рЕцЕнзIя

на освiтньо-професiйну програму пiдготовки

здобувачiв ступеня вищоi освiти магiстра
з галузi знань <Публiчне управлiння та адмiнiстрування> (28)
за спецiальнiстю <Публiчне управлitlня та адмiнiсiрування> (281)
в Нацiональнiй академiТ внутрiшнiх справ

Пр" розробцi

освiтньо-професiйноТ програми пiдготовки здобувачiв
ступеня вищот освiти магiстра за спецiальнiстю <публiчне
управлiння та
адмiнiстрування)) (281) застосовано компетентнiсний пiдхiд й
реалiзовано
академiчну aBToНoMilo Нацiональнот академii внутрiшнiх справ, враховано
та
виконано Bci нормативнi вимоги.
Освiтньо-професiйна програма включае обов'язковi
вибiрковi
комгIоненти, та передбачае вивчення дисциплiн загальноТ, професiйноi,
практичноi пiдготовки.
результатом навчання за даною освiтньо-професiйною програмою стане
отримання Здобувачами ступеня вищоТ освiти магiстра сукупностi якостей,
тобто знання, умiння/навички, комунiкацiю, вiдповiдалiнiстi i автономiю,
що е
дескрипторами за спецiальнiстю <публiчне управлiння та адмiнiстрування>.
освiтньо-професiйна програма розроблена з урахуванням трицикловоТ
структури вищоi освiти, европейськоi системи трансферу оцiнок
lcKTc; ,u
нацiональнот класифiкацiт компетентностей та очiкувuпй*^р..ультатiв
навчання.
освiтньо-професiйна програма передбачас пiдгоrовпу спецiалiстiв
ступеня магiстр, Що здатнi реалiзувати функцii та повноваження органiв
виконавчоi влади, правоохоронних органiв, органiв мiсцевого самоврядуваннJI,
обiймаrочи вiдповiднi посади публiчноi служби.
оовiтньо-професiйна програма пiдготовки Здобувачiв ступеня вищоТ
освiти магiстра за спецiальнiстю <публiчне
управлiння та адмiнiстрування;;
(281) вiдповiдае сучасним стандартам освiтнього процесу, с
розробленим на

та

ocHoBi сучасних теорiй, концепцiй, принципiв ,Ь пiдходiв,
що дозволяе
здобувачам магiстерського рiвня застосовувати HoBiTHi HaykoBi пiдходи
у

вiдповiднiй сферi, та реалiзувати змiст вищоi; освiти ЗаГаJ'IоМ.
освiтньо-професiйна програма структурно побудована логiчно, ocBiTHi
компоненти взасмопов'язанi та доповнюIоть один одного,
формуючи високий
професiйний piBeHb у галузi <Публiчне управлiння та адмiнi.rруuur""u.
ОСВiТНЬО-ПРОфеСiйНа Програма передбачас оволодilлня
Йобувачами рiвня
вищоi освiти магiстр необхiдного для виконання
функцiй держави теоретичних
знань, практичНих yMiHb i р"дУ програмних компетентностей,
Що зробить Тх
професiйними управлiнцями, якi забезпечуватимуть
функцiонування апарату
публiчноi служби.
Пiсля злобуття ступеня вищоi освiти магiстра з галузi знань <Публiчне
управлiння та адмiнiстрування)) (28) за спецiальнiстю <Публiчне управлiння та
адмiнiстРування)) (281) мохtливиМ стае под€шьше навчання та здобуття
освiтньоi-наукового рiвня доктора фiлософiт, вiдповiднiй галузi знань.
у

опрацювання передбачених освiтньо-професiйною програмою ocBiTHix
компонентiв е запорукоIо та основою для можливостi
роaробп, нових iдей та
пiдходiв лля вирiшення комплексних задач i проблем
у ф.рi професiйнот та
науковоi дiяльностi. KpiM того, освiтньо-професiйна прЪ.рuru передбачас
оволодiння методологiею науковоI та педагогiчнот дi"пiносri,
також
проведення власних наукових дослiджень.
Освiтньо-професiйна програма врахову€
та задовольняс потреби
практичноi правоохоронноi дiяльностi, враховуе специфiку завдань органiв
Нацiональноi полiцii Украiни, в тому числi пiд час виявлення,
розслiдування та
попередження кримiнальних правопорушень.
ocBiTHi компоненти навчального плану передбачають вивчення
мiжнароДних стаНдартiВ у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування,
аналiз та пошук способiв застосування Тх в YKpaTHi.
На пiдставi вищевикладеного, освiтньо-професiйна програма пiдготовки
здобувачiв ступеня вищоi освiти магiстра з галузi знань кПублiчне
управлiння
та адмiнiстрування)) (2s) за спецiальнiстю кПублiчне управпiп""
та
адмiнiстрування)) (2s 1) у Нацiональнiй академii внутрiшнiх справ заслуговуе на
високу оцiнку та може бути застосована при пiдготовцi iдобувачiв вищоТ

;

освiти.
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