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Пропозиція та її обґрунтування Протокол 

засідання 

стейкходдерів 

освітньо-

професійної 

програми, 

відгук 

Врахована пропозиція 

Зав. каф. філології та мовної комунікації НТУ «ДП». проф. 

Ігнатьєва С.Є. запропонувала замість дисципліни «Академічне 

письмо» в навчальний план ввести дисципліну «Українська 

мова». Опанування такої освітньою компонентою надасть 

можливість майбутнім фахівцям з публічного управління 

удосконалити володіння державною мовою, що необхідно в 

сучасних умовах держслужбовцю та посадовим особам місцевого 

самоврядування 

№1 

від 28.10.19 

В навчальний план підготовки 

здобувачів на 2020/2021р. в цикл 

загальної підготовки введена 

дисципліна «Українська мова». 

Доц. каф. інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії 

НТУ «ДП» Сергєєва К.Ю. вважає за доцільним в лекційних 

модулях дисципліни, що пов’язана з електронним 

самоврядуванням, надавати знання про сучасні прикладні 

інформаційні програми електронного документообігу та знання 

щодо застосування геоінформаційних систем в публічному 

управлінні. Останнє актуально для представників місцевої влади 

в умовах адміністрування проведенням земельної реформи. 

№1 

від 28.10.19 

В базову дисципліну за галуззю 

знань «Інформаційні технології в 

публічному управлінні» введені 

теми «Упровадження систем 

електронного документообігу» та 

«Геоінформаційні системи в 

публічному управлінні». 

 

Директор комунального підприємства Кам’янської міської 

ради «Екосервіс» Аржевічев Д.В. запропонував в дисципліні 

«Сталий розвиток» надавати знання здобувачам з питань 

№1 

від 28.10.19 

В фахову дисципліну за 

спеціальністю «Сталий розвиток» 

введені теми «Економічний 



застосування еколого-економічних інструментів управління 

раціональним природокористуванням на регіональному рівні при 

розробці та впровадженні місцевих стратегій сталого розвитку з 

урахуванням методології ЄС. 

механізм раціонального 

використання ресурсів» та 

«Стратегічні напрями формування 

моделі сталого розвитку України та 

її регіонів». 

Зам. начальника відділу поширення інформації, комунікацій 

із користувачами та громадськістю (Головне управління 

статистики у Дніпропетровській області) Кириченко О.О. 

зазначила, що сучасні вимоги до розробки та впровадження 

активної державної інформаційно-комунікативної політики в 

умовах політичних та інших кризових явищах потребує 

формування у держслужбовця відповідних професійних 

компетентностей. Тому доцільно, наприклад в існуючу 

дисципліну «Зв’язки з громадськістю та техніка проведення 

презентацій» ввести теми, що по’вязані з встановленням 

органами публічної влади ефективних комунікацій з 

громадянським суспільством, технологіями ведення РR-

компаній, зокрема в мережевому просторі. 

№1 

від 28.10.19 

В фахову дисципліну за 

спеціальністю «Зв’язки з 

громадськістю та техніка 

проведення презентацій» введені 

теми «Зв’язки з громадськістю в 

сучасному суспільстві», 

«Планування в PR». 

Студентка групи 281-18-1 НТУ «ДП» Бесчетвертна В.С. 

надала спільну точку зору студентів групи щодо збільшення часу 

вивчення дисциплін з управління в публічній сфері та 

розширення навчального контенту, пов’язаного з застосуванням 

інноваційного менеджменту та адміністрування, світового 

досвіду впровадження сучасних технологій публічного 

управління. 

№1 

від 28.10.19 

В навчальному плані 2020/2021р. 

збільшено час на засвоєння фахової 

дисципліни за спеціальністю 

«Інновації в сфері публічного 

управління» з 3 до 4 кредитів ЄКТС 

(додатковий кредит надано після 

виведення з ОП дисципліни 

«Національні бізнес-культури»).  

Зав. кафедри публічного управління та землеустрою 

Класичного приватного університету, докт. наук з держ. управ., 

проф. Мордвинов О.Г. підкреслює, що, незважаючи на розуміння 

необхідності суттєвої економічної підготовки фахівців з 

публічного управління, програма містить перебільшену кількість 

Відгук В навчальний план підготовки 

здобувачів на 2020/2021р. (курс 1) 

введена базова дисципліна за 

галуззю знань «Економічна теорія». 

 



дисциплін економічного профілю («Економіка суспільного 

сектору», «Мікроекономіка», курсова робота «Економіка 

суспільного сектору», «Національні-бізнес культури»). Він 

вважаємо, за доцільне ще на першому курсі здобувачами 

одержувати загальні знання з теорії економічних процесів, що 

стане підґрунтям для успішного вивчення дисциплін 

професійного спрямування з прикладними аспектами економіки 

публічного управління. 

Зав. каф. економічної теорії та міжнародних економічних 

відносин НТУ «ДП», д-р екон. наук, проф. Пилипенко Ю.І. 

