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ПЕРВДМОВА

Освiтньо-професiйна програма <Публiчне управлiння
адмiнiстрування> для першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти, €

нормативним документом, який розроблено у вiдповiдностi до вимог
Стандарту вищоi освiти для першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти,
ступiнь <<бакалавр>>, г€tлузь знань 28 <<Публiчне

адмiнiстрування), спецiальнiсть 281
адмiнiструваншD> (наказ MiHicTepcTBa освiти
року J\Ъ1172).

<Публiчне
i науки Украiни в|д 29.10.2018

Освiтньо-професiйна програма заснована на компетентнiстному пiдходi
пiдготовки спецiалiста та враховуе вимоги Закону Украiни "Про вищу
ocBiry", Нацiоналъноi рамки квалiфiкацiй, затвердженоТ постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 23 листопада 20t1 р. JФ 1З41 iз змiнами, внесеними
згiдно з Постановою КМ J\Ъ 509 вiд |2.06.2019.

Розробниками освiтньо-професiйноi програми с проектна група
кафедри регiональноi полiтики та публiчного адмiнiстрування ОРIДУ
НАДУ у складi :

1. ПахомовоТ Тетяни Iванiвни, доктора наук з державного управлiння,
регiональноi полiтики та публiчногопрофесора, завiдувача кафедри

адмiнiстрування, керiвника проектноi групи.
2. Нагорноi Iрини Володимирiвни, кандидата наук з державного управлiнrrя,

Рецецзii'-вiдгуки зовнiшнiх стейкхолдерiв :

1. Сенча Сергiй Анатолiйович, т.в.о. нач€ilIьника управлiння комунiкацiй
та iнформацiйноi полiтики Одеськоi обласноi адмiнiстрацiТ, магiстр
державного управлiння;

2. Шеремет Олександр Геннадiйович, директор компанii ООО <<Барбус>,

депутат Одеськоi MicbKoi ради VII скJIикання, магiстр публiчного
управлiння та адмiнiстрування;

3. Мазур Вiталiй Петрович, Брацлавський селищний голова, голова
Асоцiацii ОТГ, магiстрВiнницького регiонального вiддiлення

публiчного управлiння та адмiнiстрування.

управлiння та

управлiння та

доцента, доцента
адмiнiстрування.
3. Чебана Олександра
доцента, доцента
адмiнiстрування.

регiональноi полiтики та

кандидата наук з державного
регiональноТ полiтики та

кафедри

Iвановича,
кафедри

публiчного

управлlння,
публiчного



1. Профiль освiтньо-професiйноТ програми
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування>>

1 - Загальна iнформацiя
Одеський регiонаrrьний ifiqтитут державного
управлiння Нацiональноi академii державного
управлiння при Президентовi УкраiЪи

Повна назва вищого
навч€LIIьного закладу та
структурного

перший piBeHb вищоI освiти, бакалавр за
спецiальнiстю <<публiчне управлiння та
адмiнiстрування>

Ступiнъ вищоi освiти
та назва квалiфiкацiI
мовою оригiн

освiтньо-професiйна програма <публiчне
iння та адмiн

Офiцiйна н€вва

диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитiв еКТСТип диплому та обсяг

Наявнiсть акредитацiI
НРК ,краiни-7рiвень
FQ-ЕША - перший цикл FLLL-6piBeHb

Щикл/рiвень

Передумови на базi повноТ загальноТ середньоi освiти; на базi
ступеня ((молодший бакалавр) (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня (молодший спецiалiст>

Мова(и) викладаншI
http ://www. oridu. odessa.ualIнтернет-адреса

постiйного розмiщення
опису ocBiTHboi

Мета програми - пiдготовка фахiвцiв на першому piBHi вищоi освiти, яка
передбачае наданшI студентам знань та формування компетентностей,

достатнiх дlя успiшного виконанIuI професiйних обов'язкiв у сферi гryблiчного

управлiння та адмiнiстрування, якi спрямованi на ста-пий суспiльний

розвиток, реалiзацiю соцiально-економiчних реформ, використаннrI
прогресивних практик публiчного управлiння на мiсцевому, регiон€tльному та

