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ЗВІТ 

про роботу науково-методичної ради спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» за 2016-2017 н. р. 

 

Науково-методична рада спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» в 2016-2017 навчальному році працювала у кількості 6 осіб, а 

саме: 

1. Сердюк О. І. – голова науково-методичної ради, доцент, к. е. н., 

професор кафедри публічного управління та адміністрування. 

2. Писаренко В. П. – заступник голови науково-методичної ради, 

професор, д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та 

адміністрування. 

3. Лозинська Т. М. – член науково-методичної ради, професор, 

д. держ. упр., завідувач кафедри публічного управління та адміністрування. 

4. Воронько-Невіднича Т. М. – член науково-методичної ради, доцент, 

к. е. н., доцент кафедри менеджменту. 

5. Шупта І. М. – член науково-методичної ради, доцент, к. п. н., доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування. 

6. Мирна О. В. – секретар науково-методичної ради, доцент, к. е. н., 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування. 

Протягом навчального року науково-методичною радою було проведено 

десять засідань, на яких обговорювалися питання: 

1. Затвердження плану роботи науково-методичної ради спеціальності 

«Публічне управління та адміністрував» на 2016-2017 навчальний рік. 

2. Стан навчально-методичного забезпечення спеціальності  

074 «Публічне управління та адміністрування» на 2016-2017 навчальний рік. 

3. Про оприлюднення інформації на сайті ПДАА (сторінка кафедри) щодо 

роботи науково-методичної ради. 

4. Про затвердження програм навчальних дисциплін на  

2016-2017 навчальний рік. 

5. Про затвердження робочих навчальних програм дисциплін на  

2016-2017 навчальний рік. 

6. Про затвердження пакетів комплексних контрольних робіт з дисциплін 

на 2016-2017 навчальний рік. 

7. Про затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення 

дисциплін на 2016-2017 навчальний рік. 

8. Про затвердження шаблону листа оцінювання курсової роботи 



(проекту) 

9. Про стан методичного забезпечення проведення практичних занять з 

дисциплін зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 

10. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників 

11. Науково-методичний супровід керівництва науково-дослідною 

роботою здобувачів вищої освіти у гуртках. Методичні аспекти організації, 

керівництва та проведення науково-дослідної роботи студентів в рамках 

навчального процесу 

12. Про стан та організацію методичного забезпечення дистанційного 

навчання зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». 

13. Про стан методичного забезпечення дипломного проектування зі 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». 

14. Документальне забезпечення відповідно до ліцензійних умов 

лабораторій, навчальних кабінетів, обладнання, устаткування. 

15. Аналіз стану відповідності освітньої діяльності установленим 

законодавством вимогам за спеціальностями. 

16. Аналіз дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик 

підготовки здобувачів вищої освіти, а саме кількісних і якісних показників 

успішності студентів з навчальних дисциплін в розрізі викладачів за 

результатами зимової екзаменаційної сесії 2016- 2017 навчального року. 

17. Моніторинг відповідності кадрового забезпечення зі спеціальності 

ліцензійним умовам надання освітніх послуг. 

18. Стан методичного та організаційного забезпечення проведення 

практик студентів денної форми навчання на 2016-2017 навчальний рік, 

співпраця з базами практик.  

19. Про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування». 

20. Про підготовку до науково-методичної конференції науково-

педагогічних працівників. 

21. Моніторинг дотримання учасниками освітнього процесу системи 

вимог забезпечення якості освітньої діяльності  та якості вищої освіти. 

22. Сучасні тенденції застосування медіа-інформаційних технологій в 

навчально-виховному процесі. 

23. Про стан забезпечення студентів навчально-методичною літературою. 

24. Обговорення змісту навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти (2017 року набору) та робочих навчальних планів,  їх відповідності 

встановленим вимогам. 

25. Моніторинг якості навчальних занять та практичного навчання 

здобувачів вищої освіти. 

26. Використання інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом 

27. Про стан методичного забезпечення курсового проектування зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 



28. Про удосконалення засобів діагностики якості підготовки фахівців 

(об’єктивного поточного та підсумкового контролю знань студентів). 

29. Про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання зі спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування». 

30. Звіт про роботу науково-методичної ради за 2016-2017 навчальний рік 

та завдання і перспективи на наступний 2017-2018 навчальний рік 

31. Про підсумки проведення відкритих лекцій та взаємовідвідування 

занять викладачами. 

