
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Додаток 1 

Параметри освітньої програми 

 

Назва освітньої програми «Адміністративний менеджмент» 

Назва освітньої програми 

англійською мовою 

«Administrative management» 

Тип та рівень освітньої програми Освітньо-професійна програма другого 

(магістерського) рівня 

Рівень кваліфікації, який потрібно 

набути 

Магістр публічного управління та    

адміністрування 

Національна рамка кваліфікацій / 

Європейська рамка кваліфікацій 

Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень 

Європейська рамка кваліфікацій – 7 рівень 

Форма, тип та тривалість навчальної програми (якщо тривалість неможливо 

виміряти протягом повних років, вкажіть кількість місяців), а також мова, якою 

реалізується навчальна програма 

Денна, очна форма   

Денна, заочна форма 1 рік 6 місяців на 

основі ступеня 

бакалавр, магістр зі 

споріднених 

галузей знань / 

спеціальностей 

/2 роки на основі 

ступеня бакалавр, 

магістр із 

неспоріднених 

галузей знань / 

спеціальностей 

Українська 

Денна, заочна форма (дистанційне 
навчання) 

  

Заочна, очна форма   
Заочна, заочна форма   
Заочна форма, заочна форма 
(дистанційне навчання) 

  

Місце виконання навчальної 
програми 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут 

Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

14017, м. Чернігів, вул. Промислова, 17 
Гарант освітньої програми Непомнящий Олександр Михайлович –      

професор, доктор наук з державного 



 
 

управління, професор кафедри управління 

персоналом, економіки праці та публічного 

управління Чернігівського інституту імені 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
Вимоги до вступу Перший (бакалаврський) рівень, Єдиний 

вступний іспит з іноземної мови 
Ступінь,професійна кваліфікація Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 

ЄКТС, магістр публічного управління та 

адміністрування 
Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється 

Магістр публічного управління та 

адміністрування 
Мета освітньої програми Підготовка  кваліфікованих  фахівців,  

здатних  самостійно  та  ефективно 

вирішувати організаційні, 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. 
Цілі освітньої програми (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.  
Атестація Атестація здійснюється у формі публічного 

захисту (демонстрації) дипломної 

магістерської роботи (проекту) та 

атестаційного (комплексного) екзамену 

 

 

 



 
 

Додаток 2 

ЗВІТ ПРО САМООЦІНКУ 

 

1. Стратегія, цілі та управління освітньою програмою 

 

Економічні та соціальні підстави для впровадження освітньої 

програми «Адміністративний менеджмент» є те, що вона орієнтована на 

ринок праці в регіоні. 

Сучасні вимоги епохи глобалізації спонукають приватні та державні 

компанії надавати перевагу універсальним менеджерам, які мають навички та 

компетентності щодо адміністрування нагальних питань соціально-

економічного розвитку та швидкого реагування на зміни в суспільно-

політичному житті.  

На початок 2021 року в Україні зареєстровано 1 885 900 приватних 

підприємців та 327 603 підприємств – юридичних осіб, де кожна організація 

не залежно від форми власності та сфери діяльності потребує якісного 

менеджменту. Тому, випускники освітньої програми «Адміністративний 

менеджмент», будучи універсальними менеджерами, зможуть знайти своє 

покликання в бізнесі, органах державної влади та місцевого самоврядування, в 

діяльності громадських організацій, соціальному підприємництві та інших 

сферах. 

Чернігівська область є регіоном України, в якому зосереджена за даними 

Чернігівського обласного управління статистики на початок 2021 р. («Єдиний 

державний реєстр підприємств та організацій») досить велика кількість 

суб’єктів господарювання – понад  20 тисяч, із них: 

– за організаційно-правовими формами господарювання: товариства з 

обмеженою відповідальністю – 7620; приватні підприємства – 3629; державні 

підприємства – 57;організації (установи та заклади) – 3025; громадські 

організації – 1812; філії (інші відокремлені підрозділи) – 1456; фермерські 

господарства – 1057; кооперації – 48; акціонерні товариства – 356; дочірні 

підприємства – 309; комунальні підприємства – 388; іноземні підприємства – 2; 

– за видами економічної діяльності: торгівля – 3082; комунальні та 

індивідуальні послуги – 215; діяльність у сфері культури та спорту – 261; 

державне управління й оборона – 11365; операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг підприємцям – 1930; сільське господарство, 

рибне та лісове господарство – 2031; переробна промисловість – 1349; 

промисловість – 1824; будівництво – 824; діяльність транспорту і зв’язку – 606; 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -  481; освіта – 1077; 

діяльність готелів і ресторанів – 293; фінансова та страхова діяльність – 248.  

Сьогодні особливо гостро для нашої держави постало питання подолання 

економічної і фінансової кризи. Ключову роль у вирішені цього питання 

повинні відігравати фахівці управлінці, адже подолання кризи має бути 



 
 

керованим процесом, тому попит на фахівців з адміністративного менеджменту 

зростає. 

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» 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. 

Унікальність програми обумовлена можливістю набуття знань та навичок 

з інноваційної культури критичного мислення, здатності ефективно 

застосовувати сучасні технології в управлінні, аналітичні, дослідницькі та 

лідерські здібності, а також використовувати провідний інструментарій 

адміністративного менеджменту для вирішення завдань розвитку організації в 

різних сферах суспільно-економічного життя. 

Метою освітньої програми «Адміністративний менеджмент» є 

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. 

Унікальність: ОП відображає сучасні тенденції розвитку і проблеми 

адміністративного менеджменту, основні концепції, методи, техніки, технології, 

які використовують передові школи управління в галузі підготовки 

управлінських кадрів, а також дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти 

професійної компетентності в адміністративному управлінні, що становить 

умову успішного застосування їх особистісного людського капіталу. 

Акцент освітньої програми: на організацію стратегічного та поточного 

управління публічною сферою, вміння аналізувати ситуацію та планувати 

діяльність у державному управлінні (ОК «Публічне управління», 

«Адміністративний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»). Програма 

базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням 

сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на 

актуальній спеціалізації «Адміністративний менеджмент», у рамках якої 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра: в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування; політичних партіях, громадських 

організаціях. 

Програма розвиває знання та навички управлінського консультування та 

інтелектуального супроводу підготовки та прийняття управлінських рішень в 



 
 

системі публічного управління та адміністрування (ОК «Кадровий менеджмент 

в адміністративному управлінні»). 

Лекційний матеріал спрямований не тільки на надання теоретичних знань, 

а й практичних навичок з розв’язанням практичних державно-управлінських 

ситуацій та їх вирішення з урахуванням здобутих теоретичних знань. Так, під 

час вивчення ОК «Менеджмент організацій» студенти отримують не тільки 

теоретичні знання з менеджменту в системі державного управління, а й 

практичні навички через розв’язання конкретних прикладів та їх аналіз 

викладачем. 

