рЕцЕнзIя

на освiтньо-професiйну програму <Публiчне управлiння та
адмiнiсгрування>> пiдготовки фахiвцiв ступеня вищоТ освiти магiстра
галузi знань 28 Публiчне управлiння та адмiнiсгрування за спецiальнiстю
281 Публiчне угrравлiння та адмiнiстрування в Нацiональнiй акадепliТ
внутрiшнiх справ

Забезпечення якостi освiти, яка б вiдповiдала сучасним потребам
суспiльного розвитку, е основоположним завданням в системi закладiв вишоi
освiти Украiни. Саме тому пiдготовка фахiвцiв другого (магiстерського) рiвня
вищоi освiти повинна iнтегрувати формування професiйних компетентностей,
здатнiсть до розв'язування задач дослiдницького та iнновацiйного. характеру,
потребу в самореалiзацii та caмoocBiTi, що висryпае результатом i, водночас,
критерiем оцiнки ocBiTHboi дiяльностi закладу вишlоi освiти.
Запропонована до розгляду освiтньо-професiйна програма пiдготовки
магiстрiв за спецiапьнiстю кПублiчне управлiння та адмiнiстрування)) мiститt,
систему структурних компонеrrгiв вiдповiдно до вимог стандарту вищоt ocB1,1 и
за спецiальнiстю кПублiчне управлiння та адмiнiстрування) для друI,оI,о
(магiстерського) рiвня вищоi освiти. Змiстовне наповнення структурних
компонеrrгiв надае можливiсть зорiентуваlися в MeTi, предметнiй областi,
основному фокусi, спецiалiзацii та особливостл< програми, програмних

компетентностях та результатах навчання.

Про ретельно проведену робоry

i

успiшнiсть творчого пошуку

рецензованого продукту, який сформував колектив Нацiональноi академii
внутрiшнiх справ, свiдчить достатнiй
логiчно сформований перелiк
навчzlJIьних дисциплiн, зважений обсяг кредитiв СКТС, необхiдних для
досягнення мети пiдготовки.
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Окрема увага придiлена ocBiTHiM компонентам, що

забезпе.tl ttl,tb

здатнiсть здiЙсrшовати наукову та дослiдницьку дiяльнiсть, творче застосування
iдей, розробку
впровадження iнновацiйних методiв управлiння та
адмiнiстрування
публiчнiй сферi. Здобувачi вищоi освiти оволодiвають
Умiннями застосовувuти науково-теоретичнi знання пiд час практичноi
пiдготовки. Компетентностi в освiтньо-професiйнiй програмi розподiлено на
iнтегральну, загальнi та фаховi, що мае позитивне наукове та практичне
значення i сприяе формуванню висококвалiфiкованого фахiвця. Привертаrоть
увагу особливо цiннi якостi фахiвця, якi вiдображено в компетентностях i
результатах навчztння, зокрема: ЗК0l-здатнiсть до абстрактного мислення,
аналiзу та синтезу; ЗК04-здатнiсть удоскон€шювати й розвивати професiйний,
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iнтелектуальний i культурний piBHi; ЗК07-здатнiсть генерувати HoBi i. ter
(креативнiсть); ФК08-здатнiсть розробляти стратегiчнi докуменl,и ро,Jви I,K\

соцiально-економiчнlD( систем на вищому, центрztльному, регiонаьномy.
мiсцевому та органiзацiйному рiвнях; ФК09-здатнiсть здiйснювати науков1l 1,,
дослiдниlъку дiялънiсть у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрчвання
Освiтньо-професiйна програма передбачае набуття здобувачами вишоt освrти
соцiа.гьних навичок (soft skills), що вiдповiдають заявленим цiлям програми та
корепюються iз додатковими фаховими компетентностями та додатковими
програмними результатами навчання, визначеними за освiтньою програмою.
Рецензована освiтньо-професiйна програма пiдготовки фахiвцiв ступеня

вищоi освiти магiстра за спецiаrьнiстю 281 кПублiчне управлiння
адмiнiстрування) вiдповiдае спецiаrьностi 281 кПублiчне управлiння

та

та
адмiнiстрування)) та може бути використана в ocBiTHboMy процесi НацiональноТ

дотримання ycix вимог ocBiTHboпрофесiйноi програми здобувачi вищоi освiти спромо>lснi набувати якос,l,ей
висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi володiють умiннями ефекr,ивноI,о
управлiння iнновафями, планування та здiйснення наукових та прикладних

академii внутрiшнiх справ,

За умови

дослiджеrъ у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування.
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