Об'екmu вuвчення mа/або diялльносmi: вся сфера
публiчного управлiння та адмiнiстрування.
Itiлi навчання; пiдготовка фахiвцiв, здатних
вирiшryвати практичнi проблеми та спецiалiзованi
задачi на ocHoBi оволодiння системою професiйних
компетенцiй.
Те ор еmuчнuй змi сm пр е dлл еmно| о блqсmi з т ермiнологiя,
HayKoBi концепцii (Teopii) публiчного управлiння та
адмiнiстрування, управлiння на загальнод

Предметна область
(галузь знань,
спецiальнiсть,

спецiалiзацiя (за
наявностi))

немае

украiЪсъка

2 - Мета освitньо-професiйноi програми

3 - ХапактеDистика освiтньо-ппофесiйноi програми



регiонirлъному та мiсцевому рiвнях i адмiнiстрування у
Bcix сферах дiялъностi.
Меmоdu, меmоduкu mа mехнолоzii: наукового пiзнання,
аналiтичноi обробки iнформацii, органiзацiйно-
технологiчного та правового забезпеченIUI,

електронного урядуваннrI тощо
I н с mрум енmu mа о бл а d н ання ; iнф ормацiйно- ана-пiтичнi

iнструменти, системи гliдтримки прийнятгя

управлiнських рiшень, спецiалiзоване про|рамне
забезпечення

Орiентацiя
освiтньоi програми

Освiтньо-професiйна про|рама зорiентована на

формування здатностi сryлентiв розв'язувати
проблеми публiчного управлiння, набуття аналiтичних,
лiдерсъких, адмiнiстративних компетентностей

фахiвця у сферi гryблiчного управлiння та
адмiнiстрування. Поеднуе теоретичну пiдготовку
студентiв з практикою в органiзацiях (установах)
публiчного сектору

Основний фокус
ocBiTHboi програми

Освiтньо-професiйна програма спрямована на набуття
студентами знанъ та yMiHb в сферi гryблiчного

управлiнrrя та адмiнiстрування, гryблiчного
менеджменту, публiчноi служби.
Пiдготовка фахiвцiв здатних працювати в органах
публiчноi влади та виконувати завдання щодо
забезпеченнrI cyBepeHiTeTy держави iT соцiального та
економiчного розвитку, забезпеченнrI прав цромадян,
надання публiчних посJý/г, забезпечувати та
пiдтримувати дiяльнiсть органiзацiй тощо
Ключовi cJloBa: публiчне управлiння, гryблiчне

адмiнiстрування, гryблiчний менеджмент, публiчнi
посJIуги, гryблiчна служба, eKoHoMiKa, гryблiчнi

фiнанси, сталий розвиток, внутрiшня та зовнiшня
полiтика, державне реryлювання, мiсцеве
самоврядування, управлiнськi рiшення, електронне
урядування

особливостi
програми

Пiдготовка бакалаврiв здiйснюеться iз активним
з€шученням до викJIадання представникiв органiв
публiчноi влади в KoHTeKcTi вивчення кращих практик

державного управлiння та мiсцевого самоврядування
на регiональному i мiсцевому рiвнях. Одним iз
важливих аспектiв програми е BpaxyBaHIuI нагальних
потреб суспiльства щодо пiдготовки фахiвцiв якi

розумiютъся на ix задоволеннi та здатнi сгriвпрацювати
з стейкхолдерами
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Придатнiсть до
працевлаштування

Згiдно з чинною редакцiею Нацiонального
класифiкатора УкраiЪи: Класифiкатор професiй (Дt
003:2010 в редакцiТ вiд 26.|0.2017) випускник
бакалаврськоi програми за спецiаrrьнiстtо <Публiчне

управ.гliння та адмiнiстрування>) здатний обiймати
посади з наступними професiйнипли н€ввами робiт:
З4З Технiчнi фахiвцi в гаlryзi управлiння
343l CeKpeTapi адмiнiстративнIж органiв
З435 Органiзатори дiловодства
3435. 1 Органiзатори дiловодства (державнi установи)
З4Зб Помiчники керiвникiв
З436.| Помiчники керiвникiв пiдгlриемств, ycTalroB та
органiзацiй
з4з6.9Iншi помiчники
З439 Iншi технiчнi фахiвцi в гаlгузi управлiнrrя.
Також виIтускники можуть обiймати посади спецiалiстiв,
головних спецiалiстiв в органах гryблiчного управлiнrrя
та працювати в апаратах управлiння громадських

Подальше
навчання

Матоть право продовжити навчанIuI на другоrчry
(магiстерському) piBHi вищоТ освiти. Набуггя додаткових
кваrriфiкацiй в системi пiслядиrrломноТ освiти.
Мож.гlrrвiсть навчанIuI за програмою другого цикгry QF-
ЕНЕА, 7 рiвня EQF-LLL та 8 рiвrrя НРК.

