної 
влади та організацій для проходження переддипломної практики (http://surl.li/bgyjc). 
Практична підготовка здобувачів ВО забезпечується також під час практичних занять, науково-практичних 
конференцій, круглих столів, гостьових лекцій фахівців-практиків, майстер-класів, наприклад,  майстер-клас 
викладачів кафедри ПУМП  Карташова Є.Г., Ковтун О.А., Бережної Г.В., Дубініної О.В. «Формування інформаційної 
культури у майбутніх керівників організацій та установ» (15.10.2021) (http://surl.li/bawww); майстер-клас Карташова 
Є.Г., Алейнікової О.В., Бережної Г.В., Букорос Т.О., Ковтун О.А. «Управління проектами від SMART до PMP: 
інструменти для життя та кар’єри» (26-28.05.2021 р.) (http://surl.li/bgyju ); майстер-клас Дубініної О.В. «Особливості 
побудови кар’єри в сучасних умовах» (27.05.2021 р.) (http://surl.li/bgyjw) та ін. 

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 передбачено набуття здобувачами ВО навичок таких  soft skills: 
- ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти 
соціально відповідально та свідомо. 
- ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. 
- СК05. Здатність представляти органи публічного управління … та налагоджувати ефективні комунікації. 
Soft skills формуються також під час аудиторних занять, участі в науково-практичних комунікативних заходах, 
наприклад: гостьова лекція «Трансформація та реформи громад: досвід Польщі» (http://surl.li/bgyke), яку провів Д. 
Павліщи, голова гміни Громадка (Республіка Польща), д.е.н., професор.; онлайн-семінар «Про проведення 
антикорупційної експертизи проєктів рішень органів місцевого самоврядування» (http://surl.li/bgykg), який провела 
М. Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей; Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Децентралізація системи управління освітою: зміни, виклики, практики» (http://surl.li/bgykh) та ін.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Відповідно до даних Міністерства соціальнӧі політики України (https://www.msp.gov.ua/timeline/Reestr-
profesiynih_standartiv.html) такий професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Загальний підхід до співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів ВО 
визначено у Положенні про організацію освітнього процесу (http://surl.li/ahxqd) та Положенні про освітні програми 
у ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://surl.li/shft). Положенням передбачено, що на вивчення 
обов’язкових дисциплін спрямовується близько 75% загального обсягу навчального навантаження, а на вивчення  
вибіркових дисциплін – 25%. Мінімальний обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити, а кількість навчальних 
дисциплін на рік – не більше 16-ти. 
Відповідно до ОП, загальне навчальне навантаження здобувачів ВО розподілене пропорційно щодо кожного із трьох 
семестрів – у 1-му семестрі 30  кредитів ЄКТС, 2-му семестрі – 27, 3-му семестрі – 27. Для підготовки і захисту 
кваліфікаційної роботи передбачено 6 кредитів ЄКТС. Кількість кредитів щодо кожної дисципліни зумовлена 
необхідністю забезпечення конкретних навчальних результатів.
Навантаження здобувача ВО щодо кожної дисципліни ОП складається з лекцій, практичних, консультацій, 
самостійної роботи, проходження контрольних заходів, в обсягах, встановлених для кожної навчальної дисципліни. 
Підходи до організації самостійної роботи визначені Положенням про самостійну роботу здобувачів вищої освіти 
ННІМП УМО (http://surl.li/acrqw), яким зокрема передбачено, що обсяг самостійнох роботи становить понад 50% 
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часу, відведеного на дисципліну. Конкретні вимоги встановлюються робочими програмами навчальних дисциплін. 

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

За ОП “Публічне управління та адміністрування” підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не 
передбачена.

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

http://umo.edu.ua/applicants

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно з Правилами прийому для здобуття вищої освіти в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2022 р. 
(http://surl.li/bhiwa) вступ на навчання для здобуття ступеня магістр ОП «Публічне управління та адміністрування» 
здійснюється  у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування, (за 
умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках та 
кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складеного у рік вступу) або вступних іспитів. Вступники 
складають вступне випробування з основ держави і права, що забезпечує базові знання для вивчення ОК1 та ОК2;  
основ економіки, що становить основи для вивчення ОК8; проходять співбесіду відповідно до питань, які є базовими 
для опанування усієї ОП (http://surl.li/bhiwe).   
Організацію прийому вступників до УМО здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора 
Університету, який є її головою. 
Відбір здобувачів ВО проводиться на умовах загального та відкритого конкурсу в межах ліцензованого обсягу. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється документами: 
1) Положенням про організацію освітнього процесу в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», зокрема, п. 19 
(http://surl.li/ahxqd, С.28-30). 
2) Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (2020 
http://surl.li/acrqr).
Ці положення розміщені на сайті університету разом з іншими документами з питань організації освітнього процесу 
представлені в рубриці внутрішніх нормативних документів УМО на сайті ЗВО (http://surl.li/bhiwp). 
Усі учасники освітнього процесу в разі звернення можуть отримати відповіді щодо визнання результатів, отриманих 
в інших ЗВО, в ННІМП.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, у ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» (http://surl.li/ayoof).
Це Положення розміщене на сайті УМО разом з іншими документами з питань організації освітнього процесу 
представлені в рубриці внутрішніх нормативних документів (http://surl.li/bhiwp). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Програмні результати навчання за ОП забезпечуються різноманіттям форм і методів навчання (щодо кожної із 
дисциплін  ОП наведені в таблиці 3). Загальним підходом є проведення лекцій в інтерактивному форматі з 
відповідними презентаціями, кейсами, відео тощо. Практичні і семінарські заняття переважно передбачають 
презентації результатів напрацювань та їх обговорення, дискусії, що забезпечує розвиток комунікативних, 
аналітичних, лідерських та інших компетентностей. В умовах карантинних обмежень заняття проводяться онлайн, 
що зумовлює уточнення викладацького інструментарію відповідно до можливостей дистанційного формату 
навчання. 
Змістове наповнення обов’язкових та вибіркових компонентів ОП узгоджується із загальними і спеціальними 
компетентностями, а також програмними результатами навчання.

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?

Студентоцентрований підхід за ОП забезпечується шляхом:
- створенням умов для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання для здобувачів ВО;
- розробленням силабусів для ознайомлення здобувачів ВО з методами навчання і викладання за дисциплінами, які 
розміщені на інтернет-сторінці кафедри ПУПМ в рубриці «Навчальні дисципліни кафедри» (http://surl.li/bhixd ); 
- надання консультацій викладачами (http://surl.li/bhixf );
- опитування здобувачів ВО щодо рівня їх задоволеності, проблемних питань та пропозицій щодо вдосконалення ОП 
та організації навчального процесу (http://surl.li/bhixj );
- розгляду на засіданнях кафедри ПУПМ питань удосконалення ОП та організації освітнього процесу, підготовки 
відповідних документів.
Для реалізації ОП застосовуються різноманітні форми і методи навчання та викладання, що забезпечує різні 
потреби здобувачів (таблиця 3). Науково-педагогічними працівниками застосовуються переважно інтерактивні 
форми  викладання, які довели свою результативність для здобувачів ВО з різних сфер професійної діяльності та 
різного рівня компетентності.
Аналіз результатів опитувань здобувачів ВО за даною ОП (http://surl.li/bhixj) свідчить про високий рівень 
задоволеності здобувачів ВО формами і методами навчання і викладання за даною ОП.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи забезпечується шляхом 
надання можливості вибору здобувачам ВО: варіативних дисциплін; наукових керівників та тем кваліфікаційних 
робіт; тем індивідуальних завдань, форм і методів їх виконання та презентації; підручників, навчальних посібників, 
наукових праць та інших джерел для опанування ОП. Здобувачі ВО можуть вносити пропозиції щодо методів 
навчання і викладання на ОП.
Викладачі мають можливості пропонувати і застосовувати нові підходи, форми і методи викладання, а також 
адаптувати навчальний матеріал відповідно до потреб здобувачів ВО.
Усі учасники освітнього процесу мають право і можливості розвивати свої компетентності, обирати форми і методи 
навчання в рамках неформальної освіти (http://surl.li/acqoj).
В УМО створені можливості для оприлюднення результатів досліджень викладачів і здобувачів ВО у фаховому 
виданні «Вісник післядипломної освіти»
серія «Управління та адміністрування» (http://surl.li/bhixr), на конференціях, семінарах, круглих столах тощо, які 
проводяться в УМО, зокрема в рубриці  «Наукові заходи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(http://surl.li/bhixs).

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 *

Загальна інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів надається здобувачам під час проведення організаційних зборів перед 
початком кожної сесії, а конкретизується під час першого заняття кожної дисципліни.
Також ця інформація представлена в робочих програмах навчальних дисциплін ОП та відповідних силабусах 
(http://surl.li/bhixd). 
На сайті УМО представлені документи та інформація щодо організації освітнього процесу, робочі програми 
навчальних дисциплін, силабуси, графік позаудиторних заходів тощо (http://surl.li/bhixy).
Отримати відповіді на запитання здобувачі ВО можуть також усно та з використанням електронної пошти або 
вайбер-групи групи. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП забезпечується шляхом:

Сторінка 10



- проведення магістерських досліджень протягом строку підготовки в магістратурі;
- проведення досліджень для підготовки курсової роботи «Публічна політика та врядування», виконання 
індивідуальних завдань за тематикою дисциплін, підготовки відповідних доповідей, есе, тез, обговорення 
результатів досліджень під час занять; 
- створення можливостей публікувати результати досліджень у фаховому науковому виданні УМО «Віснику 
післядипломної освіти» серія «Управління та адміністрування» (http://surl.li/bhixr), оприлюднення отриманих 
наукових результатів під час науково-практичних заходів (результати наведено в рубриці «Наукова діяльність 
здобувачів вищої освіти»  (http://surl.li/bhiyd); 
- участі у НДР «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та 
людського потенціалів суспільства і держави» (№0120U105398) (http://surl.li/tgeu);
- звернення здобувачів ВО з питань наукового супроводу розв’язання складних проблем публічного управління та 
адміністрування до Наукового ком’юніті дослідження трансформації публічного управління (http://surl.li/bhiyj).
Кращі випускники ОП, які вдало поєднували навчання і дослідження, вступили до аспірантури – Жирко О.В., 
Величко О.І., Гусарчук Л.Д., Даніленко О.М. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Відповідно до Положення про освітні програми у ННІМП УМО (http://surl.li/shft), ОП може оновлюватися щорічно, 
підставами для чого можуть бути: ініціатива або пропозиція гаранта ОП та/або Ради із забезпечення якості освіти 
УМО та освітньої діяльності/або науково-педагогічних працівників, які її реалізують; результати оцінювання якості; 
об’єктивні зміни умов реалізації ОП. Викладачі також оновлюють зміст освітніх компонентів з урахуванням 
передових наукових досягнень і сучасних практик врядування, нових підходів до навчання і викладання. 
Чинниками для оновлення змісту ОП є: власні напрацювання викладачів за темою науково-дослідної роботи 
кафедри; зміни в законодавстві та інституційній системі публічного управління; набуття викладачами нових знань 
та вмінь після участі у тренінгах, семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, проходження 
стажування тощо; пропозицій здобувачів ВО та інших стейкхолдерів ОП.
Приклади:
1. Результати НДР кафедри «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, 
політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (№0120U105398) використано для забезпечення 
дисципліни «Економічне врядування та публічні фінанси», зокрема в 2021 р. видано навчальний посібник: 
«Управління державним сектором економіки» (http://surl.li/bhiyq).
2. Результати монографії Карташова Є.Г. «Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції» 
використано для вдосконалення ОК1 «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування», ОК2 
«Організаційно-правові засади публічного управління».
3. Матеріали наукових праць науково-педагогічних працівників використані при розробленні навчально-
методичних комплексів дисциплін: Дегтярьової І.О. – ОК5 «Стратегічне управління та управління змінами», 
«Економічне врядування та публічні фінанси», Бережної Г.В. – ОК 6 «Управління проєктами в публічній сфері» 
(наприклад, стаття: Алейнікова О.В., Бережна Г.В, Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних 
донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації 
для керівників проєктів: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46).
4. Зміни в законодавстві та сучасні практики врядування постійно відбиваються у матеріалах занять, наприклад. 
зміни, пов’язані з реформою децентралізації в ОК1 «Концептуальні засади публічного управління та 
адміністрування», ОК2 «Організаційно-правові засади публічного управління», ОК8 «Економічне врядування та 
публічні фінанси»; Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи 
управління державними фінансами на період до 2025 року врахована в ОК9 «Цифровий розвиток та електронна 
демократія».
5. Пропозиції стейкхолдера – Київської обласної ради  (http://surl.li/bhivo) розглянуто на засіданні кафедри 
(протокол від 27.01.2022 р. №7) і планується започаткування вибіркової дисципліни щодо управління місцевим і 
регіональним розвитком у 2022-2023 навчальному році. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності УМО забезпечується відповідно до Положення про міжнародну діяльність ДЗВО 
УМО (http://surl.li/bhizk), Стратегії розвитку ДЗВО УМО на період до 2024 року (http://surl.li/bgyhx), а також 
академічній мобільності на основі двосторонніх договорів між Університетом і закладами вищої освіти інших країн 
(http://surl.li/bhizu), зокрема через їх участь у спільних заходах з міжнародною участю (http://surl.li/bawxg). 
Науково-педагогічні працівники працюють експертами у міжнародних проєктах (http://surl.li/bhizx) і провадять 
спільні наукові дослідження. В межах співпраці запрошуються закордонні лектори, наприклад Д. Павліщи 
(Республіка Польща) (http://surl.li/bhizq); О. Киричок (Республіка Казахстан): (http://surl.li/bhizr) та ін. Шість 
викладачів ОП пройшли стажування в зарубіжних закладах та установах. 

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?
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Загальні процедури, форми та критерії здійснення контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
визначені Положенням про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти у ННІМП УМО 
(http://surl.li/acrpd), Порядком оцінювання результатів практики здобувачів вищої освіти ННІМП УМО 
(http://surl.li/acrqd).   Перевірка досягнення програмних результатів навчання у межах навчальних дисциплін ОП 
здійснюється відповідно до таких форм контрольних заходів: поточний контроль, зокрема, усне опитування або 
письмове завдання, тестування, індивідуальне завдання, підсумковий контроль (екзамен, залік), що проводять 
відповідно до навчального плану в терміни, встановлені графіком освітнього процесу.
Конкретні форми контрольних заходів щодо навчальних дисциплін, наприклад:
 «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» -  підсумковий контроль у формі екзамену, 
поточний контроль у формі письмового тестування з кожної теми (10 тестових завдань з кожної теми), що 
забезпечує РН12 щодо планування і здійснення наукових та прикладних досліджень у сфері публічного управління 
та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання 
теоретичних та емпіричних методів дослідження тощо.
 «Організаційно-правові засади публічного управління» - підсумковий контроль у формі заліку та поточний 
контроль у формі індивідуального чи комбінованого контролю знань здобувачів вищої світи під час перевірки 
активності протягом аудиторних занять (усне чи письмове опитування), виконання теоретичних та практичних 
завдань, що забезпечує досягнення РН02 щодо розв’язання завдань публічного управління та адміністрування, 
враховуючи вимоги законодавства, розроблення проєктів нормативно-правових актів.
 «Публічна політика та врядування» -  підсумковий контроль у формі екзамену, поточний контроль у формі усних і 
письмових опитувань, виконання практичних завдань, що в сукупності забезпечують РН01 про знання теоретичних 
та прикладних засад вироблення й аналізу публічної політики, РН11 щодо розроблення обґрунтованих 
управлінських рішень та ін. 
 «Публічна служба» - підсумковий контроль у формі екзамену, поточний передбачає опитування, оцінку якості 
доповідей під час практичних занять, підготовку і захист ІНДЗ, що забезпечує РН01 щодо знань про теоретичні та 
прикладні засади організації публічної служби, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
 «Стратегічне управління та управління змінами» - підсумковий контроль у формі усного екзамену на основі 
випадкового вибору трьох питань з наданого їх переліку та поточний контроль у формі усного опитування 
здобувачів ВО під час аудиторних занять і виконання завдань у письмовому вигляді, що забезпечує РН06 щодо 
здійснення ефективного управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю тощо та  РН07 
щодо розроблення програмних документів.
Інтегровано результати навчання мають відбиватися в курсовій роботі «Публічна політика та врядування».