Викладання дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень 

в менеджменті» дає можливість зорієнтувати студентів на майбутню наукову 

діяльність, сформувати у них навички здійснення системного аналізу, 

формування наукового мислення. Це надає можливість студентам 

продовжувати навчання та можливість замислитися для подальшої кар’єри 

науковця, адже галузь знань «Публічне управління та адміністрування» - 

молода наука і має багато недосліджених аспектів життєдіяльності суспільства з 

урахуванням публічного управління. 

Мета освітньої програми «Адміністративний менеджмент» відповідає 

стратегічним напрямкам Академії та Чернігівського інституту МАУП: 

сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства; збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

України; забезпечення умов для оволодіння системою знань; задоволення 

потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих 

і здібних громадян… підготовка кадрового потенціалу управління і 

підприємництва відповідає п.2.1 Статуту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

https://drive.google.com/file/d/1gc8jbvUWl2EWpO9WgAqt1yhZGZtjYjZH/view

?usp=sharing. 

Місією Чернігівського інституту МАУП:«Разом до вершин професійної 

досконалості й життєвого успіху кожного заради процвітання України» шляхом: 

– Формування навичок високоякісної та суспільно-значимої вищої освіти 

з використанням новітніх навчальних технологій з метою постійного 

підвищення освітньо-культурного рівня громадян України та інших країн світу; 

– створення атмосфери для самовдосконалення науково-педагогічних 

працівників, співробітників і студентів у процесі їх спільної освітньої, наукової, 

інноваційної та організаційної діяльності з урахуванням особистого покликання 

і поваги до людини, змін у навколишньому світі; 

– підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів 

нового покоління - лідерів у сфері економіки, фінансів, менеджменту, права, 

міжнародних відносин, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, 

туризму, психології, соціальної роботи, іноземної філології, медицини, 

інформаційних технологій та реклами. 

https://drive.google.com/file/d/1gc8jbvUWl2EWpO9WgAqt1yhZGZtjYjZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gc8jbvUWl2EWpO9WgAqt1yhZGZtjYjZH/view?usp=sharing


 
 

Стратегія розвитку Чернігівського інституту МАУП розміщена на 

офіційному сайті  

https://drive.google.com/file/d/1KWsyisXOxgNrK7AczRS8mS4w4OM0gMpz/vi

ew?usp=sharing 

 

Структурний підрозділ (кафедра), відповідальний за реалізацію 

освітньої програми: кафедра управління персоналом, економіки праці та 

публічного управління Чернігівського інституту імені Героїв Крут Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». 

 

Інші навчальні структурні підрозділи (кафедри або інші підрозділи), 

залучені до реалізації освітньої програми: кафедра загальнонаукових, 

соціальних та поведінкових дисциплін Чернігівського інституту імені Героїв 

Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

Внутрішня структура забезпечення якості в Академії діє на трьох 

рівнях: 

– на рівні Академії; 

– на рівні інститутів/факультетів; 

– на рівні кафедр. 

Безпосередньо відповідає за забезпечення моніторингу та роботи 

внутрішньої системи якості в Академії Навчально-методичний інститут, який 

взаємодіє із такими структурами: 

– дирекціями, адміністраціями інститутів, деканатами факультетів, 

кафедрами з питань організації освітньої діяльності, моніторингу якості вищої 

освіти; в Чернігівському інституті – відповідальний за якісне виконання 

освітньої програми – заступник директора Інституту;  

– Управлінням організації освітнього процесу щодо: отримання інформації 

про чисельність випускників Академії за спеціальностями; з питань 

моніторингу функціонування інформаційних систем управління освітнім 

процесом в Академії, в тому числі отримання: інформації для визначення 

якісних та абсолютних показників успішності знань здобувачів вищої освіти; 

інформації про рейтинг знань здобувачів вищої освіти за результатами 

екзаменаційно-залікової сесії, навчального року;  

– Центром організації наукової роботи та новацій в освітньому процесі з 

питань організації та проведення науково-дослідних робіт у сфері вищої освіти;  

– Факультетом дистанційної освіти з питань організації та нормативного 

забезпечення освітнього процесу на дистанційній формі навчання, використання 

дистанційних технологій в освітньому процесі, розробки та атестації 

дистанційних курсів навчальних дисциплін, проведення ректорського контролю 

https://drive.google.com/file/d/1KWsyisXOxgNrK7AczRS8mS4w4OM0gMpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWsyisXOxgNrK7AczRS8mS4w4OM0gMpz/view?usp=sharing


 
 

знань здобувачів вищої освіти засобами систем управління навчальним 

контентом; 

– Департаментом ліцензування: з питань внесення до ЄДЕБО документів 

щодо забезпечення здійснення електронного ліцензування (структура Академії, 

матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, ліцензії, сертифікати 

про акредитацію і т.п.).  

– Департаментом забезпечення роботи приймальної комісії та оформлення 

документів про освіту: з питань обміну інформацією між інформаційною 

системою управління освітнім процесом та ЄДЕБО; з питань зарахування, 

відрахування студентів, допусків, виготовлення дублікатів додатків до 

дипломів, видачі документів про вищу освіту; з питань своєчасного внесення 

інформації про рух контингенту студентів, формування замовлень на видачу 

студентських квитків та документів про освіту державного зразка; з питань 

розширення функціональних можливостей та вдосконалення роботи 

програмних модулів ЄДЕБО; отримання інформації про результати прийому на 

навчання до Академії.  

– Міжнародним відкритим університетом: з питань реалізації 

міжнародного співробітництва у сфері забезпечення якості вищої освіти.  

– Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи з 

випускниками: з питань залучення підприємств і організацій різних галузей 

економіки, галузевих асоціацій тощо до організації та проведення ними 

аудиторних занять, всіх видів практики знань здобувачів вищої освіти, сприяння 

працевлаштуванню випускників, стажування і підвищення кваліфікації науково-

педагогічних (педагогічних) працівників тощо.  

– Інститутом підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти щодо отримання 

інформації про підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів.  

– Департаментом кадрового забезпечення та економіки праці: з питань 

формування штатного розпису, матеріального стимулювання персоналу; 

отримання інформації про кадрове забезпечення освітнього процесу; надання 

висновків про відповідність кадрового забезпечення нормативним вимогам, 

інформації про ранжування навчально-наукових інститутів, факультетів за 

показниками кадрового забезпечення освітнього процесу; з питань оформлення 

наказів та передачі особових справ;  

– Міжнародним бібліотечно-інформаційним центром ім. Ярослава 

Мудрого: з питань забезпечення навчально-методичною літературою;  

– Органами студентського самоврядування: з питань організації й аналізу 

результатів студентського моніторингу освітнього процесу та реалізації 

пропозицій, сформованих за його результатами.  