30. Про виконання графіку підготовки дипломних магістерських робіт зі 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». 

31. Про рекомендацію до друку посібника 

32. Про затвердження методичних розробок 

Членами науково-методичної ради проводилися перевірка якості 

складових науково-методичних комплексів дисциплін, викладання яких 

забезпечується кафедрами як факультету економіки та менеджменту так і 

іншими факультетами, а також були розглянуті та схвалені ряд навчально-

методичних комплексів, навчальних програм, робочих навчальних програм, 

пакетів комплексних контрольних робіт з дисциплін, що викладаються для 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». Всі методичні матеріали підготовлені відповідно до 

освітньо-професійних програм вищої освіти та вимог «Положення про 

навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни в Полтавській 

державній аграрній академії». 

Науково-методичною радою було прийнято до розгляду, 

затверджено/рекомендовано до друку навчальний посібник, 9 методичних 

розробок з навчальних дисциплін, з них 2 – для виконання курсових робіт,  

6 – для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання, 1 – 

для виконання розрахунково-графічних робіт. 

Членами науково-методичної ради або за їх активної участі підготовлено 

необхідне науково-методичне забезпечення спеціальності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Науково-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», підготовлене в 2016-2017 н. р. 
Вид роботи Складові виду роботи 

А Б 

1. Справи про 

розширення 

провадження 

освітньої 

діяльності 

1. Справа про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» 

2. Справа про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» 
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 3. Справа про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» 

2. Освітньо-

професійні 

програми вищої 

освіти 

 

4. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Рівень вищої освіти 

перший. Ступінь вищої освіти бакалавр. Галузь знань 07 «Управління 

та адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та 

адміністрування» 

5. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Рівень вищої освіти 

перший. Ступінь вищої освіти бакалавр. Галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

6. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Освітньо-

кваліфікаційний рівень «Спеціаліст». Галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

7. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Рівень вищої освіти 

другий. Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та 

адміністрування» 

8. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Рівень вищої освіти 

другий. Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

3. Засоби 

діагностики 

якості вищої 

освіти 

9. Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти 

перший. Ступінь вищої освіти бакалавр. Галузь знань 07 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне 

управління та адміністрування». Вимоги до атестації здобувачів 

вищої освіти 

10. Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти 

перший. Ступінь вищої освіти бакалавр. Галузь знань 07 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне 

управління та адміністрування». Програма єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

11. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліст. Галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти 

12. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліст. Галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Програма єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту 

13. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліст. Галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Вимоги до дипломної роботи 

14. Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти 

другий. Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 07 «Управління та  
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 адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та 

адміністрування». Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти 

Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти другий. 

Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та 

адміністрування». Програма єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту 

Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти другий. 

Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та 

адміністрування». Вимоги до дипломної роботи 

15. Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти 

другий. Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування». Вимоги до атестації здобувачів 

вищої освіти 

16. Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти 

другий. Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування». Програма єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

17. Засоби діагностики якості вищої освіти. Рівень вищої освіти 

другий. Ступінь вищої освіти магістр. Галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування». Вимоги до дипломної роботи 

4. Збірники 

програм 

навчальних 

дисциплін 

18. Збірник програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів 

вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» 

19. Збірник програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів 

вищої освіти ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» 

20. Збірник програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів 

вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» 

5. Інформаційні 

пакети програм 

спеціальності 

Європейська 

кредитно-

трансфертна 

система (ЄКТС)  

21. Інформаційний пакет програм спеціальності Європейська 

кредитно-трансфертна система (ЄКТС) СВО «Бакалавр» денної  

форми навчання. 

22. Інформаційний пакет програм спеціальності Європейська 

кредитно-трансфертна система (ЄКТС) СВО «Бакалавр» заочної 

форми навчання. 

23. Інформаційний пакет програм спеціальності Європейська 

кредитно-трансфертна система (ЄКТС) СВО «Магістр» денної форми 

навчання. 

24. Інформаційний пакет програм спеціальності Європейська 

кредитно-трансфертна система (ЄКТС) СВО «Магістр» заочної 

форми навчання. 