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО 
забезпечується вимогами таких внутрішніх документів, які розміщені на сайті УМО:
- Положення про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів ВО (http://surl.li/acrpd);
-  Положення про рейтингове оцінювання здобувачів ВО (http://surl.li/acrpt); 
-  Положення про контрольні заходи якості вищої освіти (http://surl.li/acrno); 
- Порядок оцінювання результатів практики здобувачів ВО (http://surl.li/acrqd);
Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів ВО (http://surl.li/acqnr);
- Положення про апеляцію результатів контрольних заходів (http://surl.li/acrql);
- силабуси навчальних дисциплін (http://surl.li/bhixd).
Здобувачам ВО надаються відповідні роз’яснення на першому занятті з кожної дисципліни, а також в разі 
виникнення запитань – постійно.
Згідно з результатами анонімного опитування випускників УМО 2021 р. за даною ОП у грудні 2021 р. 
(http://surl.li/sjoo), усі  випускники високо оцінили підходи УМО до проведення контрольних заходів. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання доводиться до здобувачів ВО:
1) на організаційних зборах, до початку занять;
- на початку вивчення кожної навчальної дисципліни та в разі потребі в інший час;
- на консультації;
- у розкладах занять, оприлюднених на сайті університету (http://surl.li/bhjhg);
- у разі звернення здобувачів ВО з такими питаннями телефоном, електронною поштою, у групі Viber тощо);
- шляхом оприлюднення інформації на сайті УМО відповідних документів (http://surl.li/bhiwp), силабусів 
навчальних дисциплін (http://surl.li/bhixd), графіка освітнього процесу(http://surl.li/bhjho). 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів ВО за ОП відповідають вимогам СВО другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 
«магістр» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування, затвердженого наказом МОН України від 04.08.2020 р. № 1001, а саме атестацію передбачено 
здійснювати у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, єдиного державного кваліфікаційного іспиту за 
спеціальністю та/або усного кваліфікаційного іспиту.
Тематика кваліфікаційних робіт відповідає змісту ОП. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації. У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у 
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сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційні роботи оприлюднюються в репозитарії 
ННІМП (http://surl.li/bhjhw). Процедури перевірки на унікальність кваліфікаційної роботи визначається 
Положенням про академічну доброчесність у ДЗВО «УМО» (http://surl.li/ahxub) та наказом «Про затвердження 
Порядку перевірки текстів на академічний плагіат у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/198 від 
06.04.2020 р. (http://surl.li/acqlh).  
Атестація проводиться екзаменаційною комісією у складі голови та членів комісії відкрито і публічно, наприклад 
(http://surl.li/bhjie). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Загальна процедура проведення контрольних заходів в УМО регулюється Положенням про критерії оцінювання 
знань і умінь здобувачів ВО (http://surl.li/acrpd). Окремі аспекти процесу проведення контрольних заходів 
визначені такими документами:
- Положення про рейтингове оцінювання здобувачів ВО (http://surl.li/acrpt); 
- Положення про контрольні заходи якості вищої освіти (http://surl.li/acrno); 
- Порядок оцінювання результатів практики здобувачів ВО (http://surl.li/acrqd);
- Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів ВО (http://surl.li/acqnr);
- силабуси  навчальних дисциплін (http://surl.li/bhjik);
- Положення про апеляцію результатів контрольних заходів (http://surl.li/acrql).
Зазначені документи розміщені на сайті УМО в рубриках «Документи»  та «Система забезпечення якості вищої 
освіти» (http://umo.edu.ua/university).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів зумовлена передусім чіткістю критеріїв оцінювання знань здобувачів ВО, визначених 
Положенням про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів ВО (http://surl.li/acrpd) та умовами щодо кожної 
дисципліни. У разі незгоди здобувача ВО з оцінкою, він може оскаржити результати оцінювання знань відповідно до 
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів (http://surl.li/acrql). Згідно з результатами опитування 
випускників ОП 2021 р. (http://umo.edu.ua/zdobuvachiv-vishhoji-osviti), 100% опитаних відзначили, що результати їх 
навчання оцінювалися об'єктивно.   
Згідно з Положенням про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій (http://surl.li/acqnb) в УМО 
може створюватися Комісія з питань врегулювання конфліктних ситуацій, Положенням про академічну 
доброчесність в УМО (http://surl.li/ahxub) - Комісія з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/acqlv).  
Випадків застосування вказаних процедур на ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовано Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей (http://surl.li/acriv) та Положенням про організацію освітнього процесу, відповідно до якого 
академічною заборгованістю вважається заборгованість, що виникла у здобувача ВО у разі неявки на підсумковий 
контроль або при одержанні незадовільні оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань. 
Здобувачам ВО, які одержали під час заліково-екзаменаційної сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати 
академічну заборгованість до початку наступного семестру  (http://surl.li/ahxqd). Якщо здобувач ВО реалізує право 
на академічну мобільність, йому може бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної 
заборгованості. 
Для ліквідації академічної заборгованості здобувачі ВО подають відповідну заяву на ім’я директора ННІМП з 
проханням розглянути на засіданні розширеної комісії можливість повторного вивчення дисципліни. Результати 
повторного вивчення дисципліни оцінюються комісією, яку формує директор ННІМП, до початку наступного 
навчального семестру. Екзаменаційну відомість підписують усі члени комісії.
Практик застосування наведених процедур не було на цій ОП. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентовано Положенням про апеляцію 
результатів контрольних заходів (http://surl.li/acrql). 
Здобувачі можуть оскаржити результати контрольних заходів, подавши письмову заяву на ім’я директора ННІМП в 
день оголошення результатів контрольного заходу. Заява реєструється у відділі навчально-методичної роботи, 
візується завідувачем цього відділу і передається директору ННІМП до розгляду. Розпорядженням директора 
створюється апеляційна комісія, до складу якої обов’язково входить представник студентського самоврядування та 
яка розглядає заяву не пізніше трьох робочих днів з моменту подання. Здобувач ВО має право бути присутнім на 
засіданні комісії. Результати комісія оголошує відразу після її засідання, про що здобувач ВО особисто робить 
відповідний запис у протоколі засідання комісії. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу 
комісії. Рішення апеляційної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.
Випадків оскарження результатів проведення контрольних заходів за ОП не було.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені в таких документах УМО: 
- Положення про академічну доброчесність (http://surl.li/ahxub), відповідно до якого науково-педагогічні 
працівники та здобувачі ВО заповнюють відповідні Декларації, що зберігаються на кафедрі ПУПМ; 
- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/rmbz);
- Етичний кодекс університетської спільноти (http://surl.li/bhjiv); 
- Наказ «Про затвердження Порядку перевірки текстів на академічний плагіат у ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти»» №01-01/198 від 06.04.2020 р. (http://surl.li/acqlh), яким визначено обов’язковість перевірки 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат автоматизованою системою. 
Політику дотримання академічної доброчесності також висвітлено у силабусах навчальних дисциплін 
(http://surl.li/bhixd), оприлюднених на сайті УМО.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічним рішенням для протидії порушенням академічної доброчесності на ОП є перевірка кваліфікаційних 
робіт на унікальність тексту за допомогою автоматизованої онлайн системи Unicheck https://corp.eu.unicheck.com/- 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат» на підставі Договору про надання відповідних послуг № 
15 від 17.04.2020 р. Перевірку здійснюють призначені відповідальні особи, які також надають консультаційну 
допомогу щодо забезпечення унікальності тексту та відсутності текстових збігів згідно з наказом №01-01/198 від 
06.04.2020 р. (http://surl.li/acqlh ).
Викладачі інформують здобувачів ВО щодо необхідності забезпечення академічної доброчесності, розкривають 
порядок цитувань у текстах. 
В УМО створено Комісію з питань етики та академічної доброчесності відповідно до Положення (http://surl.li/rmbz), 
метою якої є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів між 
членами університетської спільноти.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність популяризується в УМО через: 
– комунікативні заходи для здобувачів ВО, в тому числі організаційні збори;
– документи про академічну доброчесність, які розміщені на сайті УМО в рубриці «Внутрішні нормативні 
документи» (http://surl.li/bhiwp); 
– силабуси навчальних дисциплін  «Навчальні дисципліни кафедри та атестація» (http://surl.li/bhixd); 
– введення до ОП вибіркової дисципліни «Академічний дискурс та академічна доброчесність»;
- індивідуальну роз’яснювальну роботу наукових керівників;
- проведення опитувань здобувачів, викладачів та стейкхолдерів (http://surl.li/bhixj);
- підписанням здобувачами ВО Декларації про академічну доброчесність при вступі та до захисту кваліфікаційної 
роботи, зокрема, що використані в ній ідеї, результати мають відповідні посилання на джерела.
-  участь науково-педагогічних працівників у вебінарах та розміщення про це новин на сайті УМО, наприклад 
14.05.21 р. «Академічна доброчесність та цифрові рішення в сфері науки» (http://surl.li/bhjje), 18.05.21 р. 
«Полегшуємо перевірку на плагіат разом з UNICHECK» (http://surl.li/bhjjg ). 
Опитування випускників ОП 2021 р. (http://surl.li/sjoo) засвідчило, що вони належно поінформовані про принципи 
дотримання академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порушення академічної доброчесності в УМО розглядає Комісія з питань етики та академічної доброчесності, 
процедура створення і діяльність якої регулюється відповідним Положенням (http://surl.li/rmbz).
До складу комісії входять науково-педагогічні працівники, голова Студентської колегії Університету, здобувачі 
вищої освіти, представники адміністрації. Комісія наділяється правом надавати пропозиції ректору УМО щодо 
відповідних санкцій. 
За порушення правил академічної доброчесності можуть бути притягнуті до академічної відповідальності:
-  науково-педагогічні працівники (відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова в 
присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати 
участь у роботі визначених законом органів чи обіймати визначені законом посади). 
-  здобувачі ВО (повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми;  відрахування з Університету та ін.). 
Порушень академічної доброчесності на ОП «Публічне управління та адміністрування» зафіксовано не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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Усі науково-педагогічні працівники на посади за основним місцем роботи призначаються за результатами конкурсу. 
Конкурсний добір викладачів ОП відбувається згідно з Порядком проведення конкурсного відбору під час 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (http://surl.li/ahxoa). Необхідний рівень 
професіоналізму викладачів забезпечується встановленням відповідності претендентів на зайняття посади науково-
педагогічних працівників певним критеріям (науковий ступінь, вчене звання, досвід викладання дисциплін за 
профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти 
не менше п’яти років, наявність опублікованих підручників, навчально-методичних посібників, статей у фахових 
виданнях та наукометричних базах Scopus і Web of Science, інших наукових праць, підготовка науково-педагогічних 
кадрів тощо). 
Викладачі даної ОП мають наукові ступені доктора та кандидата наук, вчені звання. Їх професійні досягнення 
відповідають вимогам пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 
КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами), що відображено в таблиці 2 Додатку.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

УМО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: 
- для створення та перегляду ОП (http://surl.li/bhixj ; http://surl.li/bhisg); 
- організації переддипломної практики здобувачів ВО, база якої є дуже широкою (http://surl.li/bgyjc );
- для участі в круглих столах, семінарах, науково-практичних конференціях (http://surl.li/bhkzx; http://surl.li/bhkzy).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

УМО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців 
при викладанні навчальних дисциплін, а саме: Семенова Т.М. - заступник голови Київської обласної ради до 
проведення лекції з дисципліни «Організаційно-правові засади публічного управління»; Бартош Н.В. – начальник 
відділу забезпечення якості освітньої діяльності Української школи урядування до проведення лекції з дисципліни 
«Публічна служба»; Д. Павліщи - голова гміни Громадка, доктор економічних наук, професор; М. Кесі - декан 
Бидгощського університету економіки, доктор економічних наук, почесний професор; П. Пачоскі - заступник 
міського голови, депутат міської ради Єленя Гура (Республіка Польща) до проведення лекції «Трансформація та 
реформи громад: досвід Польщі» з дисципліни «Економічне врядування» (http://surl.li/bgyke).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Сприяння професійному розвиткові викладачів ОП відбувається через внутрішню систему підвищення кваліфікації 
УМО – Центральний інститут післядипломної освіти на безкоштовній основі (http://surl.li/bhlap). Пройшли 
підвищення кваліфікації по 6 кредитів/180 годин викладачі: Ковтун О.А. (2021 р.), Бережна Г.В. (2020 р.), Дубініна 
О.В. (2021 р.).
Підтримується участь викладачів у програмах, курсах, тренінгах, стажуваннях і т.д., які проводяться за межами 
УМО, в тому числі за кордоном. Наприклад, Ковтун О.А. брала участь в міжнародному стажуванні (2021 р.) за 
програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 
європейський досвід» (http://surl.li/bhlaq). Ковтун О.А. неодноразово була членом програмних комітетів 
міжнародних конференцій та рецензентом англомовних публікацій (I International Conference on Professional 
Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020); 9th International Conference on 
Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021).
Організовуються внутрішньо університетські навчальні та комунікативні заходи: україно-австрійський проєкт 
«Цифровізація викладання» (http://surl.li/bhlas); діджитал-хаб «Експірієнс-технології професійного розвитку 
фахівців у відкритому університеті» (http://surl.li/bhlat).
Викладачі залучаються до написання колективних монографій (http://surl.li/tdgu).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

УМО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом:
- реалізацією рейтингової системи оцінювання діяльності викладачів відповідно до Положення про таку систему 
(http://surl.li/acqjb). Результати за 2020-2021 навчальний рік  оприлюднені на сайті УМО (http://surl.li/bhjkn);
- представленням науково-педагогічних працівників до відзначення подяками, грамотами УМО, НАПН України, 
відомчими та державними нагородами тощо за результатами досягнених успіхів у викладацькій та науковій 
діяльності. Наприклад, такі викладачі ОП відзначені нагородами: професор Карташов Є.Г. - Орден «За заслуги 
перед Запорізьким краєм» ІII ступеня, Орден Пошани від  Запорізької міської  ради; професор І.О. Дегтярьова – 
Грамотою Верховної Ради України,  Бережна Г.В. (http://surl.li/bhjkt);
- присвоєння вчених звань, яке відбувається з урахуванням професійних досягнень науково-педагогічного 
працівника (наприклад, Карташову Є.Г. у 2021 р.);
- постійною можливістю відвідувати заняття викладачів цієї та інших ОП, які реалізуються в УМО, в тому числі 
відкриті лекції (наприклад: професора Арто Ваахтокарі «Навчаємося разом. Фінська підтримка реформи української 
школи», яка відбулася 26.02.2019 р.; професора Євгена Карташова «Реформи децентралізації в Україні» - 04.10.2019 
р.; Яни Сухенко «Особливості групової динаміки в психологічному тренінгу» - 02.03.2020 р.; Антоніни Шмагун 
«Громадський контроль як засіб запобігання корупції» - 05.04.2021 р. та ін., оголошення про які обов’язково 
розміщуються на сайті УМО.
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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?

Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечено:
-  фінансовими ресурсами УМО, інформація про які висвітлюється у рубриці «Фінансові документи» 
(http://surl.li/bhlav), щорічних звітах ректора (http://surl.li/bhlba);  
-  якісною інфраструктурою УМО: навчальні заняття проходять у двох корпусах УМО, розташованих поруч з 
гуртожитком та двома їдальнями, що забезпечує зручність та економію часу для здобувачів (http://surl.li/bhlbh); 
іншою інфраструктурою обладнанням, вільним доступом до мережі Інтернет;  
- достатніми для реалізації ОП бібліотечними фондами та навчально-методичною літературою. Окрім читального 
залу бібліотеки УМО, до послуг здобувачів ВО доступні електронні освітні ресурси (http://surl.li/bhlbk), Електронна 
бібліотека НАПН України (http://surl.li/bhlbm). З локальної мережі Університету відкрито доступ до 
наукометричних баз даних SCOPUS видавництва Elsevier та Web of Science за посиланням https://www.scopus.com, 
доступ до Web of Science – http://webofscience.com.  
В УМО використовуються ліцензовані електронні ресурси на підтримку освітнього процесу (http://surl.li/bhlbp). Діє 
центр мережевих електронних ресурсів та наукометрїі (http://surl.li/bhlbq), який підтримує електронний зв'язок з 
іншими електронними системами, офіційним сайтом УМО, а також наукометричними системами України.

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?

В УМО традиційно вживаються такі заходи для виявлення та врахування потреб та інтересів здобувачів:
- опитування здобувачів, в тому числі за допомогою електронних технологій (http://surl.li/bhixj);
 - взаємодія з науковим керівником, який надає різну підтримку – від консультацій за темою кваліфікаційного 
дослідження до психологічної підтримки;
- наданням психологічної допомоги за допомогою Психологічної служби ННІМП «PSY U2» (http://surl.li/bhlbs);
- сприяння студентському самоврядуванню та громадським ініціативам: створені та функціонують Студентська 
колегія Університету (http://surl.li/bhlbu), Рада молодих учених (http://surl.li/bhlbv), Школа молодих науковців 
(http://surl.li/bhlbx);
- проведення низки просвітницьких та виховних заходів, інформація про які розміщується на сайті УМО 
(http://surl.li/bhlby);  
- функціонування скриньки або телефону довіри (http://surl.li/bhmww).
Здобувачі ВО мають можливості впливати на якість освітнього середовища шляхом надання своїх пропозицій та 
участі в організації заходів УМО. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

 УМО системно підходить до формування безпечного освітнього середовища для життя та здоров'я здобувачів ВО, 
зокрема шляхом:
- формуванням необхідної нормативно-правової бази, а саме щодо: забезпечення безпеки діяльності Університету 
(http://surl.li/bhlci);  доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
(http://surl.li/smyz); Етичний кодекс університетської спільноти (http://surl.li/bhjiv);  освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти (http://surl.li/smva); організацією 
освітнього процесу в дистанційному режимі в умовах карантину (http://surl.li/bhiwp) тощо;
- постійного контролю за станом приміщень відповідно до санітарних норм та вимогам безпеки життєдіяльності;
- наданням психологічної допомоги за допомогою Психологічної служби ННІМП «PSY U2» (http://surl.li/bhlbs);
- стимулюванням згуртування колективу, створення сприятливої атмосфери у системі відносин між здобувачами 
ВО, викладачами та працівниками та керівництвом УМО, що проявляється в культурі спілкування та здійсненні 
освітнього та адміністративного процесів. 

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?

В УМО затверджено «Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 
здобувачів вищої освіти у ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://surl.li/acrjj).
Відповідними механізмами визначено:
-  забезпечення здобувачів ВО гуртожитком (http://surl.li/bhldr), іншими необхідними умовами та ресурсами 
відповідно до ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності;
 - періодичні онлайн-опитування щодо рівня задоволеності умовами навчання (http://surl.li/bhixj); 
- тісна взаємодія кафедр ННІМП та підрозділів УМО зі здобувачами ВО;
- постійне спілкування викладачів, наукових керівників і гаранта ОП зі здобувачами ВО;
- розміщення інформації та документів з питань організації освітнього процесу на сайті УМО (http://surl.li/bhldv);
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- створення чат-групи викладачів і здобувачів ВО у Viber;
- групові та індивідуальні консультації викладачів відповідно до графіка (http://surl.li/bhixf);
- проведення зборів здобувачів ВО;
- допомога в проектування індивідуальної освітньої траєкторії;
- організація дистанційного навчання в умовах карантину;
- надання соціально-психологічної допомоги вирішення спірних і конфліктних ситуацій (http://surl.li/bhlbs) тощо.
  Відповідно до результатів опитування здобувачів ВО, рівень задоволеності умовами навчання в УМО є дуже 
високим (http://surl.li/smwm; http://surl.li/bhixj та ін.). 

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)

В УМО створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, а саме:
- згідно з Правилами прийому … для осіб з особливими освітніми потребами створено всі умови, регламентовані п.3 
Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів ВО в 
ННІМП УМО (http://surl.li/acrjj);
- забезпечено доступ до приміщень УМО осіб з інвалідністю, про свідчить висновок за результатами експертизи 
проведеного технічного обстеження (http://surl.li/bhles). 
Серед здобувачів ВО ОП «Публічне управління та адміністрування» немає осіб з особливими освітніми потребами. 

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?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій визначені відповідно до чинного законодавства 
України, в тому числі Конституції України, законів України «Про запобігання та протидію дискримінації в Україні», 
«Про запобігання корупції», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів. 
Урегулювання конфліктних ситуацій регламентовано Положенням про політику та процедуру врегулювання 
конфліктних ситуацій у УМО (http://surl.li/acqn), в якому представлено правила вирішення конфліктних ситуацій, 
включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією. У Положенні визначено 
передумови запобігання конфліктним ситуаціям: планування соціального розвитку колективу, створення належних 
умов праці, можливості підвищення кваліфікації, умови для кар'єрного зростання, організація відпочинку; 
відкритість, гласність і колегіальність, доведення виробничих завдань до розуміння кожним членом колективу, 
визначення пріоритетів розвитку як усього колективу Університету, так і окремих його членів; демократичність при 
прийнятті тих чи інших рішень, що стосуються всіх або окремих членів колективу та ін. У разі виникнення 
конфліктних ситуацій суб’єкт конфлікту може подати скаргу щодо порушення його прав, свобод, противоправних 
дій або заяву щодо необхідності вирішення конфлікту до Комісії з питань врегулювання конфліктних ситуацій, яка 
створюється наказом ректора на час розгляду скарги. 
Політику УМО щодо взаємовідносин членів університетської спільноти, що сприяє запобіганню конфліктних 
ситуацій, визначено в Етичному кодексі університетської спільноти (проєкт) (http://surl.li/bhjiv), яким передбачено 
недопущення будь-якої дискримінації членів університетської спільноти за віком, громадянством, місцем 
проживання, статтю, кольором шкіри, соціальним і майновим станом, національністю, мовою, походженням, 
фаховою належністю, станом здоров’я, релігійними переконаннями та іншими особливостями; неприпустимість 
насильства, агресії, сексуальних домагань, корупції. 
Розгляд такого роду порушень забезпечує Комісія з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/rmbz), 
склад якої затверджено наказом від 28.04 2020 року (http://surl.li/bhlev).  
Під час реалізації ОП випадків подібних конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у ДЗВО УМО 
регулюються Законом України «Про вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу у ДЗВО УМО 
(https://bit.ly/3fL6KPz), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти ДЗВО УМО (https://bit.ly/3GRGLC7), Положенням про освітні програми у ННІМП ДЗВО УМО 
(https://bit.ly/3FOpmc7), Положення про гаранта ОП ДЗВО УМО (https://bit.ly/3uhlpuz). Під час реалізації ОП 
кафедра ПУПМ керується вимогами внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності з 
урахуванням таких базових засад, як Стратегія розвитку університету (https://bit.ly/3o3eCAv), Європейських 
стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, постійно враховує 
рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З метою удосконалення ОП за 
результатами акредитації ОП розробляються коригувальні дії (https://bit.ly/3H5HRu7).
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП проводиться з урахуванням: змін галузевих та міжнародних вимог щодо підготовки фахівців з 
публічного управління та адміністрування; змін ринку праці; пропозицій і рекомендацій стейкхолдерів (внутрішніх 
та зовнішніх). Перегляд ОП здійснюється не рідше 1 разу на рік (зазвичай навесні). При перегляді ОП увага 
приділяється результатам моніторингу рівня задоволеності здобувачів ВО, випускників, викладачів та роботодавців. 
Зміни до ОП виробляє робоча група під головуванням гаранта ОП. Після  підготовки проекту ОП він 
оприлюднюється на сайті університету і упродовж 1 місяця збираються усі пропозиції щодо його удосконалення. 
Пропозиції обговорюються на засіданні робочої групи, засіданні Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 
діяльності, засіданні випускової кафедри, засіданні вченої ради ННІМП та  затверджується Вченою радою 
університету. У зв’язку із затвердженням СВО, запровадженням ЄДКІ, пропозиціями стейкхолдерів та змінами на 
ринку праці, в УМО були внесені відповідні зміни до ОП у 2020 р. та 2021 р. (http://surl.li/acwtk). 
При внесенні змін до ОП із зміною будь-якої ОК чи РН обов’язково відбувається перегляд усіх складових ОП.  
Важливу роль відіграють у процесі перегляду ОП та забезпечення умов для її ефективної реалізації внутрішні 
процедури системи забезпечення якості освіти. На сьогодні в УМО особлива увага приділяється процедурам 
прийняття рішень із залученням потенціалу Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО УМО 
(Рада з якості). Рада з якості здійснює свою діяльність у відповідності до Положення про Раду із забезпечення якості 
освіти та освітньої діяльності ДЗВО УМО (https://bit.ly/3tLIkxD). 
Останні зміни до ОП були внесені у 2021 р., зокрема вилучено дисципліни «Системний аналіз, методологія 
вироблення та прийняття управлінських рішень», розподіливши необхідні програмні результати навчання між 
іншими дисциплінами; вилучено дисципліну «Інформаційно-аналітична діяльність та комунікаційні технології в 
публічному» і замість неї введено дисципліну  «Цифровий розвиток та електронна демократія», що відповідає 
вимогам СВО, програмі ЄДКІ та сучасним тенденціям; дисципліну «Публічна політика» перейменовано у 
дисципліну «Публічна політика та врядування», що забезпечує урахування інституціональних чинників публічної 
політики; дисципліни «Іноземна мова» перейменовано на «Професійна іноземна мова», «Управління проектами» 
на «Управління проектами в публічній сфері», що сприяє фокусуванню увага саме на специфіці публічного 
управління та адміністрування, «Економічне врядування» на «Економічне врядування та публічні фінанси», що 
відповідає програмі ЄДКІ. Під час внесення змін до ОП ураховано результати реалізації ОП в 2020-2021 
навчальному році, результати опитувань щодо ОП, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду, законодавчого 
встановлення вимог щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (http://surl.li/bhlws).  

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 вищої освіти в обов’язковому порядку залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення якості освітньої діяльності, а саме через: органи студентського самоврядування 
(https://bit.ly/3g0YcUN), участь у засіданнях робочої групи з перегляду ОП, участь у засіданнях Вченої ради ННІМП, 
Вченої ради УМО (http://surl.li/bhlhd), Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Університету 
(https://bit.ly/3AxRQFP), участь в опитуваннях (https://bit.ly/32uLOtg). Проведення анкетувань щодо освітнього 
середовища, щодо якості проведення навчальних занять, щодо якості викладання дисциплін, яке проводиться 
відповідно до Плану-графіку проведення соціологічних досліджень за групами стейкхолдерів 
(https://bit.ly/357QN3Q) на рівні Університету та опитування, яке проводиться на рівні ННІМП 
(https://bit.ly/32uLOtg) дозволяє врахувати позицію здобувачів вищої освіти під час перегляду освітньої програми. 
Так, пропозиції здобувачів ВО були враховані під час перегляду ОП в 2020 р. та в 2021 р., що підтверджується 
протоколами засідань проектної групи з перегляду ОП (http://surl.li/bhisg) та безпосередньо змістом ОП 
(http://surl.li/acwtk). 
Результати опитувань аналізуються і публікуються на сайті УМО (http://surl.li/bhlhj).  

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Права й обов’язки студентського самоврядування регламентуються Положенням про студентське самоврядування 
(https://bit.ly/3tZxBjr). Органи студентського самоврядування а саме представники Студентської колегії 
Університету залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми шляхом включення їх 
представників до складу вченої ради навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Ради з якості із 
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (https://bit.ly/3AxRQFP), Вченої ради УМО (https://bit.ly/3fTyJwr), 
а також шляхом організації системи анкетування (https://bit.ly/3G6shgA, https://bit.ly/3G6shgA) здобувачів вищої 
освіти стосовно якості освітнього процесу. Питання щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти та освітньої діяльності Університету розглядаються на Студентській колегії рішення якої враховуються в 
процесі удосконалення системи.
Органи студентського самоврядування постійно аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції здобувачів 
ВО щодо організації освітнього процесу та за потреби звертаються до адміністрації ННІМП. Студенти входять до 
Вчених Рад ННІМП та Університету. На сьогодні зі сторони представників студентського самоврядування гострих 
питань щодо ОП не виникало. 

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 залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості через: участь в 
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опитуваннях (https://bit.ly/33PYaNd), обговорення напрямів удосконалення ОП. Наприклад, під час процедури 
перегляду ОП «Публічне управління та адміністрування» в 2020 р. та в 2021 р. були враховані рекомендації Рубчака 
М.В. - керівник Експертної групи територіальної організації влади Міністерства розвитку громад та територій 
України щодо формування компетентностей з розвитку демократичного врядування (http://surl.li/bhisg), що 
знайшло відображення в назві дисципліни ОП «Цифровий розвиток та електронна демократія», а також змістових 
складових інших дисциплін (http://surl.li/acwtk; http://surl.li/bhixd). Пропозиції Київської обласної ради щодо 
дисциплін з управління місцевим і регіональним розвитком, надані в січні 2022 р. (http://surl.li/bhivo), схвально 
сприйняті в УМО та було прийнято рішення кафедри ПУПМ від 27.01.2022 р. про розроблення на 2022-2023 н.р. 
відповідних вибіркових дисциплін.    

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання, врахування та поширення серед здобувачів вищої освіти інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників передбачає співпрацю у формі зворотного зв’язку випускової кафедри з 
випускниками ОП. В Університеті розроблено та затверджено Положення про сприяння працевлаштуванню  
випускників ДЗВО УМО (https://bit.ly/3Kxi401). У ННІМП відслідковується кар’єрне зростання випускників (на 
сайті УМО є рубрики «Кар’єрна траєкторія випускників кафедри»: http://surl.li/bhlkz,    «Випусники – наша 
гордість»: https://bit.ly/3Az144L), де представлена інформація про траєкторії працевлаштування випускників.  Через 
зворотній зв'язок з випускниками ННІМП отримує відгуки студентів  і випускників задля оперативного реагування 
на їх пропозиції (https://bit.ly/3qWqDJZ). 
У 2021 р. було створено Асоціацію випускників УМО. 

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?

