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1. Профіль освітньо-професійної програми  

«Адміністративний менеджмент» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр  

Галузь знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування» 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація Магістр з публічного управління та 

адміністрування  

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – Публічне управління та 

адміністрування 

Спеціалізація – немає 

Освітня програма – Адміністративний 

менеджмент 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін  

навчання: 1 рік 6 місяців на основі ступеня 

бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі 

споріднених галузей знань / спеціальностей; 

2 роки на основі ступеня бакалавр, магістр та 

ОКР спеціаліст із неспоріднених галузей знань / 

спеціальностей 

Наявність акредитації первинна 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, 

НРК – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра / спеціаліста. 

Інші вимоги до вступу визначаються «Умовами 

прийому до ЗВО» та «Правилами прийому до 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»», які затверджуються 

щороку. 

Термін дії освітньої 

програми 

До 2020 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

 

веб-сайт: http://maupchern.pp.ua 

http://maupchern.pp.ua/


2 -  Мета освітньої програми 

Підготовка  кваліфікованих  фахівців в галузі публічного управління та 

адміністрування,  здатних  самостійно  та  ефективно вирішувати 

організаційні, адміністративно-управлінські, інформаційно-аналітичні, 

контрольні, прогностичні,  проектувальні  та  інноваційно-дослідницькі  

завдання  та проблеми  функціонування  підприємств  та  організацій  усіх  

форм  власності, державних  організацій  та  установ,  органів  місцевого  

самоврядування, некомерційних організацій, громадських об’єднань. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та/або діяльності: сфера 

публічного управління та адміністрування. 

Цілі навчання:  підготовка фахівців з публічного 

управління та адміністрування, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування або у процесі навчання.  

Теоретичний зміст предметної області:  

наукові концепції (теорії) публічного управління та 

адміністрування, управління на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому 

рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.  

Методи, методики та технології наукового 

пізнання, управління та прийняття рішень, 

аналітичної обробки інформації, організаційно-

технологічного та правового забезпечення, 

електронного урядування.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-

аналітичні інструменти, системи підтримки 

прийняття адміністративно-управлінських рішень, 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, має прикладну орієнтацію. 

Спрямована на підготовку  фахівців,  які володіють 

фундаментальними теоретичними  знаннями і 

практичними навичками з питань аналізу 

управлінської діяльності, публічного 

адміністрування, стратегічного адміністрування, 

адміністрування інноваційної діяльності, 

адміністративної діяльності в державних та 

недержавних установах і організаціях, методології  і 

організації наукових досліджень, організації 

діяльності в органах місцевого самоврядування та 

управлінського аналізу. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна  освіта,  спрямована  на  організацію  

публічного  адміністрування  в  державних  та  

недержавних установах і організаціях. 



Ключові слова: управління, адміністрування, 

публічне управління, стратегічна програма, 

концепція, стратегія, закон, нормативно-правовий 

акт, державна політика, регіональне та місцеве 

самоврядування, взаємодія з громадськістю. 

Особливості 

програми 

Вимагає проходження спеціальної виробничої і 

переддипломної практики з обов’язковим аналізом 

за останні три роки кількісних  і  якісних показників 

стану організації господарської  та  адміністративної 

діяльності установи. 

Вимоги до  

наявності системи  

внутрішнього  

забезпечення якості  

вищої освіти 

У Чернігівському інституті імені Герої Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП»  функціонує  система  забезпечення 

закладом  вищої  освіти  якості  освітньої  діяльності  

та якості  вищої  освіти  (система  внутрішнього 

забезпечення  якості)  відповідно  до  Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Режим доступу:  http://maupchern.pp.ua 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування 

випускників 

Випускники можуть працювати на підприємствах, 

установах, організаціях державної  та  недержавної 

форми  власності,  а також обіймати керівні посади 

на підприємствах,  установах,  організаціях  усіх  

форм власності. 

Магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» згідно ДК  003:2010 може 

займати первинні посади: 

1120.1 Вищі посадові особи органів державної  

виконавчої влади 

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів  

державної влади 

1143.2 Вищі посадові особи інших 

самоврядувальних організацій 

1143.5 Вищі посадові особи інших 

самоврядувальних організацій 

1229.1 Керівники підприємств, установ та  

організацій 

1229.1 Керівні працівники апарату центральних  

органів державної влади 

1221.2 Начальник відділу 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування  

1231 Начальник управління 

2419.3 Професіонали державної служби 

http://maupchern.pp.ua/


Академічні права 

випускників 

Продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) 

рівнем – доктор філософії. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтовне навчання, навчання через 

виробничу практику із спеціальності. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика,  презентації, 

комплексний екзамен, проектна робота. Оцінювання 

навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна 

шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-

рівнева національна шкала 

(зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS 

(А, В, С, D, E, F, FX). 

 

6. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня 

бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС. 

47,7% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних  (фахових) компетентностей за спеціальністю, що 

визначені Стандартом вищої освіти. 

 

7. Перелік компетентностей випускника рівня магістри 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні комплексні задачі і 

практичні проблеми у галузі публічного управління та 

адміністрування в процесі навчання та професійної 

діяльності,  що  передбачає  використання  сучасних 

теорій,  методів  і  інновацій у сфері публічного 

управління та місцевого самоврядування за 

невизначеності умов професійної діяльності і 

необхідності врахування всього комплексу 

професійних та етичних вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою усно і 

письмово. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою (усно і 

письмово) на достатньому рівні. 

ЗК 3. Здатність до використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

ЗК 5. Здатність адаптувати власні дії в нових та 

невизначених ситуаціях і генерувати нові ідеї, 



планувати час і власну результативність.  

ЗК 6. Здатність поводитися етично та не допускати 

корупційних дій. 

ЗВК 7. Здатність працювати у команді та мотивувати 

людей рухатися до спільної мети. 

ЗВК 8. Здатність бути критичним та самокритичним, 

нести відповідальність за наслідки прийнятих 

організаційно-управлінських рішень  

ЗВК 9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

складні комплексні проблеми у навчальній та 

професійній діяльності.   

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, 

методи та інструментарій публічного управління та 

адміністрування, у тому числі з міжнародного досвіду. 

ФК 2. Здатність реалізовувати основні функції 

управління та адміністрування в ході професійної 

діяльності в частині різноманітних функціональних 

сфер – кадрової, фінансової, правової, організаційної, 

технологічної тощо. 

ФК  3.  Здатність до застосування  сучасних  методів  

адміністративного менеджменту. 

ФК  4.  Здатність і готовність здійснювати перевірку 

виконання адміністративних рішень, хід виконання 

публічних проектів відповідно до наявних нормативно-

правових актів у сфері публічного управління та 

адміністрування, галузевого регулювання, планів та 

програм, вимог фінансового контролю та 

адміністративного аудиту. 

ФК 5. Здатність  та готовність впроваджувати реформи 

у сфері публічного управління та адміністрування; 

реалізовувати стандарти належного управління. 

ФК 6. Здатність до застосування і вдосконалення 

механізмів публічного управління.  

ФК 7. Здатність застосовувати сучасні  технології 

адміністративного управління в установах та 

організаціях. 

ФК 8. Здатність брати участь у проведенні наукових 

досліджень в галузі публічного управління та 

адміністрування. 

ФК 9. Здатність самостійно приймати  рішення з 

питань організації управління адміністративними 

одиницями та готовність брати на себе 

відповідальність за його результати. 

ФК 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з урахуванням питань європейської та 



євроатлантичної інтеграції.  

ФВК 11. Здатність до ефективного використання та 

розвитку людських ресурсів в організації, створення та 

організації ефективних комунікацій в процесі 

управління, формування та демонстрації лідерських 

якостей, використання психологічних технологій 

роботи з персоналом. 

ФВК 12. Здатність прогнозувати тенденції 

підприємницької діяльності, ризики та загрози в 

умовах нестабільності економічного розвитку. 

ФВК 13. Здатність розробляти стратегічні,  оперативні 

і поточні заходи з адміністративного управління. 