 

 

 



 
 

Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності розміщена на офіційному сайті Чернігівського інституту 

імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

http://maupchern.pp.ua/vszjao/ 

Чернігівський інститут МАУП та Академія гарантує безперервний процес 

внутрішнього забезпечення якості освітньої програми та її вдосконалення із 

залученням усіх учасників академічної спільноти до освітнього процесу.  

Процедури внутрішнього забезпечення якості реалізуються підтриманням 

сукупності цінностей, принципів, норм, правил поведінки, які становлять 

культуру якості освіти, через академічну автономію, довіру, прозорість, 

партнерство, об’єктивність, субсидіарність, академічну доброчесність, 

академічну свободу, комунікації, колегіальну відповідальність, запобігання 

корупції.  
Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм регулюються «Положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти»  

https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/

view?usp=sharing, та «Положенням про розроблення та реалізацію освітніх 
програм» https://drive.google.com/file/d/1Aztak3v9fcEQ4PoIBHQFiJjcOtCAYSt-
/view?usp=sharing 

Політика Академії та Чернігівського інституту МАУП базується на 

принципі, що внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

«Адміністративний менеджмент» безпосередньо стосується кожної складової 

освітнього процесу, проте основне − це навчання та викладання. 

 

Учасники академічної спільноти Чернігівського інституту МАУП та 

Академії 

(науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний та 

адміністративно-управлінський персонал) залучаються до процесів 

забезпечення якості освітньої програми «Адміністративний менеджмент» через 

культурний вимір – спільних цінностей, переконань, очікувань, зобов’язань у 

відношенні до якості; структурний вимір – підрозділи, відповідальні за 

забезпечення якості, політику, стратегію забезпечення якості освіти, 

інструменти, процедури та механізми. 

Цілями академічної спільноти є забезпечення реалізації освітньої 

програми «Адміністративний менеджмент» на принципах академічної 

доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації; 

сприяння покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу; вплив на організацію освітнього 

процесу та його складових з метою покращення якості освітньої діяльності і 

http://maupchern.pp.ua/vszjao/
https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aztak3v9fcEQ4PoIBHQFiJjcOtCAYSt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aztak3v9fcEQ4PoIBHQFiJjcOtCAYSt-/view?usp=sharing


 
 

якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, наукової 

роботи. Це регламентується низкою нормативних документів:  

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти   

https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/

view?usp=sharing,  

Кодекс академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників та здобувачів освіти  

https://drive.google.com/file/d/1W2vgHclvBrB0gC8hMQlT7d_fnjsEMGKq/vi

ew?usp=sharing. 

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та 

програмних результатів враховані наступним чином: вплив академічної 

спільноти на якість освітньої програми «Адміністративний менеджмент» 

здійснюється через надання пропозицій щодо поліпшення якості підготовки 

фахівців та впровадження сучасних інформаційних технологій в сфері вищої 

освіти.  

 

Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу 

періодичного перегляду освітньої програми «Адміністративний менеджмент» та 

інших процедур забезпечення її якості наступним чином: 

– науковці, фахівці-практики в галузі публічного управління та 

адміністрування запрошуються до співпраці гарантом освітньої програми та 

долучаються до перегляду освітньої програми; 

– під час переддипломної практики проводиться опитування роботодавців 

щодо змісту освітньої програми; 

– провідні фахівці галузі періодично запрошуються на засідання 

методичної ради Інституту, де проходять обговорення та коригування освітньої 

програми; 

– провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих 

навчальних програм (силабусів) та написання базових практичних курсів 

дисциплін. Їх експертна думка є важливою при визначенні мети та програмних 

результатів навчання; 

– під час обговорення результатів проходження практики студентами на 

засіданнях кафедри виступають представники Ради роботодавців: 

http://maupchern.pp.ua/rada_robotodavciv/.  

Рада роботодавців функціонує на підставі Положення про Раду 

роботодавців: 

https://drive.google.com/file/d/1rjk0znTqqnFg8cqVPpcrZG2Vfa0zrY7S/view?usp=sh

aring 

 

Здобувачі вищої освіти можуть впливати на зміст освітньої програми 

так: 

https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2vgHclvBrB0gC8hMQlT7d_fnjsEMGKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2vgHclvBrB0gC8hMQlT7d_fnjsEMGKq/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/rada_robotodavciv/
https://drive.google.com/file/d/1rjk0znTqqnFg8cqVPpcrZG2Vfa0zrY7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjk0znTqqnFg8cqVPpcrZG2Vfa0zrY7S/view?usp=sharing


 
 

– участь у роботі вченої ради Чернігівського інституту (у складі науково-

методичних та методичних рад), здійснення моніторингу якості нормативних 

документів (освітніх програм, робочих програм навчальних дисциплін, 

методичного забезпечення освітнього процесу тощо); 

– участь у роботі студентської організації самоврядування Чернігівського 

інституту:  

Положення про студентське самоврядування: 

https://drive.google.com/file/d/1ZAqT2RZKANYB0vFdYM6aYPqeCDxbtqV

W/view?usp=sharing 

Положення про Студентську раду: 

https://drive.google.com/file/d/15zvPRcW5uyqJ4RW0ZJqIfR9iPw6biW2a/vie

w?usp=sharing 

– участь у роботі академічних груп, ініціативних груп або індивідуально. 

Вивчення і аналіз пропозицій здобувачів вищої освіти щодо змісту 

освітніх програм та покращення якості вищої освіти здійснюється таким чином: 

– опитування, репрезентативне опитування, анкетування із забезпеченням 

публічності та прозорості. 

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання 

освітнього процесу: 

https://drive.google.com/file/d/12jfjdQ5kdomB1ggarlrF3lJb_HxcPevO/view?us

p=sharing 

Форми анкет та результати опитування представлені на сайті інституту: 

http://maupchern.pp.ua/anketi/ 

Проведення круглих столів, відкритих форумів, дискусійних клубів з 

адміністрацією Академії, Інституту та/або за участі роботодавців тощо 

http://maupchern.pp.ua/onlajn-zustrich-studentiv-z-predstavnikami-radi-

robotodavciv/. 

 

SWOT- аналіз освітньої програми «Адміністративний менеджмент» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

Сильні сторони ЗВО Слабкі сторони ЗВО 

S1: розроблено процедуру внутрішньої 
експертизи і затвердження освітніх 

програм  

Індикатор 1: створено у підрозділі 
робочу групу із розроблення програми;  

Індикатор 2: розроблено положення 
щодо розроблення та реалізації 
освітніх програм;  

Індикатор 3: внутрішня експертиза 
програми: обговорення освітньої 

W1: недостатня взаємодія та 
координація діяльності робочих груп у 

різних підрозділах на рівні Академії і 
Інститутів.  