Діюча в Університеті система внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені 
недоліки в ОП. Зокрема, онлайн анкетування (https://bit.ly/32uLOtg), яке є постійно доступним для здобувачів 
вищої освіти щодо якості проведення занять, дозволяє швидко виявляти недоліки під час реалізації ОП і реагувати 
на них. Згідно з опитуванням у 2021 р., здобувачі схвально оцінили методи та засоби дистанційного навчання під час 
карантину (http://surl.li/bhltd) та загалом високо оцінюють умови навчання (http://surl.li/bhixj). За результатами 
анкетування зауважень щодо якості викладання дисциплін та інших складових освітнього процесу поки що не 
надходило. Проте у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП за період її реалізації було 
виявлено такі недоліки: недостатнє залучення до викладання фахівців-практиків, недостатня інтернаціоналізація 
щодо ОП, зокрема участі НПП та здобувачів ВО в міжнародних проєктах та програмах. Тому, з метою усунення 
недоліків заплановано проведення у жовтні 2022 р. науково-правктичної конференції «Стан застосування і розвиток 
проєктного підходу в публічному управлінні: вітчизняний та зарубіжний досвід» (http://surl.li/bhltv) із залученням 
зарубіжних учасників, проведення інших заходів із зарубіжною участю, а також залучення в рамках кожної із 
дисциплін ОП фахівців-практиків або експертів.

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?

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОНП, немає.
Водночас в УМО проводиться робота щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 
освітньої діяльності через аналіз рекомендацій та зауважень, які надавалися експертами з акредитації інших 
ОП/ОНП. За результатами аналізу складаються плани коригувальних дій (https://bit.ly/3H5HRu7 ), які 
обговорюються на засіданнях Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (https://bit.ly/33KEmed). 
Відповідні рішення опубліковані на офіційному сайті (https://bit.ly/3fS0fuu).
Наприклад за результатами попередніх акредитацій було проваджено наступне: виділено приміщення для 
проведення психологічних занять, активізована робота Центру міжнародного співробітництва та освіти з питань 
формування єдиного підходу до управління процесом  закордонного стажування науково-педагогічних працівників 
та здобувачів освіти всіх рівнів Університету щодо інформування на офіційному сайті (https://bit.ly/3IXsp3t, 
https://bit.ly/3up1iKC); створено реєстр випускників на офіційному сайті Університету – реєстр випускників 
аспірантури (https://bit.ly/3AQUKWI), випускників ОП (http://surl.li/bhlkz); розроблено Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті (https://bit.ly/3rjExpu); 
систематизовано інформацію на сайті УМО з питань функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти та освітньої діяльності через створення на головній сторінці розділу «Система забезпечення якості освіти); 
продовжено розбудовувати процедури академічної доброчесності а саме, на сайті університету систематизовані 
питання щодо академічної доброчесності (https://bit.ly/3Hn8L0K), окремий розділ на сторінці «Студентам»; через 
систему оголошень проводиться залучення освітянського середовища до заходів УМО (https://bit.ly/3sarVjJ) та ін.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені різні структурні підрозділи УМО та учасники 
академічної спільноти: кафедри, Вчена рада УМО, Вчена рада ННІМП, Рада із забезпечення якості освіти та 
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освітньої діяльності УМО. Викладачі на рівні кафедр беруть участь в постійному удосконаленні якості ОП, внесенні 
змін до її компонентів, оптимізації структури і змісту ОП, розробленні і оновленні навчально-методичного 
забезпечення, обміну інформації щодо використання сучасних технологій у навчанні, пошуку шляхів удосконалення 
педагогічної майстерності, і постійно її підвищують. Так, наприклад, викладачі кафедри публічного управління та 
проектного менеджменту брали участь у підвищенні кваліфікації за багатьма вітчизняними і зарубіжними 
програмами (таблиця 2). Викладачі беруть участь в опитуваннях щодо ефективності функціонування ВСЗЯО та в 
опитуваннях щодо обговорення проектів ОП (https://bit.ly/32uLOtg). Представники академічної спільноти беруть 
участь у засіданнях кафедри, Рад і комісій навчально-наукового інституту, університету. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

 Розподіл відповідальності між структурними підрозділами УМО проводиться відповідно до Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, положень про структурні підрозділи 
УМО, Вчену раду,  Раду якості, вчену раду ННІМП, студентське самоврядування (http://surl.li/bhiwp). На рівні 
університету відповідальність за здійснення процесів несуть: ректорат, відділ моніторингу якості вищої освіти; на 
рівні ННІМП: директорат, навчально-методичний відділ, профільні кафедри, гарант ОП. Здобувачі приймають 
участь у опитуваннях; кафедри, гаранти програм, проектні групи, групи забезпечення ОП  забезпечують перегляд 
ОП; викладачі забезпечують якість ОК; директорат та Вчена рада ННІМП, група забезпечення, допоміжний 
персонал, органи студентського самоврядування беруть участь в опитуваннях та надають свої пропозиції щодо 
удосконалення ОП. Структурні підрозділи, які залучені до реалізації заходів із забезпечення якості освіти: центр 
міжнародного співробітництва та освіти, відділ по роботі з персоналом, відділ організаційної роботи та діловодства, 
центр мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії, навчально-методичний центр інформаційно-
цифрових систем та технологій, наукова бібліотека, відділ наукової роботи, бухгалтерія, юридичний відділ, дорадчі 
та консультативні органи: консультаційний центр приймальної комісії, органи студентського самоврядування.

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 всіх учасників освітнього процесу університету регулюються: Статутом ДЗВО УМО 
(https://bit.ly/3KOkqaT), Правилами Внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://bit.ly/3fL6KPz), Етичний кодекс університетської спільноти (https://bit.ly/3opNITR), Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО УМО (Положення 
про моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти здобувачів першого (бакалаврського), другого 
(магістерського), третього (наукового) рівнів, підвищення кваліфікації слухачів у ДЗВО УМО (https://bit.ly/3fZUTxd) 
та іншими положеннями та процедурами, реєстр яких розміщено на офіційному сайті Університету у розділі 
«Система забезпечення якості» (https://bit.ly/3gdmET1).

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

Оприлюднення проектів ОП відбувається через їх розміщення на сайті Університету у розділі «Громадське 
обговорення освітніх програм» (https://bit.ly/3rgijER). Діюча форма електронного звернення щодо зауважень та 
пропозицій від всіх груп стейкхолдерів щодо оновлення або удосконалення ОП розміщена на сайті Університету 
(http://surl.li/bhits). 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

ОП «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» (http://surl.li/bgyjo) знаходиться на офіційному сайті УМО в розділі «Освітньо-
професійні/ наукові програми та навчальні плани» – https://bit.ly/3GcI1yB).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
- універсальність методології ОП для її застосування представниками різних сфер галузі публічного управління та 
адміністрування;
-  відповідність змісту ОП до вимог СВО та програми ЄДКІ;
- урахування в ОП передового зарубіжного і вітчизняного досвіду;
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- урахування потреб стейкхолдерів при визначенні ОК та змісту робочих програм навчальних дисциплін;
- використання новітніх методів навчання та викладання, що стимулюється освітнім середовищем УМО;
- різноманіття вибіркових дисциплін, що надає широкі можливості здобувачам ВО формувати свою власну освітню 
траєкторію;
- можливість здобуття вищої освіти за програмою двох дипломів відповідно до угоди між УМО та Вищою школою 
управління охороною праці в місті Катовіце (Республіка Польща) (http://surl.li/bhlwg);
- наявність фахового видання категорії «Б», що забезпечує можливість опублікування наукових статей учасників 
освітнього процесу; 
 - високий рівень компетентності викладачів кафедри, що підтверджується відповідністю їх професійних досягнень 
вимогам п.38 Ліцензіційних умов; 
Слабкі сторони ОП:
- недостатність ліцензованого програмного забезпечення;
 - недостатнє залучення до викладання фахівців-практиків; 
- недостатня інтернаціоналізація щодо ОП, зокрема участі НПП та здобувачів ВО в міжнародних проєктах та 
програмах.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років стосуються активізації залучення до викладання на ОП 
фахівців-практиків, участі в міжнародних проєктах та програмах, розширення мережі баз переддипломної 
практики, розвитку неформальної освіти для викладачів і здобувачів ВО. 
Конкретні заходи щодо розвитку ОП:
1. Започаткування співпраці та проведення спільних заходів із  зарубіжними і вітчизняними ЗВО.
2. Залучення до викладання кожної дисципліни ОП фахівців-практиків, розвиток гостьових і відкритих освітніх 
заходів, які забезпечують неформальну освіту.
3. Щорічний перегляд і розвиток вибіркового блоку дисциплін ОП відповідно до потреб здобувачів ВО.
4. Започаткування починаючи з 2022 р. щорічного круглого столу «Актуальні проблеми та чинники забезпечення 
якості освітніх програм «Публічне управління і адміністрування» та «Управління проєктами».

 

 
          
  

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: Кириченко Микола Олексійович

Дата: 08.02.2022 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 Хеш файла

Публічна служба навчальна 
дисципліна

Публiчна_служба_
Силабус.pdf

3JEKA2Mb4WiPogjV
R+CimkYbDRxNc8G

FyhKT8E41yQg=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Стратегічне 
управління та 
управління змінами

навчальна 
дисципліна

Стратегічне_упра
вління_та_управлі
ння_змiнами_Сила

бус.pdf

0Btgx02Sv0N4m4ivS
nf+MRI87hG539jup

Ch7+OrUNUM=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Концептуальні засади 
публічного управління 
та адміністрування

навчальна 
дисципліна

Концептуальнi_зас
ади_публічного_уп
равління_та_адмі
ністрування_Сила

бус.pdf

hQTlrA34HTvZyhWl
9ch7rFw3q7jGwJ28Z

tmEbcl9G0M=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Організаційно-правові 
засади публічного 
управління

навчальна 
дисципліна

Органiзацiйно-
правовi_засади_пу

блічного 
управління_Силабу

с.pdf

cAeBRlnjJcnmmHm
nVpv6siLLfk/9oKbsh

pUpgZNBa08=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Публічна політика та 
врядування

навчальна 
дисципліна

Публiчна_полiтика
_та_врядування_С

илабус.pdf

1XvRhiNXwWlhTlc9
XAtoATqNGhSx67ge

h6Eh6JrrW/Y=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Управління проєктами 
в публічній сфері

навчальна 
дисципліна

Управління_проєк
тами_в_публічній
_сфері_Силабус.pdf

c93HC4TigGRdVbe0
uqx5cGavlf3mnpnXP

TPp2IQncbk=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Комунікації у 
публічному управлінні

навчальна 
дисципліна

Комунiкацii_в_пуб
лічному_управлінні

9HkAb8lMm2LCdvS
2vREXjBPPtz/HkZZ

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 



_Силабус.pdf PckPYtYVM6g4= комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Економічне 
врядування та 
публічні фінанси

навчальна 
дисципліна

Економічне_врядув
ання_та_публічні
_фiнанси_Силабус.

pdf

ZhGXQMrezwUXEW
kM2YxQlic7gHZl0Oj

eJVBFs8ldl6Q=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Цифровий розвиток та 
електронна 
демократія

навчальна 
дисципліна

Цифровий_розвит
ок_та_електронна
_демократiя_Сила

бус.pdf

Hhtz1CeNZ5gS7BnV
dtM5gwLSVOKguv0

Z6k1lEJinYcs=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Професійна іноземна 
мова

навчальна 
дисципліна

Професійна_iнозем
на_мова_Силабус.p

df

cBixAzaaMIXRdbsE
F3oKjwIzQX7MQQ6l

0VwWcOledi4=

Мультимедійний проектор, 
проекційний екран, фліпчарт, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Курсова робота 
«Публічна політика та 
врядування»

курсова робота 
(проект)

Методичні_вказівк
и_до_виконання_К
урсової_роботи_П
ублічна_політика_
та_врядування.pdf

OpgscaJ5FmT5u99w
YBijNuQ9XfoshD27d

XWRVsU+/1U=

Бібліотека, доступ до 
Інтернету, мультимедійний 
проектор, проекційний екран, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Кваліфікаційна робота
магістра

підсумкова 
атестація

Методичні_рекоме
ндації_щодо_підго
товки_та_захист
у_кваліфікаційних_

робіт.pdf

dmL1JV/k9atmTvQU
7t65ThBVaGBJ6T/h

0dIN1FBQcpw=

Бібліотека, доступ до 
Інтернету, мультимедійний 
проектор, проекційний екран, 
комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)

Кваліфікаційний іспит підсумкова 
атестація

Програма_ЄДКІ_зі 
_спеціальності_Пу
блічне_управління
_та_адмініструва

ння.pdf

IrEAsqqex2UH1N5tV
ahArYa7IK8lb1IxzM

pPUdBN6xA=

Комп’ютерний зал, інструменти 
дистанційного навчання (Zoom, 
Google Meet  тощо)

Переддипломна 
практика

практика Методичні_рекоме
ндації_з_переддипл
омної_практики.pd

f

Zh/2Vpn/DZU/eW/2
JcLd8FtdzWnubaXP

P7U554z4VDg=

Бібліотека, доступ до 
Інтернету, комп’ютер з
програмним забезпеченням 
(Програмне забезпечення: MS 
Windows, MS Office (Acces, Word, 
Excel, Power Point, MS Project)), 
інструменти дистанційного 
навчання (Zoom, Google Meet  
тощо)



 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

364092 Діденко Ніна 
Григорівна

професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

менеджменту 
та психології

Диплом 
доктора наук 

ДД 007177, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

професора 
12ПP 006136, 

виданий 
09.11.2010

30 Публічна 
політика та 
врядування

Досягнення у
професійній
діяльності, які
зараховуються за
останні п’ять років п. 
38:
38.1; 38.3; 38.6; 38.7; 
38.8; 38.9; 38.10; 
38.12; 38.14; 38.19;  
38.20 
Кандидат 
філософських наук, 
спеціальність 09.00.03 
– соціальна філософія 
і філософія історії» 
(ДК №  від 17.01.2002 
р), Тема дисертації: 
«Взаємодія 
управління, влади і 
держави як предмет 
філософського 
аналізу». 

Вчене звання: доцент 
кафедри  філософії (12 
ДЦ №від 30.06.2004 
р.)

Доктор наук з 
державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління (ДД 
№007177 від 
28.04.2009 р.), Тема 
дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
розробки та 
функціонування 
механізмів 
державного 
управління в системі 
соціального 
партнерства». 

Вчене звання: 
професор кафедри 
філософії і психології 
(12ПР №006136 від 
09.11.2010 р.)

Публікації: 
Фахові видання
1. Чернецький С., 
Чечель А., Діденко Н., 
Грицишин Д., 
Малишев К. 
Фінансування 
проектів електронного 
урядування у країнах 



Європейського союзу 
та Україні. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. Том 4. № 
39 (2021). С. 68-76.  
DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/.v4i39.238799
2. Діденко Н.Г. 
Формування 
ефективної системи 
освітніх послуг як 
складова реформи 
місцевого 
самоврядування. 
Вісник 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Збірник наукових 
праць. Серія 
«Управління та 
адміністрування». №  
(32).  2017. С. 21-29.
3. Діденко Н.Г. 
Системний та 
андрагогічний 
підходи в системі 
професійного 
навчання державних 
службовців і 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування. 
Вісник Донецького 
державного 
університету 
управління.  Серія 
«Державне 
управління». №3 (76). 
2017. С.70-76.
4. Діденко Н.Г. 
Європейська 
підтримка внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні. Сучасні 
проблеми державного 
управління в умовах 
системних змін: зб. 
наук. праць 
Донецького 
державного 
університету 
управління.  Серія 
«Державне 
управління». 
Маріуполь, ДонДУУ, 
2017. Т. ХVIІІ, Вип. 
302. С. 150-167.
5. Діденко Н.Г. 
Концептуальні засади 
публічної політики 
зайнятості в Україні в 
контексті 
євроінтеграції та 
реалізації Угоди про 
асоціацію. Економіка і 
держава (серія 
«Державне 
управління»). 2018. 
№ 5. С. 75-79.
6. Діденко Н.Г., 
Зелинська Н.Є. 
Управління 
людськими ресурсами 
в органах державної 
влади в сучасному 
науковому дискурсі. 
Економіка і держава 
(серія «Державне 
управління»). 2018. 