ФВК 14. Здатність ефективно  здійснювати  аудит  та 

оцінювання управлінських рішень. 

ФВК 15. 3датність  до  організації  ефективної  

командної роботи  персоналу  на  всіх  рівнях  та  

налагодження інформаційних зв’язків. 

ФВК 16. Розробка стратегічних документів, стратегій 

розвитку, планів, програм для вирішення проблем 

суспільного розвитку. 

8 - Програмні результати навчання 

ПРН 1. Демонструвати поглиблені знання і розуміння функціонування 

національного та територіальних соціально-економічних комплексів, 

механізмів здійснення реформи децентралізації, механізмів розробки і 

реалізації секторальної політики на державному та місцевому рівнях.  

ПРН 2. Розуміти структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування.  

ПРН 3. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

ПРН 4. Аналізувати теоретичні та практичні проблеми реформування органів 

публічної влади; розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства. 

ПРН 5. Визначати пріоритетні напрямки організації адміністративно-

управлінської діяльності, прийняття ефективних управлінських рішень з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати 

цілі, законодавчі обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень. 

ПРН 6.  Застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють  сферу 

публічного управління та адміністрування. 

ПРН 7. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, 

обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень. 

ПРН 8. Самостійно планувати та здійснювати наукові та прикладні 

дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, у тому числі, 

у сфері організації адміністративної діяльності. 

ПРН  9.  Впроваджувати у професійну діяльність ефективну кадрову 



політику, реалізовувати її тактики і стратегії в державно-адміністративному 

управлінні. 

ПРН 10. Вміти залагоджувати  конфліктні ситуації  та  здійснювати пошук  

рішень  на  основі  забезпечення компромісу інтересів різних організацій, 

громадськості, держави. 

ПРН 11. Планувати  й  організовувати особисту діяльність з метою  

формування  ефективних гнучких організаційних структур управління. 

ПРН 12. Вміти коригувати цілі діяльності та структуру адміністративної  

служби з метою підвищення ефективності її діяльності. 

ПРН 13. Вміти розвивати лідерський  потенціал, підприємливість і вміння 

йти на виправданий ризик.  

ПРН 14. Здатність  самостійно обґрунтовувати інноваційні шляхи вирішення 

складних комплексних практичних проблем у галузі публічного управління 

та адміністрування.  

9 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 2 доктори наук (1 професор, 1 

доцент), 2 кандидата наук. Вони є штатним 

співробітниками МАУП.  

Гарант освітньої програми:  професор, доктор наук з 

державного управління, професор кафедри управління 

персоналом, економіки праці та публічного управління 

Непомнящий Олександр Михайлович. 

До реалізації програми залучаються науково-

педагогічні працівники з науковими ступенями та/або 

вченими званнями. З метою підвищення фахового 

рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на 

п’ять років проходять стажування.  

Забезпечують реалізацію освітньої програми дві 

кафедри: управління персоналом, економіки праці та 

публічного управління та загальнонаукових, 

соціальних і поведінкових дисциплін. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні корпуси; гуртожиток; тематичні кабінети; 

спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти 

харчування; точки бездротового доступу до мережі 

Інтернет; мультимедійне обладнання; спортивний зал, 

спортивні майданчики. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт Чернігівського інституту імені Герої 

Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: http://maupchern.pp.ua; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

необмежений доступ до мережі Інтернет; наукова 

бібліотека, читальні зали; навчальні і робочі плани; 

графіки навчального процесу  навчально-методичні 

комплекси дисциплін; навчальні та робочі програми 

дисциплін; дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з дисциплін; програми 

http://maupchern.pp.ua/


практик; методичні вказівки щодо виконання курсових 

проектів(робіт), дипломних проектів (робіт); критерії 

оцінювання рівня підготовки. 

10 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних  

ВНЗ 

11.Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) дипломної магістерської роботи 

(проекту) та атестаційного (комплексного) екзамену 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Дипломна магістерська робота (проект) передбачає 

самостійне розв’язання складної задачі або 

комплексної проблеми у сфері адміністративного 

менеджменту, що супроводжується проведенням 

досліджень та/або застосуванням інноваційних 

підходів та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

У роботі не може бути академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. 