вважає за доцільним наявність в навчальному плані підготовки 

здобувачів дисципліни, що надає знання з формування та 

практичного впровадження положень сучасних економічних 

парадигм буття суспільства та знання з теоретичного 

обґрунтування, реалізації та управління економічними 

рішеннями на макро- та мезо-рівнях розвитку ринку. Реалізація 

такої пропозиції буде сприяти підсиленню теоретичної 

економічної освіти здобувачів як необхідної професійної 

компетентності фахівців з публічного управління. 

№2 

від 29.01.20р. 

В навчальний план підготовки 

здобувачів на 2020/2021р. (курс 1) 

введена базова дисципліна за 

галуззю знань «Економічна теорія». 

 

Нач. управ. регіональної політики та взаємодії з органами 

місцевої влади виконавчого апарату Дніпропетровської обласної 

ради, заступник голови постійної комісії Дніпропетровської 

обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї  та молоді Дацько Т.Ф. 

вважає, що дисципліну «Етика публічної діяльності» бажано 

викладати всім здобувачам вже на першому курсі. Це дозволить 

в сукупності з вивченням дисципліни «Корпоративна культура в 

публічному управлінні» в повній мірі сформувати загальні етико-

культурні компетентності згідно освітнього стандарту 

спеціальності. Також на погляд Дацько Т.Ф. в умовах 

імплементації дій, пов’язаних з подальшим розвитком реформи 

місцевого самоврядування, дисципліна «Соціально-економічний 

№2 

від 29.01.20р. 

Дисципліна «Етика публічної 

діяльності» переведена з вибіркової 

частини підготовки здобувачів (2 

курс) до циклу базових дисциплін за 

галуззю знань обов’язкової частини 

(1 курс). 

Дисципліна ««Соціально-

економічний розвиток громад» 

переведена з вибіркової частини 

навчання до спеціальних освітніх 

компонент обов’язкової частини 

підготовки (2 курс). 



розвиток громад» повинна бути складовою обов’язкової частини 

підготовки здобувачів. 

 

Нач. відділу поширення інформації, комунікацій із 

користувачами та громадськістю (Головне управління статистики 

у Дніпропетровській області) Вергун Л.М. надала пропозицію 

щодо використання методики аналізу, вияву резервів, що 

застосовують фахівці Головного управління статистики, при 

діагностиці діяльності установ та організацій. 

№2 

від 29.01.20р. 

В робочу програму фахової 

освітньої компоненти «Діагностика 

діяльності установ та організацій» 

введена тема практичного заняття 

«Методологічний апарат та 

інструментарій діагностики установ 

та організацій». 

Студентка групи 281-18-1 НТУ «ДП» Щитовська А.А. 

висловила колективне бажання групи щодо одержання знань з 

питань соціалізація особистості в сучасних умовах формування 

українського громадянського суспільства та практичних дій щодо 

впровадження положень європейської гендерної політики в 

життя нашої країни. 

№2 

від 29.01.20р. 

До навчального контенту 

дисципліни «Соціологія» додані 

лекційні та практичні модулі 

«Сутність особистості та проблеми її 

соціалізації» та «Гендерна 

соціологія». 

Директор комунального підприємства Кам’янської міської 

ради «Екосервіс» Аржевічев Д.В. впевнений, що обов’язкове 

опанування здобувачами дисципліни «Сталий розвиток» вже на 

другому курсі дозволить майбутнім фахівцям з публічного 

управління зрозуміти складність впровадження і, головне, 

управління процесами сталого розвитку в системі 

«підприємство–територія–держава». 

Відгук Дисципліна «Сталий розвиток» 

переведена з вибіркової частини 

підготовки до фахових освітніх 

компонент обов’язкової підготовки 

здобувачів на другому курсі. 

Нач. Управління екології та природних ресурсів Кам’янської 

міської ради Наполов Б.Г. переконаний в необхідності 

підсилювати нормативну підготовку здобувачів з питань 

формування, організації та корегування соціальної, економічної 

та екологічної політики місцевого самоврядування. Тому така 

дисципліна як «Управління соціальною та екологічною 

безпекою» повинна бути обов’язковою для всіх, хто вчиться за 

цією програмою, та розглядати, наприклад спеціальні питання 

нейтралізації соціально-екологічної небезпеки і управління 

Відгук Дисципліна «Управління 

соціальною та екологічною 

безпекою» переведена з вибіркової 

частини навчання до спеціальних 

освітніх компонент обов’язкової 

частини підготовки здобувачів на 

четвертому курсі.  

 

 



конфліктними ситуаціями, що мають місце на рівні 

територіальних громад. 

Доц. каф. історії та політичної теорії НТУ «ДП» 

Колісник Л.О. запропонувала в дисципліні «Соціологія» 

розглядати питання щодо обґрунтування та практичної реалізації 

механізмів соціалізації особистості в умовах трансформації 

українського суспільства, імплементації ефективної гендерної 

політики в життя країни. Це дозволить в повній мірі врахувати 

пропозицію ст. гр. 281-18-1 Бесчетвертної В.С. (протокол №2 від 

29.01.2020р.). 