Викладання та
навчання

Особистiсно-орiентоване навчЕlнIuI на ocHoBi
iнновацifoпо<, iнтерактивних методiв навч€}ш{rI та
оцitпованtrя його результатiв, що вiдповiдае умов€Iм
мемор€шцуму безперервноi освiти европейського союзу
(А Memorandum of Lifelong Leaming (2000), та сприяе
заlгученню в активrrрrй процес сryдентiв (<<мозковий
rrrý/рю), розробленrrя проекгiв, кейс-методи, iгровi
методи тощо).
В рамках дистанцiйного навчанIuI з використанIuIм
cepBiciB Google проводяться лекцiТ, пр€lктиtlнi та
ceMiHapcbKi заrrяття, саruостiйна робота.
Викпаданrrя ведеться у виглядi кJIаси.IнIж пеtшдiй,

мулътимедiйнюс лекцiй, iнтерактивнlD( лекцiй, дiа.поговш<
лекцiй, практиIIнш</семiнарськIж заIuIть, садлостiйного
навчанrrя. З використ€lнIuIм пiдруrникiв, конспекгiв,
консультацiй з викJIадачами, результатiв пр€ктики в
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Оцiнювання
Оцirшоваr*rя навч€lльних досягнень сryдеrrгiв проводиться

у формi TecTyBaHHrI, захисту звiтiв з праIсгики, захисту
KypcoBlD( робiт, екзаменiв та дафереrщiйовашгх залiкiв,

квалiфiкацiйноi (бакалаврськоi) роботи.
Екзамени та залiки проводяться вiдповiдно до вимог
<<Положенrrя про органiзацiю освiтнього цроцесу в

Президентовi Уrqpаiнш та
<<Положенrrя про оцitшовання результатiв навчаннrI
здобувачiв вищоi освiти в ОРIДУ НАДУ при
Президентовi Ущраiни>.
Оцirшовашrя здiйсrпосгься за 100-бальною фейтлшrговою)
шкалою ЕКТС (ECTS) та нацiонЕlлъною 4-х бальною
шк€tпою (<<вiдмiнно>>, <<добре>>,

Iнтегральна
компетентпiсть

Здатнiсть розв'язувати скJIаднi спецiалiзованi завданнrI
та практичнi проблеми у сферi публiчного управлiння
та адмiнiстрування (або у процесi навчання), що
гrередбачае застосуваннrI теорiй та практичних ме,годiв
гryблiчного управлiння
комплекснiстю та невизначенiстю умов

Загальнi
компетентностi

(зк)

1. Здатнiсть вчитися та оволодiвати с)часними
знаннями.
2. Здатнiсть реалiзувати своi права i обов'язки як
члена суспiлъства, усвiдомлювати цiнностi
цромадянського (вiльного демократичного) суспiльства
та необхiднiсть його ст€Lлого розвитку, верховенства
права, прав i свобод людини i громадянина в УкраiЪi.
3. Здатнiсть зберiгати та IIримножувати MopaTtbHi,
культурнi, HayKoBi цiнностi i досягненIuI суспiльства на
ocHoBi розумiння icTopii та закономiрностей розвитку
предметноi областi, ii мiсця у загzlльнiй системi знань
про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства,
технiки i технологiй, використовувати рiзнi види та
форми руховоi активностi для активного вiдпочинку та
ведення здорового способу життя.
4. Здатнiсть бути критичним i самокритичним.
5. Здатнiсть до адаптацiТ та дii в новiй сиryацii.
6. Здатнiсть працювати в командi.
7. Здатнiсть планувати та управляти часом.
8. Вмiння виявляти, ставити та вирiшувати проблеми.