Індикатор 1: Неоптимальність 

механізмів розроблення освітніх 
програм  

 

https://drive.google.com/file/d/1ZAqT2RZKANYB0vFdYM6aYPqeCDxbtqVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAqT2RZKANYB0vFdYM6aYPqeCDxbtqVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zvPRcW5uyqJ4RW0ZJqIfR9iPw6biW2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zvPRcW5uyqJ4RW0ZJqIfR9iPw6biW2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jfjdQ5kdomB1ggarlrF3lJb_HxcPevO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jfjdQ5kdomB1ggarlrF3lJb_HxcPevO/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/anketi/
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http://maupchern.pp.ua/onlajn-zustrich-studentiv-z-predstavnikami-radi-robotodavciv/


 
 

програми на засіданнях науково-

методичної комісії кафедри; 
експертиза програми роботодавцями; 

Індикатор 4: обговорення освітньої 

програми на засіданні науково-
методичної ради Чернігівського 
інституту МАУП;  

Індикатор 4: обговорення освітньої 
програми на засіданні науково-

методичної ради Академії;  

Індикатор 5: затвердження освітньої 
програми Вченими радами Інституту і 

Академії. 

S2: розроблена освітня програма 
відповідає вимогам до освітніх 

програм, зазначеним у ст.10 Закону 
України про вищу освіту 

Індикатор 1: вказаний обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти – 

другого (магістерського) – 90 кредитів;  

Індикатор 2: представлений перелік 
компетентностей випускника; 

Індикатор 3: нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти 
сформульований у термінах 

результатів навчання;  

Індикатор 4: вказані форми атестації 
здобувачів вищої освіти; 

Індикатор 5: відповідність 

кваліфікацій, отриманих внаслідок 

навчання за програмою, певному 

рівню Національної рамки 

кваліфікацій вищої освіти (7 рівень) та 

Рамці кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти (7 рівень). 

W2: залучення у процес розробки 
освітніх програм студентів практично 

не відбувається 

Індикатор 1: Недостатня 
вмотивованість студентів до навчання 

 

S3 наявність сучасної матеріально-
технічної бази для реалізації освітньої 

програми 

Індикатор 1: сучасне оснащення 

аудиторій, їдальні, спортивної та 
актової зал;  

Індикатор 2: досвідчений науково-

W 3: Рівень фахової майстерності 
окремих науково-педагогічних 

працівників не повною мірою 
відповідає вимогам сучасності  

Індикатор 1: Байдужість окремих 
викладачів до запровадження 
нововведень та змін, відсутність 



 
 

педагогічний склад; 

Індикатор 3: доступне та безкоштовне 

Інтернет – середовище;  

Індикатор 4: сучасна бібліотека;  

Індикатор 5: співпраця з іншими 

структурними підрозділами 

мотивації до професійного зростання; 

Індикатор 2: Невисокий рейтинг 
викладачів Інституту за публікаціями у 
виданнях, включених до 

наукометричних баз;  

Індикатор 3: Недостатнє 

омолодження кадрів 

Можливості  Загрози  

М1: академічна свобода викладачів 

М2: спрямування науково-
педагогічних працівників і студентів 

на підвищенні якості освіти 

М3: запровадження практико-
орієнтованого навчання 

М4: допомога студентам у 
працевлаштуванні  

М5: вдосконалення кадрової політики 

та мотивації працівників 

М6: упровадження наукових методик 
та європейських цінностей у модель 

управління Інститутом 

М7: співпраця із бізнес-партнерами 
(стейкхолдерами, роботодавцями) 

М8: застосування зарубіжного та 

вітчизняного досвіду щодо 
внутрішнього забезпечення якості 

освіти 

М9: наявність «Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі 

вищої освіти». 

З1: недостатня нормативна 
забезпеченість та обмежені фінансові 
можливості щодо участі зовнішніх 

стейкхолдерів у забезпеченні якості 
освіти на рівні Інституту. 

З2: відставання нормативного 

забезпечення з боку керуючих 
державних органів від практик і потреб 

вищої освіти 

З3: відсутність професійних стандартів 

З4: нестабільна фінансово-економічна 

ситуація в Україні. 

 

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників на освітню 

програму «Адміністративний менеджмент» знаходяться у публічному доступі 

на сайті Чернігівського інституту: http://maupchern.pp.ua/pravila-prijomu/ 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/informacijnii-materialiv-vstup-

2020.pdf 

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти обліковується за 

календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.  

Інформація щодо акредитованих освітніх програм розміщена на сайті 

Академії і Інституту. 

http://maupchern.pp.ua/pravila-prijomu/
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/informacijnii-materialiv-vstup-2020.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/informacijnii-materialiv-vstup-2020.pdf


 
 

https://drive.google.com/file/d/1MqCv_DkKoQFRF3hAlZ7lhxSl63XfAJeo/view; 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/dostup-do-publichnoi-

informacii/licenzuvannya-ta-akreditaciya.html; 

http://maupchern.pp.ua/sertyfikaty-ta-licenzii/ 

 

Міжрегіональна Академія управління персоналом створює консультаційні 

центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при 

поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких 

консультаційних центрів будь-якого закладу вищої освіти з метою створення 

електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату. 

Прийом до Міжрегіональної Академії управління персоналом та 

Чернігівського інституту МАУП на всі ступені вищої освіти здійснюється за 

конкурсом. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра на освітню програму «Адміністративний 

менеджмент», зараховуються: 

– результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) складеного у 

2020 та 2021 роках; 

– фахових вступних випробувань, складених у рік вступу. 

Відповідно до вимог приймальної комісії на сайті оприлюднюється 

програми фахових вступних випробувань http://maupchern.pp.ua/prohramy-

vstupnyh-vyprobuvan/. 

Форма вступних випробувань, що стосуються освітньої програми 

«Адміністративний менеджмент» і порядок їх проведення затверджуються 

кожного року у Правилах прийому. Тестові завдання для вступу на освітню 

програму розробляються Академією. 

Для здобуття ступеня магістра мінімальний бал з конкурсних предметів, 

вступних випробувань, фахових випробувань становить не нижче 100 балів. 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають 

право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо- 

кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою 

або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в 

іншому закладі вищої освіти. 

Міжрегіональна Академія управління персоналом і Чернігівський 

інститут МАУП приймають на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного 

https://drive.google.com/file/d/1MqCv_DkKoQFRF3hAlZ7lhxSl63XfAJeo/view
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/dostup-do-publichnoi-informacii/licenzuvannya-ta-akreditaciya.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/dostup-do-publichnoi-informacii/licenzuvannya-ta-akreditaciya.html
http://maupchern.pp.ua/sertyfikaty-ta-licenzii/
http://maupchern.pp.ua/prohramy-vstupnyh-vyprobuvan/
http://maupchern.pp.ua/prohramy-vstupnyh-vyprobuvan/


 
 

проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

відповідного додатку до диплома. 

Поновлення на навчання студентів допускається з перевищенням 

ліцензованого обсягу у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у 

навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, 

передбачених законодавством або за рішенням (ухвалою) суду. 

