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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про рекомендацію до друку збірника тез науково-практичної
конференції за міжнародною участю “Дні інформаційного суспільства –
2015”.
Н.В.Грицяк
2. Про коригування назв факультативних дисциплін спеціальності
8.15010001 “Державне управління” та 8.15010006 “Державне управління у
сфері охорони здоров’я”.
В.М.Князевич
3. Про оновлення змісту та коригування назв спеціалізацій
С.006.1“Управління у сфері охорони здоров’я”, С.006.2 “Економіка охорони
здоров’я”, С.006.3 “Державне управління охороною суспільного здоров’я”
спеціальності 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”.
В.М.Князевич
4. Про
запровадження
факультативних
дисциплін
Ф.006.19
“Психологія управління у сфері охорони здоров’я”, Ф.006.20 “Лідерство у
сфері охорони здоров’я” та Ф.006.21 “Державне регулювання
фармацевтичного сектору” для спеціальності 8.15010006 “Державне
управління у сфері охорони здоров’я”.
В.М.Князевич
5. Про запровадження спеціалізації С.001.21 “Публічний аудит”
спеціальності 8.15010001 “Державне управління ”.
С.А.Романюк
6. Про запровадження факультативної дисципліни Ф.2.53 “Публічне
управління сталим розвитком” спеціальності 8.15010001 “Державне
управління ”
С.А.Романюк
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7. Про викладання англійською мовою окремих тем та навчальних
дисциплін
спеціальності
8.1501008
“Публічне
адміністрування”
з 2015-2016 навчального року.
С.А.Романюк
8. Про оновлення змісту та коригування назв дисциплін спеціалізації
С.001.17
“Управління
суспільними
процесами”
спеціальності
8.15010001 “Державне управління”.
Р.В.Войтович
9. Про коригування назви дисципліни “Управління якістю суспільних
реформ” спеціалізації С.003.4 “Сучасні механізми управління суспільним
розвитком” спеціальності 8.15010003 “Управління суспільним розвитком”.
Р.В.Войтович
10. Про
запровадження
факультативної
дисципліни
Ф.2.54 “Стратегічна екологічна оцінка” спеціальності 8.15010001 “Державне
управління”.
В.М. Вакуленко
11. Про
коригування
назви
факультативної
дисципліни
Ф.012.4.9 “Іміджмейкер” спеціальності 8.15010012 “Парламентаризм та
парламентська діяльність”.
Н.Б.Ларіна
12. Про рекомендацію до друку начально-методичних матеріалів для
слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії на перше півріччя 2015 року відповідно до переліку професійних
програм та Державного контракту від 27 лютого 2015 року № 9.
Н.Б.Ларіна
13. Про план-графік виконання слухачами Національної академії
магістерського дослідження.
Т.Б.Смолянська
14. Про навчальні плани підготовки магістрів за спеціальностями галузі
знань 1501 “Державне управління” для слухачів прийому 2015 року та
графіки навчального процесу для слухачів всіх форм навчання на 2015-2016
навчальний рік.
Т.Б.Смолянська
15. Різне.
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1. Про рекомендацію до друку збірника тез науково-практичної
конференції за міжнародною участю “Дні інформаційного суспільства –
2015”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
інформаційної політики та електронного врядування Національної академії
державного управління при Президентові України (далі – Національна
академія) Н.В.Грицяк про рекомендацію до друку збірника тез науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Дні інформаційного
суспільства – 2015”, Науково-методична рада ухвалила:
Схвалити в цілому та рекомендувати до друку збірник тез науковопрактичної конференції за міжнародною участю “Дні інформаційного
суспільства – 2015”.
2. Про коригування назв факультативних дисциплін спеціальності
8.15010001 “Державне управління” та 8.15010006 “Державне управління у
сфері охорони здоров’я”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
управління охороною суспільного здоров’я Національної академії
В.М.Князевича про коригування назв факультативних дисциплін
спеціальності 8.15010001 “Державне управління” та 8.15010006 “Державне
управління у сфері охорони здоров’я”, Науково-методична рада ухвалила:
1. Схвалити зміну назви факультативної навчальної дисципліни:
