рЕцЕнзIя

на освiтньо-професiйну програму за спецiальнiстю
<<Публiчне управлiння та адмiнiстрування> (281)
НацiональноТ академii внутрiшнiх справ
для пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського)
рiвня вищоТ освiти

Надана на рецензування освiтньо-професiйна програма пiдготовки здобувачiв
другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю <Публiчне управлiння

на ocHoBi Стандарту вищоi освiти за
спецiальнiстю 28| <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) для другого

та адмiнiстрування) (281),

розроблена

(магiстерського) рiвня вищоi освiти та типовоi освiтньо-професiйноi програми

кПублiчне управлiння та адмiнiстрування) для пiдготовки висококва-гriфiкованих
професiоналiв у галузi публiчного управлiння та адмiнiстрування в закладах вищоI
освiти iз специфiчними умовами навчання.

Освiтньо-професiйна програма визнача€

мету, характеристику

ocBiTHboT

програми, придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання,

викладання

та

оцiнювання, програмнi компетентностi, програмнi результати

навчання, ресурсне забезпечення реа_гliзацii програми, академiчну мобiльнiсть,
перелiк компонентiв ocBiTHboT програми та ik логiчну послiдовнiсть, мае структурнологiчну схему ocBiTHboT програми, форrу атестацiТ здобувачiв вищоТ освiти.

Також освiтньо-професiйна програма ма€ матрицю вiдповiдностi програмних
компетентностей компонентам ocBiTHboT програми

та матрицю

забезпечення

програмних результатiв навчання вiдповiдними компонентами освiтньо-професiйноТ
програми.
Щя програма передбачае надання необхiдних теоретичних знань, прикладних

yMiHb та iнших компетентностей, необхiдних для здiйснення науково-практичноТ
дiяльностi у предметнiй областi, а саме розумiння природи i функцiй права, змiсту

основних юридичних iнститутiв, застосування права, а також меж юридичного
регулювання рiзних суспiльних вiдносин, якi допоможуть у майбутнiй професiйнiй

дiяльностi, достатнi для ефективного виконання завдань iнновацiйного характеру

вiдповiдного рiвня професiйноi практики, а також пiдготовка фахiвцiв здатних до
постiйного навчання i самовдоскон€lлення.
Програма пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти
за спецiальнiстю <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) (28l) ма€ прикладну та

дослiдницьку орiентацiТ, а також спрямованiсть на розвиток вмiння систематизувати
та узагальнювати iнформацiю, приймати рiшення та брати на себе вiдповiдальнiсть.

Отже, освiтньо-професiйна програма пiдготовки здобувачiв

другого

(магiстерського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю кПублiчне управлiння та
адмiнiстрування)) (281) повнiстю вiдповiдае вимогам до такого типу документiв, мае

комплексний

та

цiльовий пiдхiд,

висококвалiфiкованих професiоналiв

що забезпечить належну пiдготовку
у галузi публiчного управлiння та

адмiнiстрування, здатних розв'язувати задачi дослiдницького та/або iнновацiйного
характеру.
З урахуванням вищезазначеного, вважаю що рецензовану освiтньо-професiйну

програму пiдготовки здобувачiв другого рiвня вищоТ освiти за спецiальнiстю
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) (2S1) слiд рекомендувати до схв€Lлення

та

використання при пiдготовцi здобувачiв магiстерського рiвня вищоТ освiти у
Нацiональнiй академiI внутрiшнiх справ.
f
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