6. Забезпечення 

сайту ПДАА ано-

таціями навчаль-

них дисциплін 

25. Повний комплект анотацій навчальних дисциплін  

СВО «Бакалавр» 

26. Повний комплект анотацій навчальних дисциплін СВО «Магістр» 

http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
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7. Забезпечення 

сайту ПДАА про-

грамами навчаль-

них дисциплін  

27. Повний комплект програм навчальних дисциплін СВО «Бакалавр» 

8.  Забезпечення 

сайту ПДАА пре-

зентаціями навча-

льних дисциплін 

28. Повний комплект програм навчальних дисциплін СВО «Магістр» 

29. Повний комплект презентацій навчальних дисципліни вибіркової 

частини СВО «Бакалавр 

10. Збірники 

програм практик 

30. Збірник програм практик підготовки здобувачів вищої освіти СВО 

«Бакалавр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»  

2016 рік набору) 

31. Збірник програм практик підготовки здобувачів вищої освіти СВО 

«Магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»  

(2016 рік набору) 

11. Матеріали для 

підсумкового кон-

тролю з професій-

ної практики 

32. Тестові завдання для складання диференційованого заліку з 

професійної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» ОКР «Спеціаліст»,  

СВО «Магістр» (заочна форма навчання) 

12. Методичні 

рекомендації 

щодо виконання 

дипломних робіт 

33. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних 

робіт здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності  

074 «Публічне управління та адміністрування» / 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

34. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи 

здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

13. Матеріали для 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

35. Тестові та комплексні ситуаційні завдання єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» СВО «Бакалавр» 

36. Тестові та комплексні ситуаційні завдання єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» ОКР «Спеціаліст», СВО «Магістр» 

14. Матеріали для 

вступу на основі 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого 

спеціаліста  

37. Програма фахових вступних випробувань для вступу на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 

074 «Публічне управління та адміністрування» / галузь знань  

07 «Менеджмент і адміністрування» 

38. Програма додаткового фахового іспиту для перехресного вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне  управління та адміністрування» / 

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 

спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» / галузь 

знань 07 «Менеджмент і адміністрування»  

39. Збірник тестових завдань для фахових вступних випробувань на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 

074 «Публічне управління та адміністрування» / галузь знань  
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 07 «Менеджмент і адміністрування» 

40. Вкладки (варіанти) для фахових вступних випробувань на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 

074 «Публічне управління та адміністрування» / галузь знань  

07 «Менеджмент і адміністрування» 

41. Збірник тестових завдань для перехресного вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» / галузь знань  

28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 

074 «Публічне управління та адміністрування» / галузь знань  

07 «Менеджмент і адміністрування» 

42. Вкладки (варіанти) тестових завдань для перехресного вступу на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 

074 «Публічне управління та адміністрування» / галузь знань  

07 «Менеджмент і адміністрування» 

15. Матеріали для 

вступу за 

ступенем 

«Магістр» 

43. Програма фахового вступного випробування за ступенем 

«Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

44. Програма додаткового фахового іспиту при перехресному вступі 

за ступенем «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

45. Збірник тестових завдань для фахового вступного випробування за 

ступенем «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

46. Вкладки (варіанти) тестових завдань для фахового вступного 

випробування за ступенем «Магістр» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

47. Збірник тестових завдань для додаткового фахового іспиту при 

перехресному вступі за ступенем «Магістр» спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

48. Вкладки (варіанти) тестових завдань для додаткового фахового 

іспиту при перехресному вступі за ступенем «Магістр» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

49. Програма вступних випробувань з іноземної мови за ступенем 

вищої освіти «Магістр» галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент», 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

50. Збірник тестових завдань для вступних випробувань з іноземної 

мови за СВО «Магістр» за спеціальностями 073 «Менеджмент»,  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

16. Матеріали для 

вступу за 

ступенем «Доктор 

філософії» 

51. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності за 

ступенем «Доктор філософії» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузь знань  

28 «Публічне управління та адміністрування» 

52. Програма додаткового іспиту до аспірантури зі спеціальності за  
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 ступенем «Доктор філософії» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузь знань  

28 «Публічне управління та адміністрування» 

53. Пакет білетів вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності за 

ступенем «Доктор філософії» зі спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» галузь знань  

28 «Публічне управління та адміністрування» 

54. Пакет білетів додаткового іспиту до аспірантури зі спеціальності 

за ступенем «Доктор філософії» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» 

 

Методичні рекомендації (за винятком двох) із зазначеного в табл. 1 

науково-методичного забезпечення спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», зареєстровано в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти. 

Члени науково-методичної ради активно працювали при підготовці 

проектів: Положення про електронну бібліотеку ПДДА, Положення про 

поточний та підсумковий контроль в ПДДА, норм часу для планування та 

обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради, доцент                               О.І. Сердюк  