Ф.006.1 “Здоров’я державного службовця: організація ефективної
діяльності” на Ф.006.1 “Управління соціальними ризиками здоров’я” для
спеціальності 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”;
Ф.001.2.33 “Організація здорового робочого дня державного
службовця” на Ф.001.2.33 “Індустрія та дипломатія здоров’я” для
спеціальності 8.15010001 “Державне управління”.
2. Завідувачу кафедри управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії В.М.Князевичу до 29 травня 2015 року подати до
управління з навчальної роботи оновлені робочі навчальні програми
дисциплін.
3. Про оновлення змісту та коригування назв спеціалізацій
С.006.1 “Управління у сфері охорони здоров’я”, С.006.2 “Економіка охорони
здоров’я”, С.006.3 “ Державне управління охороною суспільного здоров’я”
спеціальності 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
управління охороною суспільного здоров’я Національної академії
В.М.Князевича про оновлення змісту та коригування назв спеціалізацій
С.006.1 “Управління у сфері охорони здоров’я”, С.006.2 “Економіка охорони
здоров’я”, С.006.3 “ Державне управління охороною суспільного здоров’я”
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спеціальності 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”,
Науково-методична рада ухвалила:
1. Схвалити нові назви спеціалізацій C.006.1 “Стратегічне управління у
сфері охорони здоров’я”, C.006.2 “Державне регулювання економіки і
фінансування охорони здоров’я”, C.006.3 “Державне регулювання індустрії
здоров’я” спеціальності 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони
здоров’я”.
2. Схвалити в цілому назви навчальних дисциплін оновлених
спеціалізацій та змістовні модулі, що їх наповнюють (додаток 1).
3. Завідувачу кафедри управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії В.М.Князевичу до 29 травня 2015 року подати до
управління з навчальної роботи робочі навчальні програми дисциплін
оновлених спеціалізацій.
4. Про запровадження факультативних дисциплін Ф.006.19“Психологія
управління у сфері охорони здоров’я”, Ф.006.20 “Лідерство у сфері охорони
здоров’я” та Ф.006.21“Державне регулювання фармацевтичного сектору”
для спеціальності 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони
здоров’я”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
управління охороною суспільного здоров’я Національної академії
В.М.Князевича про доцільність запровадження факультативних дисциплін
Ф.006.19 “Психологія управління у сфері охорони здоров’я”,
Ф.006.20 “Лідерство у сфері охорони здоров’я” та Ф.006.21 “Державне
регулювання фармацевтичного сектору” для слухачів спеціальності
8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”, Науковометодична рада ухвалила:
1. Внести дисципліни Ф.006.19 “Психологія управління у сфері
охорони здоров’я” (60 годин), Ф.006.20 “Лідерство у сфері охорони здоров’я”
(60 годин) та Ф.006.21 “Державне регулювання фармацевтичного сектору”
(60 годин) до переліку факультативних дисциплін спеціальності
8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”.
2. Завідувачу кафедри управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії В.М.Князевичу до 29 травня 2015 року подати до
управління з навчальної роботи робочі навчальні програми дисциплін.
5. Про запровадження спеціалізації С.001.21 “Публічний аудит”
спеціальності 8.15010001 “Державне управління”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
державного менеджменту Національної академії С.А.Романюка про
запровадження спеціалізації С.001.21 “Публічний аудит” спеціальності
8.15010001 “Державне управління”, Науково-методична рада ухвалила:
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1. Схвалити в цілому варіативні ОКХ, ОПП спеціалізації
С.001.21 “Публічний аудит” спеціальності 8.15010001 “Державне
управління” та навчальні програми дисциплін спеціалізації:
- С.001.21.1 “Теорія публічного аудиту”;
- С.001.21.2 “Формування суспільних цінностей та ресурсів”;
- С.001.21.3 “Організація публічного аудиту”.
2. Запровадити
спеціалізацію
С.001.21
спеціальності 8.15010001 “Державне управління”.