№3 від 

3.03.20р. 

В навчальному плані на 2020-

2021рр. дисципліна «Соціологія» 

містить лекційні та практичні модулі 

«Сутність особистості та проблеми її 

соціалізації» та «Гендерна 

соціологія». 

Заступник голови МК, гарант освітньої програми проф. каф. 

прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

НТУ «ДП» Болдуєв М.В. обгрунтував необхідність збільшити час 

на засвоєння фахової дисципліни за спеціальністю «Державні 

фінанси і бюджетна політика», одним з аргументів такої 

пропозиції є актуалізація процесів оптимізації формування 

бюджетів (консолідованого та територіальних громад) в умовах 

подальшої децентралізації влади. 

№3 від 

3.03.20р. 

В навчальному плані 

2020/2021р. збільшено час на 

засвоєння фахової дисципліни за 

спеціальністю «Державні фінанси і 

бюджетна політика» з 3 до 4 

кредитів ЄКТС (додатковий кредит 

надано після виведення з ОП 

дисципліни «Національні бізнес-

культури»). 

Студент групи 281-18ск-1 НТУ «ДП» Моїсеєнко Д.І. 

запропонував розширити базу виробничих та передатестаційної 

практик. 

№3 від 

3.03.20р. 

Кількість міст з проведення 

виробничих та передатестаційної 

практик складає 8 (Управління 

регіональної політики та взаємодії з 

органами місцевої влади 

Дніпропетровської обласної ради. 

Постійна комісія Дніпропетровської 

обласної ради з питань науки, освіти, 

сім’ї та молоді. Районна 

адміністрація по Вознесенівському 

району (м. Запоріжжя). Департамент 

Екологічної політики Дніпровської 



міської ради. Управління статистики 

у Дніпропетровській області (м. 

Дніпро). Управління екології та 

природних ресурсів Кам’янської 

міської ради. Чумаківська сільська 

об’єднана територіальна 

громада.  Комунальне підприємство 

«Екосервіс» Кам’янської міської 

ради). 

Голова Ради студентського самоврядування факультету 

менеджменту НТУ «ДП» Бутенко А. запропонував залучати до 

проведення занять професіоналів-практиків з публічного 

управління, особливо держслужбовців молодого віку. Також не 

тільки в період практик, а й на протязі всього навчального року 

студенти повинні мати можливість знайомитись з поточною 

роботою органів державної влади та місцевого самоврядування, 

брати участь в роботі сесій облради та міської ради.  

№3 від 

3.03.20р. 
• З дисциплін «Вступ до фаху» та 

«Основи публічного управління» 

проводив семінари заступник 

начальника управління – начальник 

відділу у справах молоді 

Дніпропетровської обласної 

адміністрації Яцук В.М. 

• Студенти 1 та 2 курсу були присутні 

при проведенні сесій Дніпровської 

міської ради та Дніпропетровської 

обласної ради. 

Голова Новоолександрівської сільської ради Візірь О.О. 

зазначив важливість формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців щодо вирішення завдань з планування, 

організації, регулюванню та контролю процесів на рівні 

місцевого самоврядування на підставі результатів вивчення 

дисципліни «Державне та регіональне управління». В той же час, 

Візірь О.О. вважає, що практичну складову підготовки здобувачів 

також підсилила би і курсова робота за тематикою дисципліни 

«Державне та регіональне управління». Також робиться наголос 

на необхідність наявності у представників місцевої влади 

Відгук В навчальний план підготовки 

здобувачів введена курсова робота 

«Державне та регіональне 

управління». 

Дисципліна «Регіональна 

економіка» переведена з вибіркової 

частини підготовки (2 курс) до 

обов’язкових базових дисциплін за 

галуззю знань. Введена тема 

«Регіональна економічна політика 



економічних знань з питань регіонального розвитку, що вплине 

на забезпечення підвищення соціально-економічного стану 

територій та в подальшому динамічного його розвитку. Тому 

такими теоретичними знаннями та практичними навичками 

обов’язково повинні опанувати всі здобувачі цієї спеціальності.  

держави та місцевого 

самоврядування: формування та 

механізм реалізації». 

 

Начальник управління регіональної політики та взаємодії з 

органами місцевої влади виконавчого апарату Дніпропетровської 

обласної ради; заступник голови постійної комісії 

Дніпропетровської обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї  та 

молоді Дацько Т.Ф. вважає, що при удосконаленні змісту 

програми підготовки необхідно започаткувати на першому курсі 

дисципліну, яка б розкривала загальну сутність обраної 

спеціальності, позначала її фахові особливості, а також надавала 

би здобувачам знання щодо організації освітнього процесу, 

впровадження студентського самоврядування в їх життя та 

розкривала перспективи освітянського та професійного руху. 

Відгук В навчальний план підготовки 

здобувачів на 2020/2021р. введена 

базова дисципліна за галуззю знань 

«Вступ до фаху» (1 курс). 

 

 


