
Витяг з протоколу № 13 

засідання кафедри ПУМО 

від 14 травня 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. Про допуск студентів ОС «магістр» ОПП «Публічне управління та 

адміністрування» (заочна форма) до атестації. 

2. Про готовність до літньої сесії та порядок її проведення згідно Рекомендацій 

щодо проведення атестації та літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навч. року в 

ЧНТУ (наказ ректора №75 від 8.05.2020). 

3. Про необхідність заповнення НПП кафедри звітних документів, зокрема в 

умовах карантину. 

4. Про роботу щодо залучення випускників бакалаврату до магістратури. 

5. Ознайомлення НПП з результатами самооцінювання. 

6. Про клопотання до Вченої ради Чернігівського національного технологічного 

університету про затвердження 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») зі змінами. 

7. Різне. 

Слухали по п. 6: 

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

Руденко О.М., яка озвучила зміст отриманих від стейкхолдерів рекомендації та 

запропонувала їх для обговорення й узгодження: 

Рекомендації від Веселова П.О., заступника директора департаменту – 

начальника управління туризму та охорони культурної спадщини Чернігівської обласної 

державної адміністрації. Пропонується: 1) опрацювати досвід українських та зарубіжних 

ЗВО в частині врахування позитивного досвіду в процесі формування цілей та програмних 

результатів освітньо-наукової програми; 2) скоротити перелік програмних результатів 

навчання, адже, на його думку, зважаючи на відносно невелику кількість кредитів, 

досягти їх практично неможливо; 3) освітню компоненту «Проблеми економіки та 

управління сучасними організаційними структурами» замінити на таку, що більшою 

мірою відповідає специфіці публічного управління та адміністрування; 4) врахувати 

аспекти державного управління гуманітарною сферою. 

Рекомендації від Мельничука В.В., першого заступника Голови Чернігівської 

обласної ради. Пропонується активізувати залучення практиків до викладання, проведення 

проведення лекційних і практичних занять, наукових семінарів, тренінгів тощо. 

Рекомендації від д.держ.упр., професора Васильєвої О.І., професора кафедри 

регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної 

академії державного управління при Президентові України. Пропонується: 1) посилити 

наукову співпрацю з університетами, у тому числі, міжнародну, адаптовано до галузі 

публічного управління та адміністрування, шляхом участі в спільних науково-дослідних 

розробках; 2) зважаючи на потужну економічну складову циклу професійної підготовки 

слід розглянути можливість в межах формуванні індивідуальної освітньої траєкторії 

взаємовідвідування лекційних та практичних занять з профільних навчальних дисциплін 



на базі університетів-партнерів в рамках реалізації права на академічну мобільність 

відповідно до угод про співпрацю. 

В обговоренні взяли участь: 

Юрченко Ю.Д., начальник Головного управління пенсійного фонду України в 

Чернігівській області, який наголосив на тому, що одним з пріоритетів розвитку сфери 

публічного управління та адміністрування є співпраця з громадським сектором і 

запропонував активізувати цей напрям діяльності в межах розвитку ОНП «Публічне 

управління та адміністрування». 

Д.е.н., професор Косач І.А., яка запропонувала навчальний пан ОНП «Публічне 

управління та адміністрування», підготовлений з урахуванням отриманих пропозицій та 

рекомендацій. 

 

Ухвалили по п. 6: 

6. Затвердити зміни до проекту ОНП «Публічне управління та адміністрування». 

6.1. Підтримати рекомендації стейкхолдерів, максимально врахувати їх при 

доопрацюванні ОНП «Публічне управління та адміністрування». 

6.2. Взяти до уваги пропозиції щодо активізації партнерської діяльності та 

розширення спектру гостьових лекцій.   

6.3. Членам проектної групи доопрацювати ОНП «Публічне управління та 

адміністрування». Уточнити навчальний план з урахуванням змін до ОНП «Публічне 

управління та адміністрування». 

6.4. Клопотати перед Вченою радою Чернігівського національного 

технологічного університету про затвердження 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 (зі змінами) і навчального плану. 

6.5. Відповідну інформацію розмістити на сайті. 

 

 

 

Завідувач кафедри ПУМО С.І.Пономаренко 

 

Секретар В.Д.Кременна 

 