кваrriфiкацiйноi роботи бакалавра

6 ц ПЁоtрýйпi койпетёнiяо'ётi



9. Здатнiсть до пошуку, оброблення та ана-ltiзу

iнформацiТ з рiзних джерел.
10.Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно,
так i письмово.
1 1. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
1 2. Навички мiжособистiсноi взаемодii.
13.Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших
гlрофесiйних груп рiзного рiвня (з експертами з iнших
гагryзей знань/видiв дiяльностi)

Спецiальнi
(фаховi, предметнi)

компетецтностi
(Фк)

1. Здатнiсть до соцiа-пьноi взаемодii, до
спiвробiтництва й розв'язаннrI конфлiктiв.
2. Здатнiсть забезпечувати належний piBeHb

виробленшI та використаннrI управлiнських продуктiв,
послуг чи процесiв.
3. Здатнiстъ забезгrечувати дотримання нормативно-
правових та мор€rлъно-етичних норм поведiнки.
4. Здатнiсть використовувати в процесi пiдготовки i
впровадження управлiнсъких рiшень cyracHi IKT.
5. Здатнiсть використовувати систему електронного

документообiry.
6. Здатнiсть здiйснювати iнформацiйно-аналiтичне
забезпеченнrI управлiнських процесiв iз
використанIuIм сrIасних iнформацiйних pecypciB та
технологiй.
7. Здатнiстъ розробляти тактичнi та оперативнi плани

управлiнсъкоi дiяльностi.
8. Здатнiсть готувати проекти управлiнських рiшень
та ix впроваджувати.
9. Здатнiсть впроваджувати iнновацiйнi технологii.
10. Здатнiсть до дослiдницькоi та пошуковоi
дiяльностi в сферi публiчного управлiння та
адмiнiстрування.
11.Здатнiсть у складi робочоТ групи проводити
прикладнi дослiдження в сферi публiчного управлiння
та адмiнiстрування

Програмнi результати
навчання (ПРН)

1. Використовувати базовi знаЕнrI з iсторичних,
культурних, полiтиIIних, соцiальних, економiчних
засад розвитку суспiльства.
2. Застосовувати норми та правила професiйного
спiлкування украiнською мовою.
3. Умiти усно i письмово спiлкуватися iноземною
мовою.

7, ПрогЁамнi результаtй навчання



4. Зrrаr" структуру та особливостi функцiонування
сфери публiчного управлiння та адмiнiстрування
5- Знати стандарти, принципи та норми дiяльностi

у сферi публiчного управлiння та адмiнiструванIul,
6. Знати ocHoBHi нормативно-правовi акти та

положеннrI законодавства у
управлiння та адмiнiстрування.

сферi публiчного

7. Умiти органiзовувати та брати rIасть у
волонтерських/культурно- освiтнь</спортивних
проектах, спрямованих на формування здорового

опособу життя / активноi громадянськоi позицii.
8. Розумiти та використовувати технологii
вироблення, прийняття та реатliзацii управлiнсъких
рiшень.
9. Знати основи електронного урядування.
10.умiти користуваlися системою електронного

документообiry.
11.Умiти здiйснювати пошук та узагальнення
iнформацii, робити висновки i формулювати

рекомендацii в межах своеI компетенцiТ.

12. Yrir" наJIагодити комунiкацiю мiж
громадянами та органами державноi влади i
мiсцевого самоврядування
13. Використовувати методи ан€rлlзу та оцlнювання
програм ст€LIIого розвитку.
14. Умiти кориryвати професiйну дiяльнiсть у

ЁЗЖ".**J##frI'*тролю якостi у сферi

професiйноi дiяльностi.
16.Використовувати данi статистичноi звiтностi,
облiкУ та спецi€lльних дослiджень у професiйнiй

дiяльностi

Кадрове забезпечення реалiзуетъся вiдповiдно до
вимог щодо забезпечення tIровадження ocBiTHboi

дiяльностi у сферi вищоi та пiслядипломнот освiти

для осiб з вищою освiтою ( п.30 ЛiцензiЙних умов
провадження ocBiTHboi дiялъностi, затверджених
Постановою КМУ вiд 30 грудня 2015 р. JФ 1187 у
редакцii Постанови КМУ вiд 10 травня 2018 р.
}ф347). Викладання здiйснюсться висококва-тriфi-

кованими викJIадачами, серед яких:
9 докторiв наук з го управпiння,

Кадрове забезпечення

8

I



професорiв;
24 кандидата наук з державного управлlння,
доцента.
Бiльu.lе 30о% виклlадачiв, Що защпrенi до реалiзацii
освiтнъо-професiйноi програми маютъ практичний

досвiд управлiнськоТ дiяльностi та займали посади

в органах публiчноi влади Украiни

Матерiально-технiчне
забезпечення

ПЛur.рi-ьно-технiчне забезпечення реа;liзацii
ocBiTHboi програмИ складають: примiщення дJIя

