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на освiтньо-професiйну програму <Публiчне управлiння та

адмiнiстрування>) пiдготовки фахiвцiв сryпеня вищоi освiти магiстра за
спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування> у

нацiональнiй академii внутрiшнiх справ

Публiчне управлiння здiйсню€ владний вплив на життя та дiяльнiсть

люДеЙ зi сторони органiв державноi влади, мiсцевого самоврядування та

громадських органiзацiй. З проголошенням неза-пежностi та прийнятгям

Конституцii Украiни тривас поступальний процес його розвитку. Особливо

яскраво це вiдчутно зарtв, в умовах введення военного стану у зв'язку з

вiЙськовою агресiсю Росiйськоi Федерацii проти УкраiЪи. Вiдповiдно,

дiяльнiсть суб'ектiв публiчного управлiння регламентована законами, iншими

нормативно-правовими актами, пов'язана з реалiзацiсю управлiнських функцiй,

а також з постiйною потребою у змiнi та пiдвищеннi квалiфiкацii кадрiв,

поеднанi Teopii з практичною скJIадовою. Враховуючи наведене, ocBiTH5o-

професiЙна програма <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) пiдготовки

фахiвцiв ступеня вищот освiти магiстра за спецiальнiстю 28l кпублiчне

управлiння та адмiнiструванняD у Нацiональнiй академii внутрiшнiх справ

вiдзначаеться актуальнiстю та прикJIадною доцiльнiстю. Обсяг, змiсrг i

структура освiтньо-професiйноi програм вiдповiдають встановленим вимогам

до програм такого рiвня освiти i враховують стратегiчнi напрями реформування

публiчного управлiння та адмiнiстрування.

На особливу увагу заслуговуе вивчення здобувачами обов'язкових

ocBiTHix компонентiв, якi пiдiбранi з перспективою забезпечення Bcix

(загальних i фахових) програмних компетентностей та програмних резулътатiв

наВЧання. У свою чергу, вибiрковi ocBiTHi компоненти, що пропонуютъся для

вiльного вибору здобувачами вищоi освiти, розширюють та поглиблюють

програмнi компетентностi i програмнi результати навчання, сприяють

виробленню соцiа-гlьних здiбностей, yMiHb, навикiв тощо (soft skills), якi

вiдповiдають заявленим цiлям освiтньо-професiйноi програми. OcBiTHbo_

професiйною програмою також передбачена практична пiдготовка, як fi

невiд'смна скJIадова, що € частиною освiтнього процесу, та яка проводиться в



центрапъних органах виконавчоi влади, iнших базах з метою закрiплення i

вдосконапення теоретичних знань, отриманих здобувачами виЩОi освiТИ

вiдповiдно до галузi знань 28 кПублiчне управлiння та адмiнiстрування> та

спецiальностi 28l <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)), а також набуття

практичних yMiHb, навичок i компетентностей. Праlстична пйготовка

представлена рiзними видами, це практичнi заняття, педагогiчна, цРаIсгика,

стажування тошо, мае своТ особливостi i залежить вИ характеру практичноi

роботио яку виконують здобувачi вищоi освiтио а також вiд наявнОСтi у них

вiдповiдного професiйного лосвiду.

Форми та методи навчання, ycix видiв контролю сприятимуть досягненню

змвлених у освiтньо-професiйнiй програмi цiлей i програмних результатiв

навчання, вiдповiдають вимогам академiчноi доброчесностi та принципаМ

академiчноi свободи.

Освiтньо-професiйна програма вирiзняеться чiткою структурою,

запровадженням системного пИходу до Ti побулови, а Ti ocBiTHi компонеНти

становлять логiчну взасмопов'язану систему, що дае можливiсть дОСягти

поставленоi мети i програмних результатiв. Ще передбачае можливiсть надання

випускникам системних знань, BMiHb, розвинути ix здатнiсть до комунiкацii,

вiдповiда-гlьностi та aBToHoMHocTi,

З огляду на викладене, освiтньо-професiйна програма кПублiчне

управлiння та адмiнiстрування)) пiдготовки фахiвцiв ступеня виЩоi освiти

магiстра за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) У

Нацiональнiй академii внутрiшнiх справ може бути рекомендована для

схваJIення та використання в ocBiTHboMy прочесi.

начальник Гунп

)з
о* лС

кандпдат юридичних Руслан ДУДАРЕЦЪ