№ 7. С. 38-43.
7. Діденко Н.Г. 
Управлінські аспекти 
соціального захисту 
українських мігрантів, 
що працюють в 
країнах ЄС. Економіка 
і держава (серія 
«Державне 
управління»). 2019. № 
1 (9). С. 16-23.
8. Діденко Н.Г., 
Сандрачук Я.В. 
Актуальні проблеми 
захисту прав, свобод 
та інтересів громадян  
у публічно-правовій 
сфері. Збірник 
наукових праць 
Донецького 
державного 
університету 
управління. Серія: 
"Державне 
управління". 
Маріуполь, ДонДУУ, 
2019. Т. ХX. Вип. 312. 
C. 68-81. 
9. Діденко Н.Г., 
Адаманова А.В. 
Проблеми 
міграційного процесу 
в країнах ЄС. Збірник 
наукових праць 
Донецького 
державного 
університету 
управління. Серія: 
"Державне 
управління". 
Маріуполь, ДонДУУ, 
2019. Т. ХX. Вип. 310. 
C. 27-39.
10. Діденко Н.Г. 
Європейський досвід 
державної підтримки 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва в 
контексті глобальних 
змін. Державно-
управлінські студії. 
2019. № 4.  URL: www: 
ipk.edu.ua.
11. Діденко Н. Г.  
Формування 
державної освітньої 
політики щодо змісту 
діяльності викладачів 
у контексті 
модернізації вищої 
освіти. Вісник 
післядипломної 
освіти: зб. наук. праць.  
Серія «Соціальні та 
поведінкові науки»: 
Публічне управління. 
2020. Вип. 11(40). С. 
165–178.
12. Діденко Н.Г. Вплив 
сучасної парадигми 
публічного 
управління на 
вироблення та 
прийняття 
управлінських рішень. 
Вісник 
післядипломної 
освіти: зб. наук. праць, 
Серія «Соціальні та 
поведінкові науки»: 



Публічне управління. 
2020. Вип. 13(22). С. 
139–152.
13. Діденко Н.Г., 
Глагович М.В. 
Повноваження 
Кабінету міністрів 
України, функції та 
відповідальність. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2021. Вип. 7. 
С. 91- 97.
14. Потапенко А.Г., 
Діденко Н.Г. Вплив 
державного 
управління на кадрову 
політику 
дипломатичної 
служби. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2021. Вип. 20. С. 109-
115.

Навчальні посібники:
1. Діденко Н.Г. 
Прояви корупції в 
системі освіти: 
запобігання та 
протидія: навч.-мет. 
посіб. 2-ге вид. 
перероб. та доп. / К.А. 
Бабенко, Н.Г. Діденко, 
М.В. Кондрашова, 
С.Ж. Лазаренко, О.Г. 
Хремлі, Н.І. Яковець. 
К.:МП «Леся», 2016. 
236 с.
2. Діденко Н.Г. 
Бібліографія 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
навчально-
методичний посібник 
/ за наук. ред. д. н. 
держ. упр. Р. В. 
Войтович та П. В. 
Ворони. К., 2018. 474 
с. 
3. Діденко Н.Г. 
Методологія 
вироблення та 
прийняття 
управлінських рішень: 
навчальний посібник. 
Київ, 2019. 134 с.

Монографії
1. Діденко Н.Г. 
Інноваційні підходи 
до освіти фахівців у 
сфері публічного 
управління та 
адміністрування. 
Освіта дорослих в 
перспективі змін: 
інновації, технології, 
прогнози: колективна 
монографія / За заг. 
редакцією А. 
Василюк, А. 
Стоговського. Ніжин: 
Видавець ПП Лисенко 
М.М., 2017. С. 225-242.
2. Діденко Н.Г. 
Розвиток 
транскордонного 
співробітництва між 
Україною та країнами 
європейського союзу: 
сучасний стан та 



перспективи 
взаємодії. Проблеми 
та перспективи 
розвитку державного 
управління в умовах 
реформування: 
колективна 
монографія / Заг. ред. 
Чечель А.О., 
Хлобистов Є.В. 
Бельско-Бяла 
(Польща): Вища 
школа економіки та 
гуманітаристики, 
2017. С. 106-129.
3. Діденко Н.Г. 
Пріоритетні напрями 
державної політики 
щодо вирішення 
гуманітарних проблем 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
контексті соціально-
економічного 
розвитку територій. 
Формування 
державної політики 
щодо внутрішньо 
переміщених осіб в 
умовах системних 
криз в Україні: 
монографія / за заг. 
ред. О.В. Балуєвої: 
Донецький державний 
університет 
управління. Кривий 
Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 
2017. Т.2. С. 202-235, 
С. 242-259
4.  Діденко Н.Г. 
Європейські 
стандарти публічного 
управління у сфері 
зайнятості. Ринок 
праці та зайнятість в 
Україні: реалії та 
перспективи: 
колективна 
монографія / За наук. 
ред. С. Кожем’якіної, 
С. Калініної. К. : ІПК 
ДСЗУ, 2018. С. 349-
363. 
5. Діденко Н.Г. 
Державно-
управлiнськi аспекти 
пiдтримки внутрiшньо 
перемiщених осiб у 
вимiрi соцiальної 
безпеки. Формування 
державної політики 
щодо внутрішньо 
переміщених осіб в 
умовах системних 
криз в Україні: 
монографія / за заг. 
ред. О. В. Балуєвої; 
Донецький державний 
університет 
управління. Кривий 
Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 
2018. Т. 3. С. 7-29.
6. Діденко Н.Г. Вплив 
глобалізаційних 
процесів на 
становлення 
належного 
врядування в Україні. 
Публічне управління в 
умовах інституційних 
змін: колективна 



монографія / За наук. 
редакції д. держ. упр. 
Р. В. Войтович та П.В. 
Ворони. Київ, 2018. С. 
37-60.
7. Філософсько-
психологічні 
проблеми соціальної 
взаємодії в системі 
сучасного управління: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Н.Г.Діденко. 
Маріуполь: ДонДУУ, 
2019. 179 с. Розділи 
1,6,7. 
8. Діденко Н.Г. 
Державне 
регулювання 
водопостачання 
Донецької області під 
час збройного 
конфлікту на Сході 
України. Сучасні 
тенденції соціально-
економічного 
розвитку: 
національний та 
регіональний аспект : 
монографія / за заг. 
ред. О. В. Балуєвої ; 
Донецький державний 
університет 
управління. Кривий 
Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 
2020. С. 119- 134.
9. Діденко Н.Г. 
Публічне управління у 
сфері зайнятості в 
Україні у контексті 
євроінтеграції: 
проблеми, 
ефективність, 
інноваційність, 
результативність: 
колективна 
монографія / за наук. 
ред. д. держ. упр. Р. В. 
Войтович та К.В. 
Дубич. Київ, 2020. 480 
с. Розділ ІІІ. 
Європейська практика 
стимулювання 
зайнятості населення 
3.1. Структура та 
практика реалізації 
політики зайнятості в 
ЄС. С. 151-176. 3.3. 
Реформування ринку 
праці та 
стимулювання 
зайнятості у країнах 
Європи С. 188-212

Навчально-методичні 
посібники:
Бібліографія 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
навчально-
методичний посібник 
/ за наук. ред. д. н. 
держ. упр. Р. В. 
Войтович та П. В. 
Ворони. К., 2018. С. 
53-91.

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 



одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
1. Науковий керівник 
Стрижакової Анастасії 
Юріївни, дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління, 
Маріуполь, 27 вересня 
2017 р.
2. Науковий керівник 
Пахомової Мілани 
Володимирівни, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління, Київ, 31 
травня 2018 р.
3. Науковий керівник 
Зелинської Наталії 
Євгенівни,, дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління, Київ, 27 
грудня 2018 р.
4.  Науковий керівник 
Паянової Ліани 
Володимирівни, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління, Київ, 3 
квітня 2019 р.
5. Науковий керівник 
Турецкова Тараса 
Євгеновича, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук з державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління, Київ, 5 
листопада 2020 р.
6. Науковий керівник 
Цигана Віктора 
Васильовича, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 
спеціальність 281– 
публічне управління 
та адміністрування , 
Київ, 18 лютого 2021 
р.
7. Науковий керівник 
Марусіної Лариси 



Миколаївни, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 
спеціальність 281– 
публічне управління 
та адміністрування , 
Київ, 18 лютого 2021 
р.
8. Науковий керівник 
Сандрачука Ярослава 
Володимировича, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 
спеціальність 281– 
публічне управління 
та адміністрування , 
Київ, 09 грудня 2021 
р.

Участь в атестації 
наукових кадрів
2010-2018 рр. - член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 11.107.01 
Донецького 
державного 
університету 
управління  
2018-2020 рр. - член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.891.02 Інституту 
підготовки кадрів 
Державної служби 
зайнятості України

1. Керівник НДР 
«Філософсько-
психологічні 
проблеми соціальної 
взаємодії у системі 
сучасного 
управління» 
(державний 
реєстраційний номер  
0111U007588, 2012-
2020 рр.) у 
Донецькому 
державному 
університеті 
управління.
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Методологічні 
засади формування 
державної політики 
щодо внутрішньо 
переміщених осіб у 
контексті соціально-
економічного 
розвитку територій» 
(№ 0116U000745, 
2016-2018 рр.) у 
Донецькому 
державному 
університеті 
управління;
3. Керівництво 
плановою науково-
дослідною роботою 
кафедри 
«Модернізація та 
підвищення 
ефективності 
публічного 
управління у сфері 
зайнятості в Україні в 



контексті 
євроінтеграції» (2018-
2023 рр.) в Інституті 
підготовки кадрів 
ДСЗУ.
  
Член редакційних 
колегій  наукових і 
науково-методичних 
видань,  включеного 
до переліку фахових 
видань України: 
- наукового журналу 
«Менеджер. Вісник 
Донецького 
державного 
університету 
управління» (серія 
«Державне 
управління»); 
- збірника наукових 
праць «Вісник 
післядипломної 
освіти» ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України, 
- наукового фахового 
журналу 
«Економічний вісник. 
Серія: фінанси, облік, 
оподаткування» 
Університету 
державної фіскальної 
служби.

  Член експертної ради 
МОНУ з перевірки 
дисертаційних 
досліджень з 
державного 
управління

Міжнародна 
діяльність
2014 – 2017 рр. грант 
програми ЄС Еразмус 
+ Jean Monnet Chair 
№ 553417–EPP–2014–
1–UA–EJMO-CHAIR 
«Аналіз та 
застосування 
європейського досвіду 
демократії та 
Governance в Україні», 
голова Кафедри Жана 
Моне, Донецький 
державний 
університет 
управління
2018-2021 – участь у 
заходах програми East 
Partnership.

Інші публікації
1. Діденко Н.Г. 
Європейський досвід 
забезпечення якості 
вищої освіти: 
проблеми та 
можливості адаптації 
в Україні. Management 
of higher education 
quality: problems and 
prospects [collection of 
scientific papers: edited 
of Victor Oliynyk]. 
London: IASHE, 2017. 
P.82-83
2. Діденко Н., Діденко 
В.  Державна політика 



забезпечення 
доступності та сталого 
управління водними 
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Проблеми та 
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державного 
управління в умовах 
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колективна 
монографія / Заг. ред. 
Чечель А.О., 
Хлобистов Є.В., 
Шлезак Міхал. 
Маріуполь-Бельско-
Бяла (Польща): Вища 
школа економіки та 
гуманітаристики, 
2020. С. 297-328.
3. Диденко Н.Г., 
Циган В.В. Правовые 
аспекты 
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профессионально-
технического 
образования. LEGEA 
ŞI VIAŢA SUMAR 
Publicaţie ştiinţifico-
practică. №. 4-5 (340-
341). 2020. PР. 52-56.
4. Діденко Н.Г. 
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Науково-практичне 
забезпечення надання 
публічних послуг в 
умовах 
децентралізації: зб. 
матер. доповідей та 
тез ІІІ-ої 
Всеукраїнської 
інтернет-конференції, 
Київ, 15 квітня 2020 
року / за заг. наук. 
ред. Р.В. Войтович, 
П.В. Ворони. Київ, 
ТОВ «Видавничий дім 
«АртЕк», 2020. С.111-
113.
5. Діденко Н.Г. 
Європейська політика 
підтримки зайнятості 
населення в умовах 
пандемії COVID-19. 
Проблематика 
процесу 
децентралізації 
надання послуг в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах: матеріали 
доповідей та тез 
круглого столу, Київ, 
15 квітня 2020 року / 
за заг. наук. ред. Р.В. 
Войтович, П.В. 
Ворони. Київ, ТОВ 
«Видавничий дім 
«АртЕк», 2020. С.19-
24.
6. Діденко Н.Г. 
Забезпечення якості 
вищої освіти на 
засадах державно-
приватного 



партнерства. 
Дистанційна освіта в 
Україні: інноваційні, 
нормативно-правові, 
педагогічні аспекти: 
зб. наук. праць 
матеріалів І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 16 
червня 2020 р., м. 
Київ, Національний 
авіаційний 
університет / наук. 
ред. Н.П. Муранова. К. 
: НАУ, 2020. С. 154.
7. Діденко Н.Г. 
Реалізація 
антикорупційної 
ініціативи ЄС в 
Україні як складова 
євроінтеграційного 
процесу. Стратегічний 
потенціал державного 
та територіального 
розвитку: матеріали 
IV міжнародної 
науково-практичної 
конференції (наукове 
електронне видання) 
м. Маріуполь, 9 
жовтня 2020 р. 
Маріуполь. 2020. 
С.254-257
8. Діденко Н.Г. 
Формування нової 
генерації державно-
приватних партнерств 
People First Ppps  у 
досягненні цілей 
сталого розвитку. 
Управління 
публічними 
фінансами та 
проблеми 
забезпечення 
національної 
економічної безпеки: 
збірник тез 
Міжнародного 
податкового конгресу 
(м. Ірпінь, 3 грудня 
2020 р.). Ірпінь: 
Університет ДФС 
України, 2020. 1421 с. 
(Серія «Податкова та 
митна справа в 
Україні»; т. 163). PDF-
формат; мережеве 
видання; 
інституційний 
депозитарій. С.712-717
9. Діденко Н.Г. 
Фінансові інструменти 
ЄС для розумного і 
сталого зростання 
Актуальні проблеми 
менеджменту, 
фінансів та публічного 
управління в сучасних 
глобалізацій них 
процесах: збірник 
матеріалів VIII 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (18 
березня 2021 р.). 
Ірпінь: Університет 
ДФС України, 2021. С. 
305-311.
10. Діденко Н.Г. 



Фінансові інструменти 
EUROPEAN GREEN 
DEAL як орієнтири 
для «зеленого курсу» 
України. Стратегія і 
практика 
інноваційного 
розвитку фінансового 
сектору України: зб. 
матеріалів ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Ірпінь, 25-26 березня 
2021 р.). Університет 
державної фіскальної 
служби України, 
Ірпінь, 2021. С.181-
184.

Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий 
державний 
службовець» (2016-
2018 рр.)

Член 
- Української асоціації 
європейських студій, 
- ГО Міжнародна 
науково-освітня 
платформа 
«ОНОВЛЮЙСЯ».