занrIть здобувачiв вищоi освiти (лекцiйнi, аудиторнi
примiщення обладнаннi мулътимедiйним

устаткуванням); комп'ютернi класи; примiщення

для науково-педагогiчних працiвникiв; бiблiотека,

у тому числi чит€Ilrьна зала; ryртожиток дJIя

студентiв, iдаrrьня та буфет, актова запа,

спортивний майданчик та iншi спортивнi споруди
тощо

Iнформацiйне та
навчально-
методичне

забезпечення

ОфiцiИний веб-сайт http://www.oridu.odessa.ual 
]

мiстить iнформацiю про ocHoBHi напрямки

дiялъностi Iнституту, iнформацiю про лiцензуваннrl
та освiтньо-професiйнi tIрограми, якi реалiзуються
в Iнститутi.
В Iнститутi функцiонують бiблiотека та читЕtльна

зала фонди яких сформовано вiдповiдно до потреб

освiтнъого Irроцесу. Сукупнi фонди бiблiотечного
вiддiлу складаються з книжкового фонду та фонду
перiодичних видань; фонду нормативно-гIравових

документiв, фо"ду кандидатсъких дисертацiй;

фонду авторефератiв дисертацiй, захищених у
Нацiональнiй академii та ii регiональних
iнститутах; фонду авторефератiв дисертацiй
вiдповiдноТ тематики, захищених в iнших
навч€uIьних та наукових закJIадах Украiни;звiтiв з

НЛ, MaTepia_iriB на електронних носiях та iнших
iнформацiйних джерел.
Електронна бiблiотека мiстить тематичнi
електроннi ресурси та забезпечуе достугI до
мiжнародних баз даних. е доступ до мережi

IHTepHeT, функцiонус безкоштовний Wi-Fi.
Методичнi матерiали, якi пiдготовленi
викJIадачами (навчалъно-методичнi посiбники,
консtIекти лекцiй, методичнi вказiвки тощо)

надаетъся студентам у друкованому та

електронному форматi
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Нацiональна кредитна
мобiльпiсть

зuо..*"уеться вiдповiдно до Закону Украiни <<Про

вищу ocBiTy>>, та iнших чинних нормативно-

правових aKTiB, якi регламентують цi питання,

можливiсть навчання у спорiднених навч€tпьних

закJIадах: Щнiпропетровському, Львiвсъкому та

Харкiвсъкому iнститутах державного управлiння
нацiональноi академii державного управлiння при

президентовi Украiни та iнших ocBiTHix установах
украiни, що мають аналогiчнi професiйнi програми

пiдготовки ба

Мiжнародна кредитна
мобiльнiсть

С.р.д 
"rpTHepiB 

iнституry мiж якими укладенi
угоди про мiжнароднi проекти, якi передбачають
вкJIюченнJI у навчання студентiв бiльше 20 вищих
навчzulьних закладiв серед яких: Регiональний
iнститут управлiння (м. Нант Французька
Ресгryбпiка); Iнститут гtолiтичних та

адмiнiстративних наук (м. Росток, Федеративна

Республiка Нiмеччина); Нiмецъкий унiверситет
адмiнiстративних наук (м. Шпайер, Федеративна

Республiка Нiмеччина); Нацiональна школа

публiчноi адмiнiстрацii (м. Варшава, Республiка
полъща); Вища школа державного управлiнrrя iM,

Станiслава Сташица (м. Бялiсток, Республiка
Польща); Коледж економiки та менеджменту (м,

Прага, Чехiя); Унiверситет Александру IoaH Куза
(м. Ясси, Румунiя); Пекiнський адмiнiстративний
iнститут (Китайська Народна Республiка);
Академiя угrравлiннrl при Президентовi Республiки
Бiлорусь (м. MiHcbK, Ресгryблiка Бiлорусь);

АкадемiЯ державнОго управлiння при Президентовi

Республiки Молдова ( м. Кишинiв, Республiка
Молдова тощо
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2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноТ програми
та ik логiчна послiдовнiсть

2.L. Перелiк компонент ocBiTHboi програми

Код н/д Компоненти ocBiTHboi програми
(навчальнi дисциплiни, KypcoBi
проекти (роботи)l практика,

квалiфiкацiйнi роботи)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумк.
коптролю