2. Структура та зміст програми: 

– Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№1556 VII https://osvita.ua/legislation/law/2235/: 

ст.5, п.5: обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 

становить 90-120 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент», 

яка акредитується, – 90 кредитів ЄКТС; 

ст.62, п.15: вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, 

здійснюється в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

ст.1 п.14: обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження 

одного навчального року за денною формою навчання становить до 60 кредитів 

ЄКТС. 

Таблиця 1 

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Адміністративний 

менеджмент» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

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  

https://osvita.ua/legislation/law/2235/


 
 

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 

 

 

Таблиця 2 

Взаємозв’язок різних освітніх компонентів (навчальних дисциплін) 

 

Назва компетенції 
Назва 

дисципліни 

Передумови 

навчання 
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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 

Механізми 

публічного 

управління 

Українська мова 

професійного 

спрямування 



 
 

самокритичним, нести відповідальність за 

наслідки прийнятих організаційно-управлінських 

рішень  

ЗВК 9. Здатність виявляти, ставити та 

вирішувати складні комплексні проблеми у 

навчальній та професійній діяльності.   

ФК 1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій публічного 

управління та адміністрування, у тому числі з 

міжнародного досвіду. 

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.  

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. 
ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

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 

Вступ до 

спеціальності 

«Публічне 

управління та 

адміністрування» 

 



 
 

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 7. Здатність застосовувати сучасні  

технології адміністративного управління в 

установах та організаціях. 

ФК 9. Здатність самостійно приймати  рішення з 

питань організації управління адміністративними 

одиницями та готовність брати на себе 

відповідальність за його результати. 

ФВК 13. Здатність розробляти стратегічні,  

оперативні і поточні заходи з адміністративного 

управління. 
ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

ФК 1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій публічного 

управління та адміністрування, у тому числі з 

міжнародного досвіду. 

Адміністративний 

менеджмент 
Українська мова 

професійного 

спрямування 

 

Менеджмент 

організацій 



 
 

ФК 6. Здатність до застосування і вдосконалення 

механізмів публічного управління.  
ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

ЗК 6. Здатність поводитися етично та не 

допускати корупційних дій. 

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.   

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 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. 

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, 

Теорія та історія 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Методологія 

наукових 

досліджень та 

академічна 

доброчесність 



 
 

стратегій розвитку, планів, програм для 

вирішення проблем суспільного розвитку. 
ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

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 5. Здатність  та готовність впроваджувати 

реформи у сфері публічного управління та 

адміністрування; реалізовувати стандарти 

належного 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. 

Децентралізація 

влади та реформа 

державного 

управління 

Методологія 

наукових 

досліджень та 

академічна 

доброчесність 

ІК. 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 

Політика 

європейської 
інтеграції 

Іноземна мова у 

професійній 

діяльності 



 
 

необхідності врахування всього комплексу 

професійних та етичних вимог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 3. Здатність до використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

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 10. Здатність приймати обґрунтовані 

управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції.  

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

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.  

ЗВК 8. Здатність бути критичним та 

самокритичним, нести відповідальність за 

наслідки прийнятих організаційно-управлінських 

рішень  

Кадровий 

менеджмент в 

адміністративному 

управлінні 

Менеджмент 

організацій 



 
 

ЗВК 9. Здатність виявляти, ставити та 

вирішувати складні комплексні проблеми у 

навчальній та професійній діяльності.   

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. 

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 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. 
ІК. 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 

Глобальна 
економіка 

 



 
 

управління та місцевого самоврядування за 

невизначеності умов професійної діяльності і 

необхідності врахування всього комплексу 

професійних та етичних вимог. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

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. 

ФВК 12. Здатність прогнозувати тенденції 

підприємницької діяльності, ризики та загрози в 

умовах нестабільності економічного розвитку. 

ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

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.  

ЗВК 8. Здатність бути критичним та 

самокритичним, нести відповідальність за 

наслідки прийнятих організаційно-управлінських 

рішень  

ЗВК 9. Здатність виявляти, ставити та 

Стратегічний 

менеджмент 
Менеджмент 

організацій 



 
 

вирішувати складні комплексні проблеми у 

навчальній та професійній діяльності.   

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 7. Здатність застосовувати сучасні  

технології адміністративного управління в 

установах та організаціях. 

ФК 9. Здатність самостійно приймати  рішення з 

питань організації управління адміністративними 

одиницями та готовність брати на себе 

відповідальність за його результати. 

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 13. Здатність розробляти стратегічні,  

оперативні і поточні заходи з адміністративного 

управління. 

ФВК 16. Розробка стратегічних документів, 

стратегій розвитку, планів, програм для 

вирішення проблем суспільного розвитку. 
ІК. Здатність розв’язувати складні комплексні 

задачі і практичні проблеми у галузі публічного 

управління та адміністрування в процесі 

навчання та професійної діяльності,  що  

Менеджмент 
організацій 

 



 
 

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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

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 7. Здатність застосовувати сучасні  

технології адміністративного управління в 

установах та організаціях. 

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. 



 
 

ІК. 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. 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

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  

ФК 9. Здатність самостійно приймати  рішення з 

питань організації управління адміністративними 

одиницями та готовність брати на себе 

відповідальність за його результати. 

ФВК 12. Здатність прогнозувати тенденції 

підприємницької діяльності, ризики та загрози в 

умовах нестабільності економічного розвитку. 

Адміністративна 

система України 
 

ІК. 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. 

Тренінг з ділового 

адміністрування 

Українська мова 

професійного 

спрямування 



 
 

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою 

усно і письмово. 

ЗК 4. Здатність застосовувати загальні знання з 

професії. 

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.   

ФК 1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій публічного 

управління та адміністрування, у тому числі з 

міжнародного досвіду. 

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 7. Здатність застосовувати сучасні  

технології адміністративного управління в 

установах та організаціях. 

ФВК 15. 3датність  до  організації  ефективної  

командної роботи  персоналу  на  всіх  рівнях  та  

налагодження інформаційних зв’язків. 

 

Теми кваліфікаційних (дипломних) робіт: 

 

1. Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації влади. 

2. Організація моніторингу та оцінювання ефективності діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

3. Проблеми надання адміністративних послуг на регіональному та 

місцевому рівні. 

4. Підвищення правової культури державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування з питання організації виборчих процесів. 



 
 

5. Організаційно-правові засади управління персоналом в органах 

місцевого самоврядування. 

6. Формування й реалізація державної кадрової політики в органах 

державної влади в Україні. 

7. Стан і перспективи розвитку територіальних громад в Україні. 

8. Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у 

сфері регулювання земельних відносин в Україні. 

9. Іміджмейкінг в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

10. Удосконалення системи прийняття рішень в органах державної влади 

та місцевого самоврядування. 

11. Удосконалення управління захистом населення й територій від 

надзвичайних ситуацій. 

12. Управління соціальними проектами в умовах глобальних викликів. 