Підвищення 
кваліфікації:
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти»
«Завідувачі кафедр і 
структурних 
підрозділів закладів 
ППО», 13 березня-06 
жовтня 2017 р., 180 
годин, Свідоцтво СП 
35830447/2113-17
від 06.10.2017 р.

Центр професійного 
навчання м.Шауляй, 
Литва, міжнародний 
семінар «Україна-
Литва: соціальне 
патнерство в 
професійній освіті, 1-8 
липня 2017 р.,  
сертифікат.

Національне 
агентство державної 
служби України, 
тренінг «Розвиток 
професіоналізму, 
сталості і політичної 
неупередженості 
публічної служби: 
роль 
трансформаційного 
лідерства та 
організаційної 
культури», 1-2 червня 
2017 р., сертифікат.

Національне 
агентство державної 
служби України, 
тренінг 
«Професіоналізація 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування в 
контексті реформ 
державного 



управління та 
децентралізації», 7-8 
вересня 2017 р., Київ,  
сертифікат.

Донецький пресклуб, 
тренінг з цифрової та 
медіаграмостності в 
рамках проекту 
«Навчання основам 
безпеки в сучасному 
цифровому та медіа 
просторі», що 
реалізований за 
підтримки Посольства 
США, м.Київ, вересень 
2017 р. 

349421 Ковтун 
Оксана 
Анатоліївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

менеджменту 
та психології

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030502 

Російська мова 
та література, 

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059436, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028426, 
виданий 
10.11.2011

13 Комунікації у 
публічному 
управлінні

Досягнення у
професійній
діяльності, які
зараховуються за
останні п’ять років п. 
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38.1;  38.3; 38.4; 38.7; 
38.8; 38.10; 38.12

Кандидат наук з 
державного 
управління, 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління.
(диплом ДК № 
059436 від 01.07.2010 
р), Тема дисертації: 
«Промислова 
політика держави як 
чинник модернізації 
реального сектору 
економіки України».
Вчене звання: доцент 
кафедри фінансів і 
кредиту (12 ДЦ 
№028426 від 
10.11.2011 р.)
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rnadskyjournals.in.ua/j
ournals/2019/3_2019/3
_2019.pdf
4. Шмагун А.В. 
Завдання та 
перспективи 
української моделі 
мовної політики. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського: Серія 
«Державне 
управління». 2020. 
Том 31 (70). № 3. 
С.193-197. 
http://www.pubadm.ve
rnadskyjournals.in.ua/j
ournals/2020/3_2020/
3_2020.pdf   



5. Шмагун А.В. 
Нормативно-
правовий чинник 
розвитку приросту 
знань державної 
мовної політики у 
системі публічного 
управління. Публічне 
управління і 
адміністрування в 
Україні: науковий 
журнал / 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 2018. 
Випуск 8. С.74-79. 
http://pag-
journal.iei.od.ua/archiv
es/2018/8-
2018/8_2018.pdf  
6. Шмагун А.В. 
Сутність 
комунікаційних 
процесів знаннєвого 
спілкування як засіб 
приросту знань у 
системі державного 
управління. Публічне 
управління та митне 
адміністрування 
(правонаступник 
наукового збірника 
«Вісник Академії 
митної служби 
України. Серія 
«Державне 
управління»). 2018.  
№2 (19).  С. 128-133. 
http://customs-
admin.umsf.in.ua/archi
ve/2018/2/2_2018.pdf
7. Шмагун А.В. 
Оцінювання 
концептуальних засад 
приросту знань в 
системі державного 
управління на основі 
механізму знаннєвого 
спілкування. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського: Серія 
«Державне 
управління». 2018. 
Том 29 (68). № 5. С. 
187-191. 
http://www.pubadm.ve
rnadskyjournals.in.ua/j
ournals/2018/5_2018/
5_2018.pdf

Монографії:
1. Шмагун А.В. 
Сутність, роль та 
потреби розвитку 
знаннєвого 
спілкування у 
вітчизняній системі 
публічного 
управління. Розвиток 
публічного 
управління в Україні: 
теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти : 
монографія / кол. 
авт.: Горник В.Г., 
Кравченко С.О., 
Бакуменко В.Д., 



Шмагун А.В. та ін.; за 
ред. Горника В.Г., 
Кравченка С.О. К. : 
УкрСІЧ, 2018. 354 с.
2. Шмагун А.В. 
Розвиток взаємодії 
органів місцевого 
самоврядування і 
територіальних 
громад у контексті 
угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. 
Економічні, соціальні 
та інформаційні 
механізми 
формування та 
вдосконалення 
системи управління 
проектами: 
колективна 
монографія / заг. ред. 
Є.Г. Карташова, О.В. 
Дубініної.  Київ: 
НАПН України ДЗВО 
«Ун‐т менедж. 
освіти», 2021. Розділ 
VIII. С. 137-154.

Навчально-методичні 
матеріали:
1.Публічна політика та 
врядування: робоча 
програма навчальної 
дисципліни циклу 
обов’язкових освітніх 
компонент освітньо-
професійної програми 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
уклад. : А.В. Шмагун. 
– К. : ДЗВО УМО, 
2021. – 17 с. 
http://umo.edu.ua/ima
ges/content/institutes/i
mp/struktura/kaf_upra
vl_proekt/navch_discip
l/.pdf
2.Цифровий розвиток 
та електронна 
демократія: робоча 
програма навчальної 
дисципліни циклу 
обов’язкових освітніх 
компонент освітньо-
професійної програми 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
уклад. : А.В. Шмагун. 
– К. : ДЗВО УМО, 
2021. – 21 с.
http://umo.edu.ua/ima
ges/content/institutes/i
mp/struktura/kaf_upra
vl_proekt/navch_discip
l/1/.pdf
3. Відкрите 
врядування: моделі та 
інструменти:  робоча 
програма навчальної 



дисципліни циклу 
вибіркових освітніх 
компонент освітньо-
професійної програми 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
уклад. : А.В. Шмагун. 
– К. : ДЗВО УМО, 
2020. – 18 с.
http://umo.edu.ua/ima
ges/content/institutes/i
mp/struktura/kaf_upra
vl_proekt/phd/disc/.pd
f

Член редакційної 
колегії:
1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського». Серія 
«Державне 
управління» 
(включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України) у 2018 році. 
https://www.pubadm.v
ernadskyjournals.in.ua/
journals/2018/1_2018/
1_2018.pdf
2. Член редакційної 
колегії Фахового 
електронного 
наукового видання 
«Публічне 
адміністрування та 
національна безпека» 
(включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України) у 2022 році. 
https://www.inter-
nauka.com/ua/magazin
e/public-
administration/editorial
/

Інші публікації:
1.Шмагун А.В., 
Дубініна Т.Г. 
Сучасний стан 
використання 
інформаційних 
технологій в реалізації 
державної політики 
соціальної сфери. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні: матеріали I 
міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 13 грудня 
2017 р. Київ, ТНУ, 
2017. С.107-108.
2.Шмагун А.В., 
Москаленко В.В. 
Електронна 
демократія як атрибут 
захисту громадянами 



своїх інтересів і 
визначених форм 
співпраці з державою 
за допомогою 
технологій 
електронного 
урядування. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні: матеріали I 
міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 13 грудня 
2017 р. Київ, ТНУ, 
2017. С.108-109.
3.Шмагун А.В., 
Ситнюк Т.В. Е-
урядування як спосіб 
взаємодії органів 
державної влади з 
громадянами та 
суб'єктами 
господарювання. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні: матеріали I 
міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 13 грудня 
2017 р. Київ, ТНУ, 
2017. С.110-111.
4.Шмагун А.В. 
Підготовка, 
перепідготовка та 
підвищення 
кваліфікації 
державних службовців 
у системі державного 
управління: як одна із 
форм знаннєвого 
спілкування. Публічне 
управління та 
публічна служба в 
Україні:стан проблем 
та перспективи 
розвитку: матеріали 
наук.-практ.конф. за 
міжнародною участю, 
Київ 07.09.2018 р. – 
08.09.2018р. Київ: 
Видавництво Ліра-К, 
2018. С. 492 – 495. 
https://lira-
k.com.ua/preview/1249
9.pdf
5.Шмагун А.В. 
Неефективність 
державного 
фінансового контролю 
щодо розвитку 
приросту знань у 
системі публічного 
управління. ІІ 
Іnternational Scientific 
Conference Anti-Crisis 
Management: State, 
Region, Enterprise: 
Conference 
Proceedings, Le Mans, 
November 23th, 2018. 
France: 
BaltijaPablishing, 
2018.Part I. P. 11 – 13. 
https://financial.lnu.ed
u.ua/wp-
content/uploads/2019/
09/1.-Le-Man-noiabr-



2018-chast-1.pdf
6.Шмагун А.В. 
Розробка та реалізація 
державної політики 
розвитку вищих 
навчальних закладів 
на основі 
бенчмаркінгу. 
Відкриті 
еволюціонуючі 
системи: програма V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Київ 19-
21 травня 2020р. Київ, 
2020. 11с 
https://ru.calameo.com
/read/0031683726ecb6
303d80a
7.Шмагун А.В. 
Удосконалення 
гендерного балансу у 
галузі політичного 
представництва і 
керівництва 
державними 
процесами як ключове 
поняття сталого 
розвитку. Україна 
2030: публічне 
управління для 
сталого розвитку: 
міжнародна науково-
практична 
конференція, Київ 26 -
30.10.2020 р. Київ: 
НАДУ, 2020.
https://kbuapa.kh.ua/?
p=7332

Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Дійсний член 
Громадської наукової 
організації 
«Всеукраїнська 
асамблея докторів 
наук з державного 
управління» з 
02.04.2021р. 
https://vadnd.org.ua/r
u/members/
 
Підвищення 
кваліфікації:
1.Люблінський 
науково-технічний 
парк, Університет 
Марії Кюрі-
Складовської, 
сертифікат про 
стажування, 
«Юридична освіта 
майбутнього: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
наукових 
досліджень», 
16.09.2018 р., 3 
кредити/108 годин

2.Національний 
авіаційний 
університет, 
факультет економіки 
та бізнес-
адміністрування, 
стажування на 



кафедрі менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємств, 
15.01.2018-15.02.2018 
р., довідка про 
стажування 

395967 Євсюкова 
Оксана 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

менеджменту 
та психології

Диплом 
бакалавра, 
Академія 

муніципальног
о управління, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
0601 Право, 

Диплом 
магістра, 
Академія 

муніципальног
о управління, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 010390, 

виданий 
26.11.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018691, 
виданий 

17.01.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042857, 
виданий 

30.06.2015

16 Публічна 
служба

Досягнення у
професійній
діяльності, які
зараховуються за
останні п’ять років п. 
38:
38.1;  38.3; 38.5; 38.7; 
38.10; 38.12; 38.13; 
38.19; 38.20

Кандидат наук з 
державного 
управління, 
спеціальність 25.00.04 
– місцеве 
самоврядування.
(ДК № 018691 від 
17.01.2014 р.)
Тема дисертації: 
«Організація 
діяльності 
представницьких 
органів місцевої влади 
в адміністративному 
районі України».

Вчене звання: доцент 
кафедри теорії, історії, 
держави і права та 
конституційного 
права
(12 ДЦ №042857 від 
30.06.2015 р)

Доктор наук з 
державного 
управління 
спеціальність 25.00.02 
– механізми 
державного 
управління.
(ДД № 010390 від 
26.11.2020 р.)
Тема дисертації:  
«Формування 
механізмів управління 
розвитком сервісної 
держави в умовах 
суспільних 
трансформацій».

Публікації:
Scopus:
1. Evsyukova О., 
Fyshchuk І. (2020). 
Effective 
Communication in 
Digital Transformation 
of Service State during 
Change Management 
Processes in Ukraine – 
Public Policy And 
Administration. – Vol 
19. (2). 2020. 172-188. 
DOІ: https://doi.org/ 
10.13165/VPA-20-19-
02;URL: 
https://www3.mruni.eu
/ojs/public-policy-and-
administration/article/v
iew/5458
2. Evsyukova О., 
Fyshchuk І., Smalskys 
V.(2021). The 



information and 
communication support 
of public authorities in 
the context of using 
knowledge 
management in human 
resources. – Public 
Policy And 
Administration. – Vol 
20. (2). 2021. DOI: 
https://doi.org/10.1316
5/VPA-21-20-2-09. 
URL: 
https://ojs.mruni.eu/oj
s/public-policy-and-
administration/article/v
iew/6475
3. Evsyukova О. 
Obushna N., Selivanov 
S., Teplov S., Balashov I. 
(2021).  Modern Trends 
in Personnel 
Management in the 
Civil Service: An 
Overview of Innovative 
Practices and Features 
of Administrative and 
Legal Regulation Studia 
Luridica Lublinensia. 
Vol 30, N 4 (2021) P. 13 
– 32 URL: 
https://journals.umcs.p
l/sil/issue/view/662/sh
owToc

Фахові видання: 
1. Євсюкова О.В. 
Особливості 
підготовки фахівців у 
сфері кібербезпеки: 
сучасні виклики та 
перспективи. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2021. № 2. – 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1961  
2. Євсюкова О.В., 
Михайлова Т.В. 
Державна служба 
України: складнощі 
модернізаційного 
процесу. Державне 
управління: 
удосконалення і 
розвиток. 2021. №4. 
2DOI: 
https://doi.org/10.3270
2/2307-2156-
2021.4.1.URL:http://w
ww.dy.nayka.com.ua/?
op=1&z=2041
3. Євсюкова О.В. 
Цифрова 
спроможність громад 
в Україні: тенденції та 
проблеми. Державне 
управління: 
удосконалення і 
розвиток. 2021. №5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3270
2/2307-2156-
2021.5.1.URL:http://w
ww.dy.nayka.com.ua/?
op=1&z=2051
4. Євсюкова О. В. 
Особливості 
формування системи 
моніторингу як 



елемента оцінювання 
механізмів сервісної 
діяльності органів 
публічної влади. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 14. 
URL: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=6182&i=17.
5. Євсюкова О. В. 
Система публічного 
аудиту сервісизації 
діяльності органів 
публічної влади у 
межах суб’єктно-
орієнтованого підходу 
за умов 
деліберативної 
демократії. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2018. № 13. С. 92 – 97.
6. Євсюкова О. В. 
Соціальні мережі та 
соціальний капітал як 
чинники розвитку 
сервісно-орієнтованої 
держави. Теорія та 
практика державного 
управління: Науковий 
вісник Харківського 
РІДУ при 
Президентові 
України, 2018. №1 
(60), С. 1 – 8.