“Публічний

аудит”

3. Завідувачу кафедри державного менеджменту Національної академії
С.А.Романюку до 29 травня 2015 року подати до управління з навчальної
роботи робочі навчальні програми дисциплін спеціалізації “Публічний
аудит” спеціальності 8.15010001 “Державне управління”.
6. Про запровадження факультативної дисципліни Ф.2.53 “Публічне
управління сталим розвитком” спеціальності 8.15010001 “Державне
управління”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
державного менеджменту Національної академії С.А.Романюка про
запровадження факультативної дисципліни Ф.2.53 “Публічне управління
сталим розвитком” спеціальності 8.15010001 “Державне управління”,
Науково-методична рада ухвалила:
1. Внести дисципліну Ф.2.53 “Публічне управління сталим
розвитком” (60 годин) до переліку факультативних дисциплін спеціальності
8.15010001 “Державне управління”.
2. Завідувачу кафедри державного менеджменту Національної
академії С.А.Романюку до 29 травня 2015 року подати до управління з
навчальної роботи робочу навчальну програму дисципліни.
7. Про викладання англійською мовою окремих тем та навчальних
дисциплін
спеціальності
8.1501008
“Публічне
адміністрування”
з 2015-2016 навчального року.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора інституту “Вища
школа державного управління” Національної академії С.А.Романюка про
викладання англійською мовою окремих тем та навчальних дисциплін
спеціальності
8.1501008
“Публічне
адміністрування”
з 2015-2016 навчального року, Науково-методична рада ухвалила:
1. Запровадити викладання визначених кафедрами Національної
академії тем та навчальних дисциплін спеціальності 8.1501008 “Публічне
адміністрування” (додаток 2) англійською мовою.
2. Завідувачу кафедри україністики та іноземних мов В.В.Шульзі:
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- до 25 травня 2015 року забезпечити редагування навчальнометодичних матеріалів, підготовлених викладачам профільних кафедр
Національної академії;
- до 10 червня 2015 року визначити кандидатури викладачів-дублерів
для проведення лекційних та практичних занять за участю викладача
профільної кафедри та викладача професійної англійської мови
3. Управлінню з навчальної роботи (В.М.Сороко) врахувати додаткові
витрати навчального часу на проведення занять англійською мовою
викладачам дублерам кафедри україністики та іноземних мов.
8. Про оновлення змісту та коригування назв дисциплін спеціалізації
С.001.17
“Управління
суспільними
процесами”
спеціальності
8.15010001 “Державне управління”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
філософії, теорії та історії державного управління Національної академії
Р.В.Войтович про оновлення змісту та коригування назв дисциплін
спеціалізації С.001.17 “Управління суспільними процесами” спеціальності
8.15010001 “Державне управління”, Науково-методична рада ухвалила:
1. Схвалити в цілому варіативні складові галузевого стандарту вищої
освіти ОКХ, ОПП спеціалізації С.001.17 “Управління суспільними
процесами” спеціальності 8.15010001 “Державне управління” та назви
навчальних дисциплін С.001.17.1 “Демократичне врядування у суспільних
процесах” (60 годин), С.001.17.2 “Духовно-ціннісні виміри суспільного
розвитку” (90 годин), С.001.17.3 “Взаємодія влади і суспільства” (60 годин),
С.001.17.4 “Суспільні та державно-управлінські реформи” (60 годин),
С.001.17.5 “Інновації у державному управлінні” (60 годин) (додаток 3).
2. Завідувачу кафедри філософії, теорії та історії державного
управління Національної академії Р.В.Войтович до 29 травня 2015 року
подати до управління з навчальної роботи робочі навчальні програми
дисциплін оновленої спеціалізації.
3. Управлінню з навчальної роботи (В.М.Сороко) внести відповідні
зміни до наказу президента Національної академії від 03 червня 2014 року
№ 168 “Про навчальні плани та графіки навчального процесу для слухачів
прийому 2014 року”.
9. Про коригування назви дисципліни С.003.4.4 “Управління якістю
суспільних реформ” спеціалізації С.003.4 “Сучасні механізми управління
суспільним розвитком” спеціальності 8.15010003 “Управління суспільним
розвитком”.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
філософії, теорії та історії державного управління Національної академії
Р.В.Войтович про коригування назви дисципліни С.003.4.4 “Управління
якістю суспільних реформ” спеціалізації С.003.4 “Сучасні механізми
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управління суспільним розвитком” спеціальності 8.15010003 “Управління
суспільним розвитком”, Науково-методична рада ухвалила:
1. Схвалити зміну назви дисципліни С.003.4.4 “Управління якістю
суспільних реформ” на С.003.4.4 “Управління суспільними реформами”
спеціалізаціїї С.003.4 “Сучасні механізми управління суспільним розвитком”
спеціальності 8.15010003 “Управління суспільним розвитком”.
2. Завідувачу кафедри філософії, теорії та історії державного
управління Національної академії Р.В.Войтович до 29 травня 2015 року
подати до управління з навчальної роботи робочі навчальні програми
оновленої дисципліни спеціалізації.
10. Про
запровадження
факультативної
Ф.2.54
“Стратегічна
екологічна
оцінка”
8.15010001 “Державне управління”.