13. Соціальна політика як інтегральний механізм покращення якості 

життя населення. 

14. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

15. Кадрове забезпечення системи охорони здоров‘я та напрямки 

підвищення його ефективності в умовах епідеміологічної небезпеки. 

16. Шляхи підвищення ефективності кадрового забезпечення системи 

соціального захисту населення. 

17. Залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу міста. 

18. Формування молодіжної політики України в умовах Євроінтеграції. 

19. Економічні чинники і соціальні наслідки безробіття в Україні та 

регіоні. 

20. Оцінка основних демографічних показників на національному і 

регіональному рівні та розробка заходів щодо їх покращення. 

21. Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров‘я 

на національному та регіональному рівнях. 

22. Напрямки розвитку освіти в умовах євроінтеграції. 

23. Шляхи забезпечення ефективності зайнятості в Україні та регіоні. 

24. Модернізація окремих напрямків соціальної політики на 

національному та регіональному рівнях. 

25. Соціальний захист населення як напрям соціальної політики держави. 

26. Сучасні проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення. 

27. Розробка комплексу заходів щодо зниження рівня бідності в Україні та 

регіоні. 

28. Реалізація державної гуманітарної політики на регіональному рівні. 

29. Формування стратегії розвитку організації (підприємства, установи, 

закладу). 

30. Удосконалення процесу нематеріального стимулювання працівників 

організації (підприємства, установи, закладу). 



 
 

31. Розробка комплексу заходів щодо забезпечення організації  

(підприємства, установи, закладу) персоналом. 

32. Напрямки підвищення ефективності мотивації персоналу організації 

(підприємства, установи, закладу). 

33. Формування пропозицій щодо попередження та розв‘язання 

конфліктів в організації (підприємства, установи, закладу). 

34. Кадрова політика організації  (підприємства, установи, закладу) та 

напрямки її удосконалення. 

35. Виявлення і використання резервів підвищення ефективності та якості 

управлінської діяльності. 

36. Аналіз та оцінка ефективності системи прийняття рішень і основні 

напрями її раціоналізації. 

37. Адміністрування системи документообігу організації (підприємства, 

установи, закладу). 

38. Адміністрування інформаційно-комунікаційних зв’язків діяльності 

організації. 

39. Розробка заходів щодо підвищення ефективності розвитку персоналу 

організації  (підприємства, установи, закладу). 

40. Організаційна культура підприємства  (установи, закладу) та напрямки 

її удосконалення. 

41. Формування іміджу керівника організації (підприємства, установи, 

закладу). 

42. Впровадження сприятливого соціально-психологічного клімату у 

трудовому колективі організації (підприємства, установи, закладу). 

43. Підвищення професійної компетентності та моральних якостей 

управлінця. 

44. Адміністрування процесу пошуку, набору та відбору персоналу 

організації (підприємства, установи, закладу). 

45. Вдосконалення форм та методів роботи з персоналом. 

46. Підвищення ефективності діяльності кадрових служб організації 

(підприємства, установи, закладу). 

47. Напрямки підвищення ефективності охорони праці в організації (на 

підприємстві, в установі, у закладі). 

48. Шляхи скорочення плинності кадрів в управлінській діяльності 

організації (підприємства, установи, закладу). 

49. Адміністрування процесу організації праці. 

50. Управління інноваційною діяльністю організації (підприємства, 

установи, закладу). 

51. Удосконалення системи управління персоналом організації 

(підприємства, установи, закладу). 

52. Управління трудовою кар‘єрою та кадровим резервом організації 

(підприємства, установи, закладу). 



 
 

53.  Вплив природно-ресурсного потенціалу регіону на його економічний і 

соціальний розвиток. 

54. Оцінка економічного потенціалу регіону та розробка заходів щодо 

його ефективного використання. 

55. Адміністрування розвитку туристичної галузі на рівні….. 

56. Молодь у структурі населення і трудових ресурсів. 

57. Ринок праці: сучасний стан та перспективи розвитку. 

58. Рівень здоров‘я населення та його вплив на якість трудового 

потенціалу країни та регіону. 

59. Основні демографічні проблеми на національному і регіональному 

рівні та напрямки їх вирішення. 

60. Напрямки підвищення рівня доходів та покращення умов життя 

населення. 

61. Оцінка ефективності послуг охорони здоров‘я та розробка напрямки її 

підвищення. 

62. Управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні. 

63. Адміністрування розвитку транспортної інфраструктури (на 

прикладі…). 

64. Адміністрування розвитку молоді у сучасних умовах. 

65. Формування ефективної кадрової політики територіальних громад (на 

прикладі…). 

66. Управління розвитком енергетичного комплексу на рівні регіону: 

проблеми та шляхи вирішення. 

67. Адміністрування розвитку сільського господарства на рівні 

територіальних громад. 

 

3. Навчальні та навчально-методичні матеріали 

 

Процес розробки та оновлення навчальних матеріалів відбувається 

відповідно до Розділу 4 Положення про організацію освітнього процесу: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing 

 

 

 та Розділу 3 «Положення про розроблення та реалізацію освітніх 

програм»: http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-

rozr.-ta-real.-osvitnih-program.pdf.   

 

Актуальність та якість наявних навчальних матеріалів: 

Навчальні матеріали (робочі навчальні програми, методичні рекомендації 

до самостійної роботи, питання до іспитів, тематика курсових та 

кваліфікаційних (дипломних) робіт, програми практик тощо) відповідно до 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-rozr.-ta-real.-osvitnih-program.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-rozr.-ta-real.-osvitnih-program.pdf


 
 

Розділу 3 «Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм»: 

(http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-rozr.-ta-real.-

osvitnih-program.pdf) оновлюються щорічно або за необхідністю (поточні зміни 

у законодавстві, наукові дослідження у певній галузі тощо). Актуальність 

освітньої програми визначається показниками, що представлені у п. 3.4. даного 

Положення.   

Наявність методичних посібників з усіх дисциплін та всіх видів 

діяльності: 

Методичні рекомендації: 

– щодо організації та проходження практики http://maupchern.pp.ua/wp-

content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-organizacii-ta-

prohodzhennja-pereddiplomnoi-praktiki-1.pdf; 

– Положення про практику в ПрАТ ВНЗ «МАУП»: 

(http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-praktiku-

maup.pdf); 

– щодо написання дипломної (магістерської) роботи 

(http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/metodichni-rekomendacii-do-

napisannja-magisterskih-robit-1.pdf).  

Навчально-методичні матеріали (робочі навчальні програми, методичні 

рекомендації тощо) з усіх дисциплін освітньої програми «Адміністративний 

менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти  розміщено на сайті 

Інституту: http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/.    

 

4. Прийоми та методи навчальної діяльності 

 

Процес розробки та принципи застосування методів навчання: 

Методи, методики та технології навчання при реалізації освітньої 

програми «Адміністративний менеджмент»: 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. 