Монографії:
1. Євсюкова О. В. 
Механізми управління 
розвитком сервісно-
орієнтованої держави: 
теорія, методологія, 
практика: монографія 
/ за заг. ред. О. В. 
Євсюкової. Київ : ТОВ 
“Август Трейд”, 2019. 
336  с.
2. Євсюкова О. В. 
Когнітивна 
компонента як 
складова формування 
меритократичного 
простору державного 
управління. Проблеми 
реформування 
державної служби та 
служби в органах 
місцевого 
самоврядування в 
Україні: монографія / 
[Т. Е. Василевська, І. Г. 
Сурай, О. І. Васильєва 
та ін.] / за заг. ред. Т. 
Е. Василевської. Київ: 
НАДУ, 2018. 256 с.
3. Євсюкова О. В. 
Концептуальні засади 
побудови сервісно-
орієнтованої держави. 
Публічне управління 
розвитком регіонів у 
процесі побудови 
сервісно-орієнтованої 
держави: теорія, 
методологія та 
практика: монографія 
/ за заг. ред. Н. В. 
Васильєвої, О. І. 
Васильєвої. Київ: 
НАДУ, 2018. 303 с.
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захисту Жаворонка 
О.І. (наказ МОНУ № 



631 від 07.06.2021 р.)
3.Офіційний опонент 
в спеціалізованій 
вченій раді ДФ 
26.001.237 для 
присудження ступеня 
доктора філософії 
галузі знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
спеціальність 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» із 
захисту Омельчук О.І. 
Тема дисертаційного 
дослідження 
“Механізми 
забезпечення 
спроможності 
територіальних 
громад в Україні 
”(захист дисертації 
відбувся 16.12.2021. 
4.Голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 26.455.009 
для присудження 
ступеня доктора 
філософії галузі знань 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
за спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» із 
захисту Сандрачука 
Я.В. (Наказ МОН 
України № 1214 від 
10.11.2021.).
5. Рецензент в 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ26.455.014 для 
присудження ступеня 
доктора філософії 
галузі знань 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
спеціальність 
«Публічне управління 
та адміністрування» із 
захисту дисертації 
Супруна К.В. (наказ 
МОН України № 1352 
від 10.12.2021 р.)

Міжнародна 
діяльність:
Менеджер проєкту 
«Програма подвійних 
дипломів 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України 
(м. Київ, Україна) та 
Університету ім. М. 
Ромеріуса (м. Вільнюс, 
Литовська 
республіка)» за 
спеціальністю 
«Публічне управління 
та адміністрування».
(2019-2020 р.).

Інші публікації:
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Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Київ, 
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процесами сервісного 
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публічної влади. 
Публічне управління і 
адміністрування в 
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сервісно-орієнтованої 
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Академії митної 
служби України. Серія 
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Академія митної 
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Проведення 
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навчального модулю 
“Суспільні 
трансформацій країн 
Східної Європи та їх 
вплив на процес 
державотворення в 
Україні” (польська 
мова) для студентів 
магістерської 
програми за 
напрямом 
“Управління” ІІ року 
навчання Варшавської 
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2021 р.

Міжнародна 
діяльність:
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Національної академії 
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управління при 
Президентові України  
(м. Київ, Україна) та 
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Ромеріуса (м. Вільнюс, 
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«Публічне управління 
та адміністрування».

Підвищення 
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гендерних стратегій і 
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Проєктом «Гендерне 
бюджетування в 
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2. Тренерка онлайн-
тренінгу онлайн-
тренінг «Планування 
та бюджетування 
місцевих ініціатив в 
межах реалізації 
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безпека»» для громад 
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та учасниць, 
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3. Координаторка 
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dvukrayini07122021.pdf

3. Царицанська Н.М., 
Бережна Г.В. 
Повноваження 
органів місцевого 
самоврядування у 
сфері соціального 
захисту. Психолого-
педагогічний супровід 
професійної 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації фахівців в 
умовах трансформації 
освіти: Матеріали
ІХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (18 
грудня 2020 р., м. 
Київ).
Київ: ДЗВО «УМО», 
2021. С. 224–226. URL: 
http://surl.li/bggxf
4. Galina Berezhna, 
Olena Aleinikova, 
Oksana Kovtun, Hanna 
Danylchuk. The role 
and participation of 
women in project 
management: current 
state, challenges, 
prospects. I 
International 
Conference on 
Professional 
Development of 
Specialists in the 
Digitalization of 
Society: Current Trends 
(PDSDig-2020). 
Scientific and practical 
conference with 
international 
participation: 
proceedings (selected 
papers) November 
12th-13th, 2020. pp. 
184–189. URL: 
https://lib.iitta.gov.ua/
724701/1/ДЗВО_УМО
_Збірник%20матеріал
ів%20конф_12-
13.11.2020_PDSDig-
2020-.pdf#page=184
5. Галина Бережна. 
Project management for 
academic research 
projects: literature 
review. Методологічні 
та методичні 
проблеми викладання 
соціально-
економічних 
дисциплін у 



сучасному освітньому 
процесі : Матеріали 
доповідей (тез, статей) 
учасників VІI науково-
практичної 
конференції (14 
грудня 2017 року) / за 
наук. ред. д-р філос. 
наук, доц., доц. 
кафедри гуманітарних 
наук Херсонської 
державної морської 
академії А. М. 
Лещенко; канд. істор. 
наук Б. М. Зека / упор. 
А. С. Гарбарук. Луцьк : 
Волиньполіграф, 
2018. С. 27–31.
6. Galina Berezna. 
Project Management 
for Academic Research 
Projects: Key 
Challenges and Main 
Findings. ROCZNIK 
POLSKO-UKRAIŃSKI 
XIX, PRACE 
NAUKOWE, ISSN 
2391–8594, pp. 279–
286. URL: 
http://dx.doi.org/10.16
926/rpu.2017.19.22

Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Членкиня ГО «Бюро 
гендерних стратегій та 
бюджетування».
URL: 
https://genderburo.info
/about/team/
3. Членкиня 
правління ГО 
«Гендерний 
креативний простір»

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Експертка проєктів:
1) «Посилення 
спроможності 
місцевих органів 
влади та участі 
вразливих груп 
населення у 
плануванні та 
бюджету ванні, 
заснованому на 
принципах прав 
людини та гендерних 
аспектах» в громадах 
Донецької та 
Луганської областей, 
який реалізується ГО 
«Бюро гендерних 
стратегій та 
бюджетування» за 
підтримки ООН 
Жінки в рамках 
Програми ООН з 
відновлення та 
розбудови миру, 
2021–2022 рр. 
(Діяльність 
передбачає 
забезпечення 
експертно-



консультативної та 
освітньої підтримки 
цільових громад, а 
саме Хлібодарівської 
та 
Великоновосілківської 
громад Донецької 
області, з метою 
інтеграції гендерного 
підходу у процеси 
планування та 
бюджетування, 
зокрема: розробка та 
проведення онлайн та 
офлайн тренінгів для 
членів робочих груп; 
експертно-
консультативна 
підтримка (коучінг) 
вразливих груп у 
кожній громаді для 
розробки 
моніторингового звіту 
(watchdog report); 
фасилітація офлайн 
діалогової зустрічі за 
результатами 
моніторингового звіту, 
підготовка протоколу 
зустрічі).
2) «Будуємо гендерно 
чутливе освітнє 
середовище в 
громадах Волинської 
області», який 
реалізується ГО 
«Гендерний 
креативний простір» 
за підтримки Уряду 
Канади в рамках 
проєкту «Жінки 
України: залучені, 
спроможні, 
незламні», що 
впроваджується 
організацією Пакт, 
01.04–30.09.2021 р. 
(Діяльність 
передбачала надання 
підтримки в реалізації 
проєкту у 4-х 
громадах Волинської 
області: Самарівська, 
Павлівська, 
Сошичненська, 
Городищенська, 
зокрема: комунікація 
та координація 
взаємодії з 
учасниками/-цями 
проєкту; фасилітація 
онлайн заходів; 
підготовка та 
проведення 
установчих зустрічей з 
керівництвом громад; 
створення гендерних 
паспортів закладів 
освіти громад; 
розробка та участь в 
проведенні майстер-
класів для освітян та 
регіонального 
підсумкового 
семінару).
3) «Підтримка 
належного 
врядування через 
підвищення 
спроможності 
посадових осіб 



місцевого 
самоврядування та 
органів державної 
влади щодо гендерно 
орієнтованого 
планування та 
бюджетування на 
Сході України», що 
фінансується в рамках 
Програми ООН із 
відновлення та 
розбудови миру, яку 
реалізують чотири 
агентства ООН: 
Програма розвитку 
ООН (ПРООН), ООН 
Жінки, Фонд ООН у 
галузі 
народонаселення 
(UNFPA) і 
Продовольча та 
сільськогосподарська 
організація ООН 
(ФАО), 2018–2020 рр. 
(Діяльність 
передбачала 
підтримку та супровід  
реалізації проєкту у 
наступних громадах 
Запорізької області: 
Гірсівська, 
Біленьківська, 
Комишуваська, 
Остриківська, Комиш-
Зорянська, зокрема: 
організація заходів 
проєкту; проведення 
досліджень, аналіз 
документів громад; 
проведення 
презентацій та інших 
заходів; підготовка та 
проведення тренінгів 
для консультативно-
дорадчих органів; 
проведення 
діалогових 
майданчиків в 
громадіх; супровід 
робочих груп з 
гендерно 
орієнтованого 
бюджетування; 
консультування в 
громадах).

Підвищення 
кваліфікації: 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти»,  
освітньо-професійна 
програма «Науково-
педагогічні 
працівники 
університетів, 
академій, інститутів»,  
2020 р. (свідоцтво 
СП35830447/2717-20), 
7 кредитів / 210 годин 
(Україна, Київ)

104780 Івкін 
Володимир 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

менеджменту 
та психології

Диплом 
магістра, 

Київський 
орден Леніна і 

ордена 
Жовтневої 
Революції 

державного 
університету 

17 Професійна 
іноземна мова

Досягнення у
професійній
діяльності, які
зараховуються за
останні п’ять років п. 
38:
38.3; 38.4; 38.7; 38.8; 
38.13; 



ім.Т.Г.Шевченк
а, рік 

закінчення: 
1987, 

спеціальність:  
романо-

германські 
мови та 

література, 
Диплом 
магістра, 

Центральний 
інститут 

післядипломно
ї педагогічної 

освіти Академії 
педагогічних 
наук України, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
040101 

Психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062807, 

виданий 
22.12.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

039881, 
виданий 

23.09.2014

Кандидат 
психологічних наук, 
спеціальність 19.00.10 
організаційна 
психологія; 
економічна 
психологія; 
Тема дисертації: 
"Формування 
психологічної 
готовності менеджерів 
середньої освіти до 
управління змінами в 
освітніх організацій", 
(диплом ДК062807 
від 22.12.20210 р.),
вчене звання - доцент 
кафедри управління 
проектами та 
загальнофахових 
дисциплін (курс 
психології) (атестат  
12ДЦ039881 від 
23.09.2014 р. )

Публікації:
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Монографії:
1.Івкін В. М. 
Діяльність організацій 
соціального та 
економічного 
профілю в умовах 
соціальнополітичних 
трансформацій в 
Україні.  Розвиток 
управління проектами 
економічного та 
соціального 
спрямування в умовах 
суспільно-політичних 
трансформацій: 
монографія / 
[Алейнікова О. В., 
Букорос Т. О., 
Бережна Г. В., 
Дубініна О. В. та ін.]; 
за заг.ред. 
Алейнікової О. В. К.: 
Вид-во Інститут 
обдарованої дитини 
НАПН України, 2018. 
296 с. (С. 101-133).
2.Карамушка Л. М., 
Креденцер О. В., 
Терещенко К. В., 
Лагодзінська В. І., 
Ковальчук О. С., Івкін 
В.М.  Вираженість 
компонентів 
психологічного 
здоров’я персоналу 
освітніх організацій в  
період пандемії 
COVID-19.  Психолого- 
організаційні 
детермінанти 
забезпечення 
психологічного 
здоров’я персоналу 
освітніх організацій в 
умовах соціальної 
напруженості: 
монографія / Л. М. 
Карамушка, О. В. 
Креденцер, К. В. 
Терещенко [та ін.]; за 
ред. Л. М. Карамушки. 
Київ – Львів : 
Видавець Вікторія 
Кундельська, 2021. 
278 с. (С. 146-162).
3.Терещенко К. В., 
Івкін В. М. 
Толерантність до 
невизначеності як 
детермінанта 
забезпечення 
психологічного 
здоров’я освітнього 
персоналу в умовах 
соціальної 
напруженості. 
Психолого-
організаційні 
детермінанти 
забезпечення 
психологічного 
здоров’я персоналу 
освітніх організацій в 
умовах соціальної 
напруженості: 
монографія / Л. М. 
Карамушка, О. В. 
Креденцер, К. В. 
Терещенко [та ін.]; за 
ред. Л. М. Карамушки. 
Київ – Львів : 



Видавець Вікторія 
Кундельська, 2021. 
278 с. (С. 181-197).

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Психологічні 
технології підготовки 
освітнього персоналу 
до розвитку 
організаційної 
культури в умовах 
соціальної 
напруженості : 
методичні 
рекомендації / Л. М. 
Карамушка, О. В. 
Креденцер, К. В. 
Терещенко, Івкін В.М. 
[та ін.]; за ред. Л. М. 
Карамушки.  К., 2018.  
48 с.
2.Робоча програма та 
силабус дисципліни 
«Психологія 
управління». URL: 
http://umo.edu.ua/nav
chaljni-disciplini-
kafedri-
upzd/psikhologhija-
upravlinnja
3.Робоча програма та 
силабус дисципліни 
«Професійна іноземна 
мова». URL: 
http://umo.edu.ua/nav
chaljni-disciplini-
kafedri-
upzd/profesijna-
inozemna-mova

Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад

1.Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.055.04 у 
Київському 
національному 
торговельно-
економічному 
університету з правом 
прийняття до 
розгляду та 



проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.10 
«Організаційна 
психологія; 
економічна 
психологія»

Член редакційної 
колегії
1.Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Актуальні проблеми 
психології. Збірник 
наукових праць 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. Том 1: 
Організаційна 
психологія. 
Економічна 
психологія. Соціальна 
психологія» 
2.Член редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Організаційна 
психологія. 
Економічна 
психологія» 
(включений а 
наукометричну базу 
Index Copernicus)
3.Член редакційної 
колегії 
Інформаційного 
бюлетеню Української 
Асоціації 
організаційних 
психологів та 
психологів праці
4.Член редакційної 
колегії ENOP 
Newsletter (European 
Network of 
Organizational and 
Work Psychologists) 
(Інформаційний 
бюлетень 
Європейської мережі 
організаційних 
психологів та 
психологів праці)
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4(24). URL: 
http://orgpsy-
journal.in.ua/index.php
/opep/issue/archive
2.L.M. Karamushka, 
K.V. Tereshchenko, 
O.V. Kredentser, V.I. 



Lagodzinska, O.S. 
Kovalchuk, V.М. Ivkin. 
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educational 
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Ivkin. Educational staff 
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relationship with 
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4. Карамушка Л.М., 
Креденцер О.В., 
Терещенко К.В., Івкін 
В.М., Лагодзінська В 
І., Ковальчук О.С. 
Інтолерантність до 
невизначеності 
освітнього 
персоналу:зв’язок із 
типами і силою 
організаційної 
культури. Актуальні 
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24-32.

Громадська 
діяльність:
 Член Української 
Асоціації 
організаційних 
психологів та 
психологів праці

Підвищення 
кваліфікації:
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», 
ЦІПО, Викладачі 
університетів, 
академій, інститутів, 
210 год./7 кредитів, 
свідоцтво 
СП№35830447/2527-
17 від 03.11.2017 р.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики та 
публічної служби, 
основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень. 

Публічна служба Лекція, ситуаційні завдання, 
розгорнута бесіда, доповідь, 
дискусія, «мозковий 
штурм», парна робота, 
вирішення проблемних 
завдань, робота за методом 
малих груп.

Поточний контроль у формі 
опитування під час 
практичних і семінарських 
занять, оцінку якості 
доповідей, співдоповідей та 
рефератів, оцінку 
виконання проєктних 
завдань, виконання ізахист 
ІНДЗ.
На практичних заняттях 
оцінюється участь в 
обговоренні ситуацій та 
виконанні завдань. 
Здобувач має підготувати та 
презентувати виконане 
індивідуальне завдання.
Підсумковий контроль – це 
оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів з даної  
навчальної дисципліни 
відповідно до запланованих 
результатів навчання та 
включає таку  форму, як 
екзамен.