1 2
-,J 4

1. Обов'язковi компоIIенти OIIп
1.1. Дисциплiни за.альн

окз 1 Iсторiя Украiни та украiнськоi культури 4,0 екзамен

окз 2 Фiлософiя 4,0 екзамен

окз 3 Вища математика 5,0 дiф. залiк

окз 4 Риторика та дiлове спiлкування 5,0 дiф. залiк

окз 5 Iнформацiйнi технологit 5,0 дiф. залiк

окз 6 Соцiологiя 4,0 дiф. залiк

окз 7 Iноземна мова 15,0 дiф. залiк

окз 8 Публiчне i приватне право 10,0 дiф. залiк

окз 9 полiтологiя 4,0 екзамен

окз 10 Етика в гrублiчнi сферi 3,0 дiф. зшriк

Ycbozo 59 креdumiв

1.2. Дисциплiни професiйноi та практичноl пiдготовки
окп1 Вступ до спецiальностi 3,0 дiф. залiк

окп2 Щiлова украiЪська мова/УкраiЪська мова
як iноземна

5,0 екзамен

окп 3 Полiтика регiонаrrьного розвитку 5,0 дiф. залiк

окп 4 Основи безпеки життедiяльностi,
охорони працi та цивiльного захисту

3,0 дiф. залiк

окп 5 Фiзичне виховання/ Формування
здорового способу життя в молодiжному
середовищi

5,0 дiф. залiк

окп 6 Основи наукових дослiджень з,0 дiф. залiк

окп 7 КомунiкацiТ в сферi публiчного
управлiнIuI та адмiнiструваннrl

5,0 екзамен

окп 8 6,0 екзамен

окп 9 основи економiки 4,0 дiф. залiк

окп 10 Основи прийняття управлiнських рiшень
в сферi публiчного управлiння та
адмiнiстрування.

6 екзамен
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Основ" прийняття управлiнських рiшень
в сферi публiчного управлiння та
адмiнiстрування. Курсова робота

1 дiф. залiк

окп 11 Психологiя управлiння 5,0 дiф. залiк

окп 12 Основи розвитку 9оцlальних систем 5 екзамен

окп 13 европейськi iнституцii i процеси 4 екзамен

окп 14 Основи iнновацiйноI дiялъностi 5 екзамен

окп 15 Основи електронного урядуваннJI,
Електронний документообiг в

гryблiчному управлiннi.

4 екзамен

окп 1б Iноземна мова (за професiйним
спрямуванням)

10 дiф. зшriк

окп 17 О.rо"" проектноi дiялъностi в гryблiчнiй
сфепi

4 екзамен

О**" проектноi дiялъностi в публiчнiй
c&eni. Курсова робота

1 дiф. залiк

окп 18 Управлiння людськими ресурсами в

сферi публiчного управлiння та

адмiнiстрування

4,0 дiф. залiк

окп 19 Соцiалъно-економiчна статистика 4,0 екзамен

Ycbozo 92 креdumu

? п zп п bll tl й обс я z о бо в' язков llx компоненm 151 креdum

2. В"бiр*о"i *о*"о".,
вк1 5,0 екзамен

вк2 5,0 екзамен

вкз ,Щисциплiна для ypaxyBaнH;{ власних
потреб та iHTepeciB студентiв щодо
майбутньоi дiялъностi в межах
спорiднених спе

5,0 дiф. залiк

вк4 Щисциплiна дJuI урахування власних
потреб та iHTepeciB сryдентiв щодо
майбутньоi дiялъностi в межах
спорiднених спецi-""о.r.й

5,0 дiф. залiк

вк5 Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB сryдентiв щодо
майбутньоТ дiяльностi в межах

спорiдненихспецiЩ

5,0 дiф. залiк

вкб ,Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студентiв щодо
майбутнъоi дiяльностi в межах
спорiднених спе

5,0 дiф. залiк

вк7 Щисциплiна для урахування власних 5,0 дiф. залiк
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потреб та iHTepeciB студентiв щодо
майбутнъоi дiяльностi в межах
..гrппi пненrгх спепiалъностей

5,0 екзаменвк8 ,Щисциплiна спрямована на пlдвищення
здатностi випускника до
ттпяттеRпа.ттттчвання за обраним фахОМ

5,0 екзаменвк9 Щисциплiна спрямована на пlдвищенн,I

здатностi випускника до
ттпяттевп2ттIтчваннrI за обраним фаХОМ

5,0 екзаменвк 10 .Щисциплiна спрямована на пlдвищеЕня

здатностi випускника до
працевлаштування за @

вк 11 ,Щисциплiна спрямована на пlдвищення
здатностi випускника до
ттпяттев.паттттчваншI за обраним фахоМ