Викладання і навчання здійснюється через студентоцентроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтовне навчання, навчання через виробничу 

практику із спеціальності. 

Програмні результати навчання досягаються через поєднання класичного 

теоретичного навчання (лекції, семінари, практичні заняття у малих групах, 

самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із 

викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи) з виконанням практичних 

завдань з консультування та аналітики, використанням тренінгів, case study, 

https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-rozr.-ta-real.-osvitnih-program.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-rozr.-ta-real.-osvitnih-program.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-organizacii-ta-prohodzhennja-pereddiplomnoi-praktiki-1.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-organizacii-ta-prohodzhennja-pereddiplomnoi-praktiki-1.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-organizacii-ta-prohodzhennja-pereddiplomnoi-praktiki-1.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-praktiku-maup.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-praktiku-maup.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/metodichni-rekomendacii-do-napisannja-magisterskih-robit-1.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/metodichni-rekomendacii-do-napisannja-magisterskih-robit-1.pdf
http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/


 
 

дискусій, ігрових ситуацій, тестування, методів польового навчання, брейн-

стормінгу (інтелектуальний штурм) тощо. 

Крім того, практикується запрошення незалежних експертів-практиків 

галузі публічного управління та адміністрування для проведення майстер-

класів, тренінгів, наукових семінарів. 

Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту 

навчальних курсів (дисциплін), тож їх студентоцентрованість полягає передусім 

у кращих практиках викладання, максимальній сформованості компетентностей 

та досягненню програмних результатів навчання.  

Для відображення задоволеності та зацікавленості у навчанні, 

адміністрацією Інституту щосеместрово проводиться опитування студентів із 

оцінюванням роботи викладачів та якості навчального процесу. Рівень 

задоволеності регулярно вивчається через співбесіди завідувача кафедри 

(гаранта) зі студентами. 

 

Процес розробки та принципи застосування методів оцінювання 

студентів 

Система моніторингу навчальних досягнень студентів включає поточний, 

рубіжний (модульний) контроль і підсумковий (семестровий) контроль з кожної 

дисципліни, захист курсової роботи (проекту) та дипломної (кваліфікаційної) 

роботи, виконання індивідуальних завдань.  

Форми контролю: модульні контрольні роботи, заліки, екзамени, усні 

презентації; семінари й наукові звіти із оцінюванням досягнутого; 

кваліфікаційний екзамен; захист кваліфікаційної (дипломної) роботи.  

На етапі укладання робочих навчальних програм зміст модульних 

контрольних робіт має відповідати результатам дисципліни, скорельованих з 

результатами навчання.  

Зміст екзаменаційних завдань також зорієнтований на програмні 

результати навчання, залік виставляється за накопиченням балів та автоматично 

зорієнтовується на зміст дисципліни.  

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки 

навчального плану: навчальні курси (дисципліни), результатом яких 

передбачають більш практичне наповнення, завершується заліком, навчальні 

курси (дисципліни) більш теоретичного або теоретико-практичного наповнення 

– екзаменом. 

Екзамени і заліки проводяться відповідно до вимог п.6.5 та розділу 7 

Положення про організацію освітнього процесу:  

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing 

та п.5.3 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти: http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-

vszjavo.pdf),  

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-vszjavo.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-vszjavo.pdf


 
 

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти: http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/4.-polozhennja-pro-

ocinjuv.-navch.-dosjagnen-zdobuv.-v.o.-2.pdf.    

 

Інформація про форми контрольних заходів доводиться до студента перед 

початком вивчення дисципліни викладачем та може бути пояснена гарантом 

програми, завідувачем кафедри. 

Екзаменаційні білети чи питання до заліку мають відповідати таким 

вимогам: 

– забезпечувати перевірку умінь студентів використовувати набуті знання 

для вирішення практично спрямованих завдань; 

– складність білетів для усного екзамену є приблизно однаковою і надає 

можливість студенту глибоко та повно розкрити зміст усіх питань; складність та 

трудомісткість запитань для письмового контролю відповідають відведеному 

часу контролю (80–120 хв); 

– під час формулювання завдань (питань) використовуються відомі 

студенту терміни, назви, позначення. 

Під час оцінювання відповіді студента враховуються, насамперед, її 

повнота і правильність, а також здатність студента: 

– узагальнювати отримані знання; 

– застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

– аналізувати й оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, 

діаграми; 

– викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Форми, опис і критерії оцінювання в межах кожної дисципліни 

відображаються в навчальних планах та робочих навчальних програмах, а також 

оголошуються кожним викладачем (як правило, провідним лектором) на 

першому аудиторному занятті з дисципліни.  

Так само доступні графік освітнього процесу і розклад занять, який 

оновлюється щосеместрово.  

Зворотній зв’язок від студентів Інститут отримує після анкетувань щодо 

якості освітнього процесу. 

Принципи академічної доброчесності, включаючи використання 

інструментів виявлення плагіату 

Принципи академічної доброчесності регламентуються: 

– Кодексом академічної доброчесності: http://maupchern.pp.ua/wp-

content/uploads/2021/01/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-pedagogichnih-

naukovo-pedagogichnih-naukovih-pracivnikiv-ta-zdobuvachiv-osviti-prat-vnz-maup-

2.pdf; 

– Положенням про запобігання та виявлення плагіату в наукових та 

академічних текстах: 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/4.-polozhennja-pro-ocinjuv.-navch.-dosjagnen-zdobuv.-v.o.-2.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/4.-polozhennja-pro-ocinjuv.-navch.-dosjagnen-zdobuv.-v.o.-2.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-pedagogichnih-naukovo-pedagogichnih-naukovih-pracivnikiv-ta-zdobuvachiv-osviti-prat-vnz-maup-2.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-pedagogichnih-naukovo-pedagogichnih-naukovih-pracivnikiv-ta-zdobuvachiv-osviti-prat-vnz-maup-2.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-pedagogichnih-naukovo-pedagogichnih-naukovih-pracivnikiv-ta-zdobuvachiv-osviti-prat-vnz-maup-2.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-pedagogichnih-naukovo-pedagogichnih-naukovih-pracivnikiv-ta-zdobuvachiv-osviti-prat-vnz-maup-2.pdf


 
 

https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view;  

– Положенням про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат 

та їх розміщення і зберігання в інституційному репозитарії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view.  

«Методичні рекомендації до написання дипломних (магістерських) 

робіт», «Методичні рекомендації до написання курсових робіт» містять 

інформацію для здобувачів: виконувати всі етапи опрацювання теми курсової та 

дипломної роботи самостійно, посилаючись на всі використані думки, погляди, 

ідеї із зазначенням їх реальних авторів і джерел. Ознайомитись з даними 

документами можна на сайті Чернігівського інституту МАУП: 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/metodichni-rekomendacii-

do-napisannja-magisterskih-robit-1.pdf : 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-

shhodo-pidgotovki-ta-oformlennja-kursovoi-roboti-z-disciplini-teorija-ta-istorija-

publichnogo-upravlinnja-ta-administruvannja.pdf.    