Дипломна магістерська робота (проект) має бути 

розміщена на сайті закладу вищої освіти або його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу 

вищої освіти. 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен 

перевіряти досягнення результатів навчання, 

визначених цим Стандартом вищої освіти та освітньої 

програмою. 

 

12. Вимоги до наявності системи  

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

У закладі вищої освіти функціонує система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 



5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням ЗВО оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання 

та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
 

13. Перелік нормативних документів, на яких базується  

освітня програма 

 

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556 VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19]  

- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19]  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015 - п]  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341- 2011 - п]  

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com] 

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 

р. № 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo 

 

 
 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo


14. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент» спеціальності 281  «Публічне 

управління та адміністрування» та їх логічна послідовність 
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Українська мова професійного спрямування 3 Екзамен  

ОК 2 Методологія наукових досліджень та 

академічна доброчесність 

3 Залік 

ОК 3 Іноземна мова у професійній діяльності 6 Залік, екзамен 

ОК 4 Механізми публічного управління 4 Залік 

ОК 5 Вступ до спеціальності "Публічне управління та 

адміністрування" 

4 Екзамен 

ОК 6 Адміністративний менеджмент 4 Екзамен 

ОК 7 Теорія та історія публічного управління та 

адміністрування 

4 Екзамен, 

курсова робота 

ОК 8 Децентралізація влади та реформа державного 

управління 

4 Залік 

ОК 9 Політика європейської інтеграції 4 Екзамен 

ОК 10 Переддипломна практика 10  

ОК 11 Підготовка дипломної (проекту) 

роботи 

20  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Кадровий менеджмент в адміністративному 

управлінні * 

4 Залік 

 Методологія і методи прийняття управлінських 

рішень* 

  

ВК 2 Система місцевого самоврядування* 4 Екзамен  

 Глобальна економіка *   

ВК 3 Стратегічний менеджмент* 4 Екзамен 

 Стратегічне управління людськими ресурсами*   

ВК 4 Менеджмент організацій* 4 Екзамен 

 Сучасне публічне адміністрування*   

ВК 5 Адміністративна система України* 4 Залік 

 Бізнес-право*   

ВК 6 Тренінг з ділового адміністрування* 4 Залік 

 Техніка адміністративної діяльності*   

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредити 

Загальний обсяг освітньої програми: 90 кредитів 

 

IX. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 Державна атестація випускників освітньої програми «Адміністративний 

менеджмент» спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування», 



проводиться у вигляді комплексного екзамену та публічного захисту 

дипломної роботи (проекту), завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження освітнього ступеня магістр з 

публічного управління та адміністрування. 

 Державна атестація проводиться після закінчення підготовки на певному 

ступені з метою оцінки знань та фактичної підготовленості до роботи за 

фахом відповідно до вимог освітньої програми.  

Державну атестацію на рівні магістра здійснює Екзаменаційна комісія. 

До складання комплексного екзамену зі спеціальності допускаються 

студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.  

Програма комплексного екзамену зі спеціальності дає можливість 

виявити здатність фахівця другого (магістерського) освітнього ступеня 

продемонструвати набуті навички з розв’язування складних задачі і 

проблеми у галузі адміністративної роботи або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Дипломна робота (проект) зі спеціальності є підсумковою 

кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом 

теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи 

із спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування». 

Мета виконання дипломної роботи (проекту)  – розв’язання  комплексу 

наукових і прикладних завдань на основі застосування системи теоретичних 

знань і практичних навичок, отриманих в процесі всього періоду навчання.  

Дипломна робота (проект) повинна мати логічний, доказовий, 

аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити системний 

науковий аналіз предмета дослідження; результати особисто проведених 

комплексних досліджень та аналіз методологічних і прикладних проблем 

сфери психологічної роботи відповідно до узагальненого об’єкта діяльності; 

вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції інноваційного характеру щодо 

вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до 

предмета дослідження; бути належно оформленою і мати усі необхідні 

супровідні документи. 

