
Витяг з протоколу № 6 

засідання кафедри ПУМО 

від 25 січня 2021 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., доц. Руденко О.М., д.е.н, доц. Старченко 

Г.В., к.е.н., доц. Михайловська О.В., д.е.н, проф. Косач І.А., д.держ.упр., доц. Шестаковська 

Т.Л., д.е.н., проф. Дука А.П., к.е.н, доц. Філіпова Н.В., ст. лаборант Кременна В.Д., запрошені 

– д.держ.упр., проф. Олійченко І.М., професор кафедри менеджменту і державної служби, 

д.е.н., доц. Дубина М.В., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

к.пед.н., доц. Литвин С.В., завідувач кафедри іноземної філології, представники стейкхолдерів 

– Веселов П.О., Мельничук В.В., Швидка О.П., Юрченко Ю.Д., здобувачі вищої освіти – 

Дегтярьов А.В., Гурський М.М., Агафошина М.П., Конопля Я.Ю., Католик М.А. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження звітів про виконання індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів та докторантів кафедри за 1 семестр 2020-2021 н.р. 

2. Про підсумки атестації ЗВО ОС «магістр». 

3. Про готовність до 2 семестру 2020-2021 н.р. 

4. Про затвердження програм фахових вступних випробувань для вступу на ОС 

«Магістр».  

5. Про внесення змін до ОПП підготовки ЗВО ОС «магістр» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» та відповідних навчальних планів (денна та заочна форма 

навчання). 

6. 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»). 

7. Різне. 

 

Слухали по п. 6: 

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

О.М., яка запропонувала проект для обговорення. 

В обговоренні проекту взяли участь: 

Олійченко І.М., д.держ.упр., професор, який наголосив на необхідності уточнення 

фокусу програми з урахуванням змістовного наповнення навчальних дисциплін як основного, 

так і вибіркового блоків. 

Михайловська О.В., к.е.н., доцент, яка внесла пропозицію щодо посилення 

управлінської складової в дисциплінах економічного спрямування. 

Дегтярьов А.В., аспірант,  який висловив побажання здобувачів щодо введення 

дисципліни з підготовки грантових пропозицій за науковими напрямами у галузі публічного 

управління та адміністрування. 

Конопля Я.Ю., аспірант, який запропонував розширити цикл дисциплін, що 

викладаються англійською мовою. 

 

Ухвалили по п. 6: 

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 