5,0 екзамен

5,0 екзаменвк 12 ,Щисциплiна спрямована на пlдвищенн,I

здатностi випускника до
ппаIIевлаштyвання за обраним фахом

з аzальн uй о б сяz вuбiо ко в t,tx компоненm
?ягя пьrrий пбсяг теоDетичних комПоНенТ

60 креdumiв
211 кредитiв

Практична пiдготовка
5,0 дiф. залiкокп 20 Iнформацiйнi технологii та бази даних

окп 21 Практика за фахом 6,0 дiф. залiк

окп 22 Переддипломна практика 4,0 дiф. залiк

Ycbozo
Атестапiя

15 креdumiв

пкгr ?з |2
1окп 24 Публiчний захист квалiфiкацiйноi роботи
1 екзамен
14 KpedumiB
240 кредитiвГДГДЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВIТНЪО_

frроФпстйноТ прогрАмИ



2.2. Структурно-логiчна схема ocBiTHboi програми

Компоненти освiтнъоi програми
(навчальнi дисциплiни, KypcoBi роботи

(проекти), практики, квалiфiкацiйна

роботФ

К-сть
кредитiв
ектс

Зап,

обсяг
годин

Форма
пiдсум.

контролю

Код
rтlд

1 сещ9ýrр--
|20 екзаменокз 1 Тстппiя VкпаТни та чкоаiнськоi кУлЬТУРИ +

4 |20 екзаменокз 2 Фiлософiя

окз 3 Вища математика 5 150 дiф. залiк

окз 4 Риторика та дiпове спiлкування 5 150 дiф. залiк

окп1 Вступ до спецiа.lrьностi
-,J 90 дiф. за_rriк

окп 2 Щiлова украiнсъка мова/ Украiнська мова

як iноземна
5 150 екзамен

окп 5

Фiзичне виховання/ Формування
здорового способу життя в молодiжному
середовищi

1 30

За семестр 27 810

2 семестр

окз 5 Iнформацiйнi технологii 5 150 дiф. заrriк

окз б Соцiологiя 4 |20 дiф. залiк

окз 7 Iноземна мова 5 150 l дiф,заrriк

окп 3 Полiтика регiонального розвитку 5 150 дiф. залiк

окп 4 J 90 дiф. залiк

окп 5

Фiзичне виховання/ Формування
здорового способу життя в

мопопiжномч середовищi

1 30 дiф. залiк

окп 20 Iнформацiйнi технологii та бази даних 5 150 дiф. за-гriк

За семестр 28 840

3 семестр

окз 7 Iноземна мова 5 150 дiф. залiк

ОКЗ 8 | Публiчне та приватне право 5 150 дiф. залiк

окп 5

Фiзичне виховання/ Формування
здорового способу життя в молодiжному
сепеловишi

2 б0

окп 6 Основи наукових дослiджень J 90 дiф. залiк
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окп 7 5 150 екзамеЕ

окп 8
б."о"" гryблiчного управлiння та
апмiнiсmування

6 180 екзамен

окп 9 основи економiки 4 |20 дiф. залiк

За семестр 30 900

4 семестр

окз 7 Iноземна мова 5 150 дiф. залiк

окз 8 Публiчне та trриватне право 5 150 дiф. залiк

окп 5

Фiзичне виховання/ Формування
здорового способу життя в

молодiжному середовищi

1 з0 дiф. залiк

окп10
Основи прийняття управлiнських
рiшень в сферi гryблiчного управлiння
та адмiнiстрyвання.

6 180 екзамен

О."о"" прийняття управлiнсъких
рiшень в сферi гryблiчного управлiння
та адмiнiстрування. Курсова робота

1 30 дiф. залiк

вк1 Соцi-u"о-гуманiтарна дисциплiна
свiтоглядного спрямування _

5 150 екзамен

вк2
5 ltso екзамен

окп
2|

Практика за фахом
aJ 90 дiф. залiк

За семестр 31 930

5 семестр

окз 9 полiтологiя 4 |20 екзамен

окп11 Психологiя управлiння 5 t50 дiф. залiк

окп12 Основи розвитку соцiалъних систем 5 150 екзамен

вкз
,Щисциплiна для урахуванням власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутнъоi фаховоi дiяльностi в межах
спорiдненихспеЩ