Зміст дипломної роботи (проекту) зі спеціальності визначається її 

темою та формується відповідно до вимог, що пред’являються до наукових 

робіт. 

Процедурні вимоги щодо змісту, структури основної частини, 

висновків, списку літератури, додатків, порядку виконання, оформлення, 

підготовки і захисту дипломної роботи (проекту) у екзаменаційній комісії 

наводяться у методичних рекомендаціях до виконання дипломної роботи, 

основні положення яких відповідають Вимогам до дипломної роботи, що 

затверджуються Науково-методичною комісією  Чернігівського інституту 

імені Герої Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

Дипломна робота (проект), як метод оцінювання рівня якості 

підготовки магістра, має продемонструвати, що магістр із спеціальності 281  

«Публічне управління та адміністрування» володіє системою знань, які 



здобуті на рівні новітніх досягнень соціальних та поведінкових наук, що є 

запорукою його наукового мислення та творчої професійної, науково-

дослідницької та педагогічної діяльності та вміє: 

 розв`язувати складні професійні завдання і проблеми, що потребує 

постійного оновлення та інтеграції знань і практичного досвіду, часто в 

умовах невизначеності, неводної/ недостатньої інформації та суперечливих 

вимог; 

 працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і 

нормативними документами, науковою спеціальною літературою, у т. ч. 

іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними 

статистичної звітності); 

 логічно та аргументовано викладати матеріал; 

 використовувати наукові методи для аналізу проблем та 

обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності; 

 опановувати сучасні методи наукові методи для проведення 

емпіричних досліджень; 

 використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

рекомендацій з предмета дослідження; 

 робити висновки щодо результатів проведених досліджень. 

Захист дипломної роботи (проекту) зі спеціальності відбувається 

прилюдно на відкритому засіданні  екзаменаційної комісії.  

Матриця відповідності визначених освітньою програмою 

компетентностей та матриця відповідності визначених результатів навчання 

та компетентностей представлені в  Таблицях 1; 2; 3. 

 

 



Таблиця 1 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

Загальні обов’язкові компетентності 
 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 ВК 5 ВК 6 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2  + +               
ЗК 3 + +       + + +       

ЗК 4 +   + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5 +         + + +  +    
ЗК 6  +  +   +   + +       

 

Загальні додаткові компетентності 
 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 ВК 5 ВК 6 

ЗВК 7 +   +      + +      + 
ЗВК 8    + + + + + + + + + + + + + + 

ЗВК 9  +  + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

 

Фахові обов’язкові компетентності 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ВК 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 

ФК 1  +  + + + + + + + + + + + + + + 

ФК 2     +  + + + +  + + + + +  
ФК 3     +       +  + + + + 

ФК 4     +     + + +  + +  + 

ФК 5    +   + +  + + +  + +  + 

ФК 6    +  + +   + + +      

ФК 7     +     + + +  + +  + 

ФК 8  +        + +       
ФК 9     +     + +   +  +  
ФК 

10 
        +         

 

Фахові додаткові компетентності 

 
ФВК 11    +      + + +  +   + 

ФВК 12          + +  +   +  

ФВК 13     +  +   + +   +    

ФВК 14       + +  + + +   +   
ФВК 15       + +  + + +   +  + 
ФВК 16     +  +   + +   +    

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідним компонентам освітньої програми 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ВК 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ5 ВБ 6 

ПНР 1    +   + + +    +     

ПНР 2    +  + +           
ПНР 3    +  + +      +   +  

ПНР 4    +  + + +          

ПНР 5   +  +    + + + + +  + +  
ПНР 6 +   +  +  +  + +     +  
ПНР 7  + +   +   + + +       
ПНР 8 + +  + +       + + +   + 
ПНР 9 +   +  + + +    + +    + 
ПНР 10 +   +   + +    +   +  + 

ПНР 11  +  + +  +   + + +     + 
ПНР 12     +     + + + + + +  + 
ПНР 13  +  + +     + + +  + +  + 
ПНР 14  +  +  + + +  + +       

 