дисципліни
спеціальності

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом
Національної академії В.М.Вакуленка про запровадження факультативної
дисципліни Ф.2.54 “Стратегічна екологічна оцінка” для слухачів
спеціальності 8.15010001 “Державне управління”, Науково-методична рада
ухвалила:
1. Ввести дисципліну Ф.2.54 “Стратегічна екологічна оцінка” до
переліку факультативних дисциплін спеціальності 8.15010001 “Державне
управління” для слухачів вечірньої та заочної форм навчання.
2. Управлінню з навчальної роботи (Сороко В.М.) внести зміни до
наказу президента Національної академії від 3 червня 2014 року № 168 “Про
навчальні плани та графіки навчального процесу для слухачів прийому
2014 року”.
11. Про
коригування
назви
факультативної
дисципліни
Ф.012.4.9 “Іміджмейкер” спеціальності 8.15010012 “Парламентаризм та
парламентська діяльність”.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника завідувача
кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної
академії Н.Б.Ларіної про коригування назви факультативної дисципліни
спеціальності 8.15010012 “Парламентаризм та парламентська діяльність”,
Науково-методична рада ухвалила:
1. Схвалити зміну назви факультативної навчальної дисципліни
Ф.012.4.9 “Іміджмейкер” на Ф.012.4.9 “Іміджелогія”.
2. Завідувачу кафедри парламентаризму та політичного менеджменту
Національної академії В.А.Гошовській до 29 травня 2015 року подати до
управління з навчальної роботи оновлену робочу навчальну програму
дисципліни.
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3. Управлінню з навчальної роботи (В.М.Сороко) внести відповідні
зміни до наказу президента Національної академії від 03 червня 2014 року
№ 168 “Про навчальні плани та графіки навчального процесу для слухачів
прийому 2014 року”.
12. Про рекомендацію до друку начально-методичних матеріалів для
слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії на перше півріччя 2015 року відповідно до переліку професійних
програм та Державного контракту від 27 лютого 2015 року № 9.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії
Н.Б.Ларіної про рекомендацію до друку начально-методичних матеріалів для
слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії на перше півріччя 2015 року відповідно до переліку професійних
програм та Державного контракту від 27 лютого 2015 року № 9, Науковометодична рада ухвалила:
Схвалити в цілому та рекомендувати до друку начально-методичні
матеріали для слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії на перше півріччя 2015 року відповідно до переліку
професійних програм та Державного контракту від 27 лютого 2015 року № 9.
13. Про план-графік виконання слухачами Національної академії
магістерського дослідження.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника програмнометодичного відділу фахової підготовки та стажування управління з
навчальної роботи Національної академії Т.Б.Смолянської про доцільність
запровадження плану-графіку виконання слухачами Національної академії
