
Витяг з протоколу № 10 

засідання кафедри ПУМО 

від 25 лютого 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: директор ННІ МХТТ д.е.н., проф. Ткаленко Н.В., члени кафедри – зав. 

кафедри к.е.н, доц. Пономаренко С.І., д.держ.упр., проф. Вдовенко С.М., держ.упр., доц. 

Руденко О.М., к.т.н., доц. Старченко Г.В., к.е.н., доц. Михайловська О.В., д.е.н, проф. Косач 

І.А., к.е.н. доц. Сугоняко, Д.О., д.е.н., проф. Дука А.П., к.е.н, доц. Філіпова Н.В., ст.викл. 

Лашук О.С., ст. лаборант Кременна В.Д., запрошені – д.держ.упр., проф. Олійченко І.М., 

професор кафедри менеджменту і державної служби, представники стейкхолдерів – Веселов 

П.О., Мельничук В.В., Лось О.В., Юрченко Ю.Д., здобувачі вищої освіти – Дегтярьов А.В., 

Гурський М.М., Кулик О.С., Радчук Т.Н. 

 

Порядок денний: 

1. Інформація відповідальної за наукову роботу проф. Косач І.А. про підсумки 

семінару «Бібліометричні та публікаційні профілі науковців університету». 

2. Про готовність кафедри до участі у міському Ярмарку вакансій. 

3. Інструктаж НПП щодо дій, повідомлень на випадок виникнення надзвичайної 

ситуації (НС). 

4. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Публічне управління та 

адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» кваліфікації доктор філософії з публічного управління та адміністрування 

(далі – ОНП «Публічне управління та адміністрування»). 

5. Різне. 

Слухали по п. 4: 

Гаранта ОНП «Публічне управління та адміністрування» д.держ.упр., доцента Руденко 

О.М., яка запропонувала проект програми для обговорення. 

В обговоренні проекту взяли участь: 

Вдовенко С.М., д.держ.упр., професор, який запропонував оптимізувати перелік 

загальних компетентностей з урахуванням специфіки освітньо-наукової програми, публічного 

управління як наукової галузі, проекту стандарту, а також відповідно узгодити програмні 

результати навчання. 

Олійченко І.М., д.держ.упр., професор, який наголосив на необхідності ввести до циклу 

обов’язкових дисциплін хоча б одну профільну з публічного управління. 

Дегтярьов А.В., аспірант, який висловив рекомендацію щодо посилення міжнародної 

співпраці під час реалізації ОНП «Публічне управління та адміністрування», зокрема, щодо 

активізації залучення аспірантів до участі у міжнародних конференціях, стажуваннях, проектах. 

Гурський М.М., аспірант, який запропонував розширити бази практик за межі 

Університету, надати можливість аспірантам проходити практику в інших ЗВО, що мають 

відповідні навчальні дисципліни. 

 

Ухвалили по п. 4: 

Членам проектної групи доопрацювати проект ОНП «Публічне управління та 

адміністрування» з урахуванням пропозицій та рекомендацій, розмістити його на сайті для 

громадського обговорення. 

 

 
 

Завідувач кафедри ПУМО   С.І.Пономаренко 

 

Секретар   В.Д.Кременна 