5 150 дiф. залiк

вк4
Щисциплiна для урахуванням власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутнъоi фаховоi дiяльностi в межах
спорiднених спецiальностей

5 150 дiф. залiк

вк5
,Щисциплiна для урахуванням власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоТ дiялъностi в межах
спорiднених спетIiальностей

5 150 дiф. залiк

За семестр 29 870
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6 семестр

окп 13 4 t20 екзамен

окп 14 О."о"" iнновацiйноi дiялъностi 5 150 екзамен

окп 15

Основи електронного урядуванIu{,
Електронний документообiг в

гryблiчномууправлiнL
4 |20

екзамен

окп 16 4 t20 дiф. залiк

окп 17
Основи проектноi дiялъностr в

t.пчблlчнlи сФеDl
4 Iz0 екзамен

О."о"" проектноI дiялъностi в

публiчнiй сферi. Курсова робота 1 30 дiф. залiк

вкб
,Щисциплiна для урахуванням власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiяльностi в

межах спорiднених спецiшьностф

5 150 дiф. за_тliк

вк7
,Щисциплiна для ypaxyBaHHlIM власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiяльностi в

межах спорiднених спецiальностей

5 150 дiф. залiк

За семестр 32 9б0

сферi публiчного управлiння ,u 
lалмiнiстпування l

4

-г

окп 18
L20

дiф. залiк

окз 10 Етика в гryблiчнiй сферi J 90 дiф. залiк

окп 16
Iноземна мова (за професiйним
спDямчванням)

J 90 дiф. залiк

окп 19 4 |20 екзамен

вк8
,Щисциплiна спрямована на

полiпшення здатностi випускника до
пр ацевлаштуванIuI за обрзцдцФз49IчI_

5 150 екзамен

вк9
,Щисциплiна спрямована на

полiпшення здатностi випускника до
працевлаштуваннjI за обраним фахом

5 150 екзамен

вк 10
Щисциплiна спрямована на

полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 150 екзамен

окп 21 Практика за фахом J 90 дiф. залiк

За семестр 32 9б0
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дiф. залiкI"orerHa моЬа (за професiйним

,Щисциплiна спрямована на

полiпшення здатностi випускника до
ння за оьраним фахом

Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фj49м

дiф. залiкПереддипломна rrрактика

Виконання дипломноi роботи
Гублiчний захист квалiфiкацiйноi

Атестацiйний екзамен

загальний обсяг

3. Форми атестацii здобувачiв вищоi освiти

дтестацiя здiйснюеться у формi публiчного захисту

KBa-Tri ф iкацiйноТ роб оти та атестацiйного екз?цчу:_
Вимоги До

квалiфiкацiйноi
роботи

У квалiфiкацiйнiй роботi мас бути лослiлжено 
|

проблему у сферi гryблiчного угrравлiння та I

I

адмiнiстрування iз застооуваннrIм TeopiT та начкових l,I
методiв управлiння. У квалiфiкацiйна робота не може 

|

мiстити академiчного плагiату, фальсифiкацii ,u 
I

списування. Квалiфiкацiйна робота мае бути розмiщена'|
на офiцiйному сайтi або в реlrозитарii закладу 

"ищоi l

освiти або його пiдроздiлу.

i дтестацiйний екзамен мас оцiнювати piBeHb 
I

| оо.".r.""" результатiв навчання, визначених цим l

I

| 
стандартом та освiтньою програмою. I

| Комплексний державний екзамен скJ]адасться з
l^
| дисциплiн:

I r. Iсторiя УкраiЪи та украiЪськоТ культури

| 2. Публiчне та приватне право

| з. Комунiкацii в сферi публiчного управлiння та
l.

l адмlнlстрування
l ц. основи економiки
lI s. основи прийняття управлiнсъких рiшенъ в сферi

l "ублiчного 
управлiння та адмiнiстрування

|пl о. основи електронного урядування. ЕлектронниЙ

Вимоги до
квалiфiкацiйного
екзамену

8
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документообiг в публiчному управлiннi
7. Основи проектноI дiяльностi в публiчнiй сферi
8. Управлiння людськими ресурсами в сферi

гryблiчного уцравлiння та адмiнiстрування.

:

Проектна група

" /7 '' Сб 2019 р.

" /? " СС! 2019 р.

,, l/ ,, об 20l9 р.

Пахомова Т. I.

Нагорна I. В.

Чебан о. I.
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