магістерського дослідження, Науково-методична рада ухвалила:
1. Схвалити в цілому план-графік виконання слухачами Національної
академії магістерського дослідження (додаток 4).
2. Завідувачам кафедр Національної академії налагодити поетапний
контроль виконання науково-педагогічними працівниками кафедр обов’язків
наукових керівників магістерських робіт.
14. Про навчальні плани підготовки магістрів за спеціальностями
галузі знань 1501 “Державне управління” для слухачів прийому 2015 року та
графіки навчального процесу для слухачів всіх форм навчання
на 2015-2016 навчальний рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника програмнометодичного відділу фахової підготовки та стажування управління з
навчальної роботи Т.Б.Смолянської про навчальні плани підготовки магістрів
за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління” для слухачів
прийому 2015 року та графіки навчального процесу для слухачів всіх форм
навчання на 2015-2016 навчальний рік, Науково-методична рада ухвалила:
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1. Схвалити в цілому навчальні плани та графіки навчального процесу
підготовки магістрів за спеціальностями:
- 8.15010001 “Державне управління” (денної, вечірньої, заочної, заочнодистанційної форм навчання),
- 8.15010003 “Управління суспільним розвитком” (заочної, заочнодистанційної форм навчання),
- 8.15010004 “Державне управління у сфері національної безпеки”
(вечірньої, заочної форм навчання),
- 8.15010005 “Державне управління у сфері освіти” (денної, заочної
форм навчання),
- 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я” (денної,
заочної форми навчання),
- 8.15010007 “Публічна політика і управління” (денної, вечірньої,
заочної форм навчання),
- 8.15010008 “Публічне адміністрування” (денної форми навчання),
- 8.15010009 “Місцеве самоврядування” (денної, заочної форм
навчання),
- 8.15010010 “Регіональне управління” (денної, заочної форм навчання),
- 8.15010011 “Електронне урядування” (денної, заочної форм
навчання),
- 8.15010012 “Парламентаризм та парламентська діяльність” (денної,
заочної форм навчання).
2. Управлінню з навчальної роботи (В.М.Сороко) після узгодження із
завідувачами кафедр Національної академії і відповідальними особами за
забезпечення, супроводження навчального процесу в Інституті вищих
керівних кадрів, Інституті “Вища школа державного управління”, Інституті
державної служби та місцевого самоврядування, внести графік навчального
процесу на 2015-2016 навчальний рік та навчальні плани для слухачів
прийому 2015 року на розгляд Вченої ради Національної академії у травні
2015 року.
3. Завідувачам кафедр Національної академії до 25 травня 2015 року
подати до управління з навчальної роботи навчально-методичні комплекси
дисциплін за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління”.
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Додаток 1
Назви навчальних дисциплін оновлених спеціалізацій спеціальності
8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”
Старі назви