РН04. 
Використовувати 
сучасні 
статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
складних задач 
публічного 
управління та 
адміністрування. 

РН12. Планувати і 
здійснювати 
наукові та 
прикладні 
дослідження у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
включаючи аналіз 
проблематики, 
постановку цілей і 
завдань, вибір та 
використання 
теоретичних та 
емпіричних 
методів 
дослідження, аналіз 
його результатів, 
формулювання 
обґрунтованих 
висновків.

Концептуальні засади 
публічного управління 
та адміністрування

Лекція, мультимедійна 
презентація, індивідуальні 
завдання, ситуаційні 
завдання,  розгорнута 
бесіда, доповідь, дискусія, 
«мозковий штурм», парна 
робота, вирішення 
проблемних завдань, 
кооперативне навчання 
(робота за методом малих 
груп).

Поточний контроль у формі  
письмового тестування з 
кожної теми. У завданні з 
кожної теми здобувачам 
вищої освіти 
пропонується 10 тестових 
завдань 3-х типів: 1) 5 
тестових питань закритої 
альтернативної форми 
(простого множинного 
вибору „правильно” чи 
„неправильно”); 2) 4 
тестових питання закритої 
форми множинного вибору 
з однією правильною 
відповіддю з 4-х  можливих; 
3) 1 тест-задача закритої 
форми з однією правильною 
відповіддю з 4-х  можливих.
На практичних заняттях 
оцінюється участь в 
обговоренні ситуацій та 
виконанні завдань. 
Здобувач має підготувати та 
презентувати виконане 
індивідуальне завдання. 
Підсумковий контроль 
знань – екзамен.

РН02. Розв’язувати 
складні задачі 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та 
проблеми, 
розробляти 
проєкти 
нормативно-
правових актів для 

Організаційно-правові 
засади публічного 
управління

Дисципліна передбачає 
навчання із застосуванням 
наступних методів: 
історичного – для розкриття 
еволюційних особливостей 
розвитку суспільних, 
природничих, державних та 
правових феноменів; 
пояснювально-
ілюстративного
(інформаційно-
рецептивного) при 
проведенні лекцій, 
ознайомленні з навчальною,

Поточний контроль у формі 
фронтального, 
індивідуального чи 
комбінованого контролю 
знань здобувачів вищої 
світи під час 
перевірки активності 
протягом аудиторних занять 
(усне чи письмове 
опитування),  виконання 
теоретичних та практичних 
завдань, тестування, 
інтерактивної бесіди,  
ситуаційних завдань.



їх усунення. методичною літературою; 
репродуктивного – на 
практичних заняттях при 
застосуванні вивченого на 
основі зразка або правила 
(інтерактивні вправи, 
практичні завдання, форми 
самоконтролю); 
проблемного викладу – на 
лекційних 
заняттях для розкриття 
системи доказів, порівняння 
точок зору, застосування 
різних 
підходів; частково-
пошуковий (евристичний) – 
при організації активного 
пошуку 
рішення висунутих в процесі 
навчання пізнавальних 
завдань, що дозволяє 
активізувати мислення, 
викликати зацікавленість до 
пізнання на практичних 
заняттях; дослідницький – 
передбачає виконання 
завдань з елементами 
самостійного 
дослідницького процесу 
(постановка завдання, 
обґрунтування, 
припущення, пошук 
відповідних джерел 
необхідної інформації, 
процес рішення 
завдання).

Підсумковий контроль – 
залік.

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики та 
публічної служби, 
основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень.
РН03. Знати 
основні засади 
національної 
безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати 
виклики і загрози 
національним 
інтересам України 
в межах своєї 
професійної 
компетенції.
РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.

Публічна політика та 
врядування

методи наукового пізнання,  
критичного аналізу, оцінки і 
синтезу комплексних ідей,  
інтерактивні методи (робота 
в групах), дистанційні 
методи (online-сервіси), 
мультимедійний метод 
(презентація), діалогові 
методи, неімітаційні методи 
(проблемна 
(дискусійна) лекція, 
ситуаційні (дискусійно-
дослідницькі) практичні 
завдання, дискусія, 
ситуаційні завдання), 
імітаційні методи 
(формування системного 
підходу до вирішення 
наукових проблем, 
виділення варіантів гіпотез 
розв’язання проблем, 
налагодження ділових та 
особистих контактів).

Поточний контроль у формі 
індивідуального чи  
комбінованого контролю 
знань здобувачів вищої 
світи під час перевірки 
активності на аудиторних 
заняттях (усне, письмове 
опитування, реферативні 
повідомлення, аналітичні  
записки), виконання 
теоретичних та практичних 
завдань, тестування, 
інтерактивної бесіди, 
ситуаційних завдань, 
індивідуальних практичних 
завдань.
Підсумковий контроль – 
екзамен.



РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики та 
публічної служби, 
основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень.
РН02. Розв’язувати 
складні задачі 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та 
проблеми, 
розробляти 
проєкти 
нормативно-
правових актів для 
їх усунення.
РН04. 
Використовувати 
сучасні 
статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
складних задач 
публічного 
управління та 
адміністрування.
РН06. Здійснювати 
ефективне 
управління 
інноваціями, 
ресурсами, 
ризиками, 
проєктами, 
змінами, якістю, 
застосовувати 
сучасні моделі, 
підходи та 
технології, 
міжнародний досвід 
при проєктуванні 
та реорганізації 
управлінських та 
загально-
організаційних 
структур.
РН07. Уміти 
розробляти 
національні/регіона
льні програмні 
документи щодо 
розвитку 
публічного 
управління, 
використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, 
а також методи 
командної роботи.
РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 

Кваліфікаційна робота
магістра

Методи узагальнення, 
реферування, проблемно-
пошуковий, обговорення і 
дискусії, консультації, 
пояснення, бесіда, аналіз, 
синтез, ілюстрація тощо

Поточний контроль – 
оцінювання змісту 
результатів виконаних 
завдань та досліджень за 
графіком підготовки 
кваліфікаційної роботи.
Підсумковий контроль – 
захист.



інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.
РН12. Планувати і 
здійснювати 
наукові та 
прикладні 
дослідження у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
включаючи аналіз 
проблематики, 
постановку цілей і 
завдань, вибір та 
використання 
теоретичних та 
емпіричних 
методів 
дослідження, аналіз 
його результатів, 
формулювання 
обґрунтованих 
висновків.

РН06. Здійснювати 
ефективне 
управління 
інноваціями, 
ресурсами, 
ризиками, 
проєктами, 
змінами, якістю, 
застосовувати 
сучасні моделі, 
підходи та 
технології, 
міжнародний досвід 
при проєктуванні 
та реорганізації 
управлінських та 
загально-
організаційних 
структур
РН07. Уміти 
розробляти 
національні/регіона
льні програмні 
документи щодо 
розвитку 
публічного 
управління, 
використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, 
а також методи 
командної роботи

Стратегічне 
управління та 
управління змінами

інтерактивна лекція, 
проблемна лекція, робота в 
малих групах, кейс-
завдання, мозковий штурм, 
презентація, дискусія, 
ділова гра, круглий стіл, 
коментування, метод 
активізуючих запитань.

Поточний контроль у формі 
у формі усного опитування, 
здобувачів вищої світи під 
час аудиторних занять, 
виконання завдань у 
письмовому вигляді.
Підсумковий контроль – 
усний екзамен на основі 
випадкового вибору трьох 
питань з даного переліку 
питань.

РН06. Здійснювати 
ефективне 
управління 
інноваціями, 
ресурсами, 
ризиками, 
проєктами, 
змінами, якістю, 
застосовувати 
сучасні моделі, 
підходи та 
технології, 
міжнародний досвід 
при проєктуванні 
та реорганізації 

Управління проєктами 
в публічній сфері

Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності: 
лекція (традиційна, 
проблемна) із 
застосуванням 
презентацій, семінари, 
пояснення, методи 
стимулювання інтересу до 
навчання: навчальні 
дискусії; створення ситуації 
ізнавальної новизни та 
зацікавленості..

Поточний контроль у формі 
письмового тестування з 
кожної теми. У завданні з 
кожної теми студентам 
пропонується 10 
тестових завдань 3-х типів: 
1) 5 тестових питань 
закритої альтернативної 
форми (простого 
множинного вибору 
„правильно” чи 
„неправильно”); 2) 4 
тестових питання закритої 
форми множинного вибору 
з однією правильною 



управлінських та 
загально-
організаційних 
структур.

відповіддю з 4-х можливих; 
3) 1 тест-задача закритої 
форми з однією правильною 
відповіддю з 4-х можливих.
На практичних заняттях 
оцінюється участь в 
обговоренні ситуацій та 
виконанні завдань. 
Здобувач має підготувати та 
презентувати виконане 
індивідуальне завдання.
Підсумковий контроль 
знань – екзамен

РН08. Уміти 
здійснювати 
ефективну 
комунікацію, 
аргументувати 
свою позицію, 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування 
на засадах 
соціальної 
відповідальності, 
правових та 
етичних норм
РН10. 
Представляти 
органи публічного 
управління й інші 
організації 
публічної сфери та 
презентувати для 
фахівців і широкого 
загалу результати 
їх діяльності.

Комунікації у 
публічному управлінні

метод наукового пізнання, 
метод критичного аналізу, 
методи оцінки і синтезу 
комплексних ідей, 
інтерактивні методи (робота 
в парах та малих групах), 
дистанційні методи (online-
сервіси), мультимедійний 
метод (презентація), 
діалогові методи, 
неімітаційні методи 
(проблемна (дискусійна) 
лекція, ситуаційні 
(дискусійно-дослідницькі) 
практичні завдання, 
дискусія, 
ситуаційні вправи), 
імітаційні методи 
(формування системного 
підходу до вирішення 
наукових проблем, 
виділення варіантів гіпотез 
розв’язання проблем, 
налагодження ділових та 
особистих контактів).

Поточний контроль у формі 
фронтального, 
індивідуального чи 
комбінованого контролю 
знань здобувачів вищої 
світи під час перевірки 
активності  протягом 
аудиторних занять (усне чи 
письмове опитування), 
виконання теоретичних та 
практичних завдань, 
тестування, інтерактивної 
бесіди, ситуаційних завдань, 
індивідуальних  творчих 
практичних завдань.
Підсумковий контроль – 
залік.

РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.

Економічне 
врядування та 
публічні фінанси

інтерактивна лекція, 
проблемна лекція, робота в 
малих групах, кейс-
завдання, 
мозковий штурм, 
презентація, дискусія, 
ділова гра, круглий стіл, 
коментування, метод 
активізуючих запитань.

Поточний контроль у формі 
усного опитування, 
здобувачів вищої світи під 
час аудиторних занять, 
виконання завдань у 
письмовому вигляді. 
Підсумковий контроль – 
усний екзамен на основі 
випадкового вибору трьох 
питань з наданого переліку 
питань.

РН04. 
Використовувати 
сучасні 
статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
складних задач 
публічного 
управління та 
адміністрування.
РН05. Визначати 
пріоритетні 
напрями 

Цифровий розвиток та 
електронна 
демократія

метод наукового пізнання, 
метод критичного аналізу, 
методи оцінки і синтезу, 
інтерактивні методи (робота 
в групах), дистанційні 
методи (online-сервіси), 
мультимедійний метод 
(презентація), діалогові 
методи, ситуаційні 
(дослідницькі) практичні 
завдання.

Поточний контроль у формі 
фронтального, 
індивідуального чи 
комбінованого контролю 
знань здобувачів вищої 
світи під час перевірки 
активності  протягом 
аудиторних занять (усне чи 
письмове опитування), 
виконання теоретичних та 
практичних завдань, 
тестування, інтерактивної 
бесіди, ситуаційних 
практичних завдань, 
індивідуальних творчих 
практичних завдань.
Підсумковий контроль – 



впровадження 
електронного 
урядування та 
розвитку 
електронної 
демократії.

екзамен.

РН09. 
Спілкуватися 
іноземною мовою 
на професійну 
тематику, 
обговорювати 
проблеми 
публічного 
управління та 
результати 
досліджень.

Професійна іноземна 
мова

інтерактивні методи (робота 
в парах та малих групах, 
Case study, рольова гра, 
баркемп), дистанційні 
методи  (online-сервіси), 
мультимедійний метод 
(презентація), діалогові 
методи, неімітаційні методи 
(проблемна (дискусійна) 
лекція, ситуаційні  
(дискусійно-дослідницькі) 
практичні завдання,  
дискусія, ситуаційні 
вправи), імітаційні методи 
(налагодження ділових та 
особистих  комунікацій). 

Поточний контроль у формі 
фронтального, 
індивідуального чи  
комбінованого контролю 
знань здобувачів вищої 
світи під час перевірки 
активності протягом 
аудиторних занять (усне чи 
письмове опитування, 
діалог, рольова гра або 
імітаційна ситуація),  
виконання практичних 
завдань, інтерактивної 
бесіди, ситуаційних завдань, 
індивідуальних  практичних 
завдань.
Підсумковий контроль – 
залік.

РН02. Розв’язувати 
складні задачі 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та 
проблеми, 
розробляти 
проєкти 
нормативно-
правових актів для 
їх усунення.
РН04. 
Використовувати 
сучасні  
статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
складних задач 
публічного 
управління та 
адміністрування.
РН08. Уміти 
здійснювати 
ефективну 
комунікацію, 
аргументувати 
свою позицію, 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування 
на засадах 
соціальної 
відповідальності, 
правових та 
етичних норм.
РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 

Переддипломна 
практика

методи критичного аналізу, 
синтезу, генерування ідей, 
інтерактивні методи, 
дистанційні методи, 
мультимедійний метод, 
діалогові методи, проєктні 
методи, публічний виступ, 
дискусія.

Залік з переддипломної 
практики виставляється на 
підставі таких даних:
- оцінки результатів 
виробничої та громадської 
роботи, що дані в 
характеристиці керівника 
практики від бази практики;
- оцінки за оформлення 
звіту, щоденника 
переддипломної практики; 
- презентації здобувачем 
результатів проходження 
переддипломної практики 
під час захисту звіту;
- відповідей на запитання 
при захисті звіту про 
практику. 



обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики та 
публічної служби, 
основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень.
РН02. Розв’язувати 
складні задачі 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та 
проблеми, 
розробляти 
проєкти 
нормативно-
правових актів для 
їх усунення.
РН03. Знати 
основні засади 
національної 
безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати 
виклики і загрози 
національним 
інтересам України 
в межах своєї 
професійної 
компетенції.
РН05. Визначати 
пріоритетні 
напрями 
впровадження 
електронного 
урядування та 
розвитку 
електронної 
демократії.
РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.
РН12. Планувати і 
здійснювати 
наукові та 
прикладні 
дослідження у сфері 
публічного 

Кваліфікаційний іспит Тестування, бесіда, метод 
активізуючих запитань.

іспит



управління та 
адміністрування, 
включаючи аналіз 
проблематики, 
постановку цілей і 
завдань, вибір та 
використання 
теоретичних та 
емпіричних 
методів 
дослідження, аналіз 
його результатів, 
формулювання 
обґрунтованих 
висновків.

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики та 
публічної служби, 
основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень.
РН03. Знати 
основні засади 
національної 
безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати 
виклики і загрози 
національним 
інтересам України 
в межах своєї 
професійної 
компетенції.
РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.

Курсова робота 
«Публічна політика та 
врядування»

порівняння, систематизація, 
екстраполяція, 
статистичний аналіз, 
моделювання, 
прогнозування тощо

Поточний контроль – 
оцінювання змісту та/або 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень. Захист курсової
роботи.
Підсумковий контроль – 
залік.

 