Шифр
С.006.1
С.006.1.1
С.006.1.2
С.006.1.3

Назва
Управління у сфері охорони
здоров'я
Менеджмент в охороні
здоров'я
Управління організаціями у
сфері охорони здоров'я
Моделювання управлінських
рішень у сфері охорони
здоров’я
Економіка охорони здоров'я

С.006.2
С.006.2.1
С.006.2.2
С.006.2.3

С.006.3
С.006.3.1
С.006.3.2

С.006.3.3

Нова редакція

Шифр

Назва

С.006.1

Стратегічне управління у
сфері охорони здоров'я

С.006.1.1

Менеджмент в охороні здоров'я

С.006.1.2
С.006.1.3
С.006.2

Фінансовий менеджмент у
сфері охорони здоров'я
Теорія і практика медичного
страхування
Механізми прийняття
управлінських рішень з
економіки та фінансування
охорони здоров’я
Державне управління
охороною суспільного
здоров’я
Державна стратегія здорового
способу життя населення.
Екологічне громадське
здоров'я
Специфіка прийняття
управлінських рішень з
охорони громадського
здоров’я

С.006.2.1
С.006.2.2
С.006.2.3

С.006.3
С.006.3.1
С.006.3.2

С.006.3.3

Управління організаціями у
сфері охорони здоров'я
Моделювання управлінських
рішень у сфері охорони
здоров’я
Державне регулювання
економіки і фінансування
охорони здоров’я
Фінансовий менеджмент у
сфері охорони здоров'я
Теорія і практика медичного
страхування
Механізми прийняття
управлінських рішень з
економіки та фінансування
охорони здоров’я
Державне регулювання
індустрії здоров’я
Стратегічне управління
детермінантами здоров’я
Державне регулювання
екологічного громадського
здоров’я
Моніторинг і оцінка ризиків
здоров’я
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Додаток 2
Дисципліни, теми навчальних дисциплін
спеціальності 8.1501008 “Публічне адміністрування” визначені кафедрами
Національної академії як такі, що можуть викладатися англійською мовою
Шифри

Навчальна дисципліна

Тема

Кількість
кредитів/го
дин

Викладач

Кафедра державного менеджменту
С.008.5.3 Інструменти розробки
та управління
Гречко Т.Г.
місцевими
Повністю
4 / 120
к.держ.упр.
програмами і
проектами
Кафедра регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом
Н.008.12 Public Management та
Вакуленко В.М.,
процеси
к.держ.упр., доцент,
децентралізації
Давидова Ю.В.,
д.мед.н., с.н.с.,
Повіністю
3/90
Лелеченко А.П.,
к.держ.упр., доцент,
Сич Н.А.,
к.е.н., доцент
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Н.008.11 Вступ
до
Чулаєвська М.Є.,
європейського права
Повністю
4 / 120
к.держ.упр., доцент
кафедри
Н.008.9 Історія європейської
інтеграції: етапи,
результати та
Шереметьєва Л.А.,
Повністю
3 / 90
досягнення. Політичні
ст. викладач кафедри
виклики європейської
інтеграції
С.008.4.3 Зовнішньополітичні
Тема 1. Концептуальні
Мандрагелю В.А.,
засади стратегічного
основи забезпечення
2 год. д.філос.н., професор,
планування політики
міжнародного миру та
професор кафедри
національної безпеки глобальної стабільності
України
Тема 3.
Співробітництво
України з
Мандрагелю В.А.,
міжнародними та
2 год. д.філос.н., професор,
регіональними без
професор кафедри
пековими
організаціями
С.008.2.1 Застосування
Тема 3. Прецедентне
європейського права
право ЕС та
наближення України до
Шереметьєва Л.А.,
4 год.
європейських правових
ст. викладач кафедри
стандартів у сфері
захисту прав людини
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Н.008.2

Кафедра соціальної і гуманітарної політики
Соціальний розвиток
Тема 4. Соціальні
показника
4 год.
Тема 4. Способи
соціального управління
Практичне заняття 2.
Модернізація
соціальної структури
українського
суспільства: конкурс
“експертних” рішень
Практичне заняття 3.
здійснення
порівняльного аналізу
соціального розвитку
регіонів України

4 год.

Петроє О.М.
д.держ.упр., доцент
кафедри
Петроє О.М.
д.держ.упр., доцент
кафедри

4 год.

Петроє О.М.
д.держ.упр.

4 год.

Петроє О.М.
д.держ.упр.
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Додаток 3
Назви навчальних дисциплін оновленої спеціалізації С.001.17 “Управління
суспільними процесами” спеціальності 8.15010001 “Державне управління”
Старі назви

Шифр
С.001.17.1
С.001.17.2
С.001.17.3
С.001.17.4

Назва

Нова редакція

Шифр

Назва

С.001.17 Управління суспільними процесами
Громадянське суспільство
С.001.17.1 Демократичне врядування у
(90 год.)
суспільних процесах (60 год.)
Базові інститути
Духовно-ціннісні виміри
С.001.17.2
демократичного суспільства
суспільного розвитку (90 год.)
(90 год.)
Взаємодія влади і
С.001.17.3 Взаємодія влади і суспільства
суспільства (90 год.)
(60 год.)
Інновації в суспільному
С.001.17.4 Суспільні та державнорозвитку (60 год.)
управлінські реформи (60 год.)
С.001.17.5 Інновації у державному
управлінні (60 год.)

Додаток 4
План-графік виконання слухачами Національної академії магістерського дослідження
№

1

2

2

Назва робіт, що повинні бути виконані
слухачем магістерської програми
галузі знань 1501 “Державне управління”

Термін виконання
Заочна
(заочнодистанційна)
форма навчання
2й рік навчання

2й рік навчання

осіння сесія

до 1 грудня

1й рік навчання

2й рік навчання

2й рік навчання

звіт наукових
керівників
магістерських робіт на
засіданнях кафедр

до 15 квітня
1й рік навчання

осіння сесія
2й рік навчання

до 15 квітня
2й рік навчання

до 1 травня
звіт наукових
керівників
магістерських робіт на
засіданнях кафедр

до 1 червня

зимововесняна сесія

до 1 червня

до 1 червня

Денна форма
навчання

- вибір слухачем напряму магістерського 1й рік навчання
дослідження, пошук і опрацювання спеціальної
літератури;
до 15 листопада
- вибір об’єкту дослідження, загальна
діагностика
об’єкту,
ознайомлення
з
основними проблемами його функціонування в
аспекті обраного напряму дослідження
до 15 грудня
формування
загальної
концепції
дослідження,
методичних
підходів
та
інструментарію;
визначення
логіко-структурної
схеми
дослідження та складання плану магістерської
роботи;
- узгодження плану з науковим керівником
- формування теоретичних і методологічних
основ досліджуваної проблеми;
- узагальнення існуючих концепцій; еволюція
проблеми та підходів до її вирішення в аспекті
ретроспективного аналізу; систематизація
процедур, аналітичних прийомів;
- підготовка та подання науковому керівнику
першого розділу роботи

Вечірня форма
навчання

Назва робіт, що
повинні бути виконані
науковим керівником,
термін виконання
надання
слухачам
консультацій
щодо
обрання
тематики
досліджень
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3

4

5

6

- економічна діагностика об’єкта дослідження;
поглиблений аналіз та оцінка показників, які
характеризують стан об’єкта з точки зору
поставленої проблеми
- коригування першого розділу роботи з
врахуванням зауважень наукового керівника;
- підготовка та подання науковому керівнику
другого розділу роботи;
обґрунтування
напрямів
вирішення
досліджуваної проблеми на конкретному
об’єкті, пошук засобів подолання перешкод їх
реалізації; творчий пошук нових рішень в
методичному
аспекті,
відпрацювання
інструментарію;
- подання науковому керівнику третього
розділу роботи
- доопрацювання магістерської роботи з
врахуванням зауважень наукового керівника,
підготовка
висновків,
додатків,
списку
використаних джерел

1й рік навчання

2й рік навчання

2й рік навчання

липень серпень
2й рік навчання

травень серпень
3й рік навчання

липень серпень
3й рік навчання

до 1 жовтня
2й рік навчання

до 15 вересня
3й рік навчання

до 1 жовтня
3й рік навчання

до 25 грудня

осіння сесія

до 25 грудня

2й рік навчання

3й рік навчання

3й рік навчання

до 15 січня

зимова сесія

до 25 грудня

звіт наукових керівників
магістерських робіт на
засіданнях кафедр

до 15 жовтня
звіт наукових
керівників
магістерських робіт на
засіданнях кафедр

звіт наукових керівників
магістерських робіт на
засіданнях кафедр

до 10 лютого
Слухачі, які не виконали
встановленого
обсягу
робіт, не допускаються
до державної атестації
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- оформлення магістерської роботи
- отримання зовнішньої рецензії
- подання магістерської роботи на кафедру

до 1 лютого

до 15 січня

до 15 січня
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попередній захист на кафедрі

1-15 лютого

15 -30 січня

15 -30 січня

протокол
кафедри

Кожний етап звіту наукових керівників на засіданнях кафедр про виконання слухачами плану-графіку підготовки магістерських
досліджень оформлюється протоколами засідань кафедр.

засідання