 

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності 

використовуються: 

– чітке інформування студентів щодо неприпустимості плагіату 

http://maupchern.pp.ua/u-chernigivskomu-instituti-maup-vidbuvsja-seminar-z-

pitan-zastosuvannja-komp-juternih-zasobiv-vijavlennja-plagiatu/; 

– система перевірки наукових робіт науково-педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів та студентів на наявність плагіату; всіх дипломних робіт 

перед захистом на наявність плагіату (за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів – Unicheck.com та Plagiat.pl). 

Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в ЗВО 

через постійну роз’яснювальну роботу комісії з моніторингу якості освіти; 

вивчення кращих практик інших ЗВО тощо. 

Матеріали курсових та дипломних робіт обговорюються на засіданнях 

кафедри для запобігання дублювання їх назв та визначення їх відповідності 

напрямку наукових досліджень кафедри. 

Під час викладання дисципліни «Методологія наукових досліджень та 

академічна доброчесність»: http://maupchern.pp.ua/metod_nauk_dosl_dobro/  

згідно затверджених робочих навчальних програм до відома студентів 

доводяться встановлені вимоги нормативно-правових актів та відповідні 

Положення ЗВО про академічну доброчесність серед студентів та 

відповідальність їх в разі недотримання вимог. 

Наукові керівники курсових та дипломних робіт у відгуках керівника 

відзначають відсутність чи наявність ознак плагіату. 
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http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-pidgotovki-ta-oformlennja-kursovoi-roboti-z-disciplini-teorija-ta-istorija-publichnogo-upravlinnja-ta-administruvannja.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-pidgotovki-ta-oformlennja-kursovoi-roboti-z-disciplini-teorija-ta-istorija-publichnogo-upravlinnja-ta-administruvannja.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/12/metodichni-rekomendacii-shhodo-pidgotovki-ta-oformlennja-kursovoi-roboti-z-disciplini-teorija-ta-istorija-publichnogo-upravlinnja-ta-administruvannja.pdf
http://maupchern.pp.ua/u-chernigivskomu-instituti-maup-vidbuvsja-seminar-z-pitan-zastosuvannja-komp-juternih-zasobiv-vijavlennja-plagiatu/
http://maupchern.pp.ua/u-chernigivskomu-instituti-maup-vidbuvsja-seminar-z-pitan-zastosuvannja-komp-juternih-zasobiv-vijavlennja-plagiatu/
http://maupchern.pp.ua/metod_nauk_dosl_dobro/


 
 

Впровадження студентоцентрованого підходу у процесі навчання та 

викладання 

Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту 

навчальних курсів (дисциплін), тому їх студентоцентрованість полягає 

передусім у кращих практиках викладання, максимальній сформованості 

компетентностей та досягненню програмних результатів навчання.  

Для відображення задоволеності та зацікавленості у навчанні, 

адміністрацією Інституту щосеместрово проводиться опитування студентів із 

оцінюванням роботи викладачів і якості навчального процесу: 

http://maupchern.pp.ua/anketi/. Рівень задоволеності регулярно вивчається через 

співбесіди завідувача кафедри (гаранта) зі студентами. 

 

Результати опитування та аналіз:  

Опитування магістрантів спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування в групі ІН3-8-19-М1АдМ (2.з) проводилось в жовтні 2020 р. На 

травень 2021 р. заплановано нове опитування, хоча студент може заповнити 

анкету в будь-який час. Всього опитано 11 осіб. У цілому студенти зазначили 

достатній зміст освітньої програми «Адміністративний менеджмент», 

доцільність включення переліку дисциплін та їх послідовність, вказали що 

реалізується вільний вибір дисциплін, з їх  точки зору,  достатній обсяг 

практики. В цілому їх очікування після ознайомлення з освітньою програмою 

співпали з реальним її змістом. Також студенти вказали думку щодо викладачів  

Непомнящего О.М. та Суворової С.Г.,  відгуки позитивні. 

 

Принципи академічної свободи для студентів реалізуються через:  

– вільний вибір тематики курсових та дипломних робіт;  

– формування вибіркової компоненти навчального плану;  

– впровадження різних методів навчання (проблемний, проектів), які 

дають можливість студентам вільно висловлювати власні думки, формувати 

власну позицію;  

– можливість поширювати результати своїх досліджень на конференціях 

та участі у роботі студентських наукових гуртків тощо.  

Особливої уваги заслуговує організація самостійної роботи студентів, яка 

посідає важливе місце у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

 

Індивідуальна освітня траєкторія студента формується з урахуванням 
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду студентів, 

ґрунтується на виборі здобувачем освіти освітніх програм за відповідною 
спеціальністю, навчальних дисциплін, методів і засобів навчання.  

Можливість вибору дисциплін реалізовано у вибіркових блоках циклів 

загальної та професійної підготовки, що розміщено на сторінці кафедри в 
розділі «Дисципліни вільного вибору»: http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/. При 

http://maupchern.pp.ua/anketi/
http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/


 
 

розробці навчальних планів формування вибіркової компоненти здійснюється 

відповідно Закону України «Про вищу освіту» (не менше 25 % від загального 
обсягу кредитів ЄКТС). 

Студенти освітньої програми «Адміністративний менеджмент» мають 

можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію також через вибір 
місця проходження практики  

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/inform.-pro-zabezpech.-

bazami-praktik.pdf, можливості зарахування балів неформальної освіти. 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за такими 
етапами: 

– На момент вступу здобувачі вищої освіти отримують загальні 

роз’яснення щодо самого поняття «індивідуальна освітня траєкторія». 

– Терміни проведення процедур вибору здобувачами навчальних 

дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та 
організації освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення) 
формування контингенту здобувачів у групах. Здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти мають право обрати 
вибіркові дисципліни на весь період навчання. Процедура вибору 

регламентується Розділом 3 Положення про порядок реалізації здобувачами 
вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін: 

https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/vie

w?usp=sharingsharing 

Сам перелік дисциплін для вибору формується відповідно до рішень 

методичних комісій (МК) кафедр, Ради роботодавців та опитувань студентів. 

Щороку МК проводять засідання з питань оновлення навчальних робочих 

планів, структурно-логічних схем, вибіркової складової ОП тощо. 
У відповідності до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої 

освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін: 

https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/vie
w?usp=sharingsharing студент має право, дотримуючись прописаної процедури, 

зі сформованого переліку навчальних дисциплін здійснити вільний вибір для 
подальшого вивчення з метою поглиблення професійних знань в межах обраної 
освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних 

компетентностей.  

Процедура вибору студентами навчальних дисциплін включає: 

– ознайомлення здобувачів із порядком, термінами та особливостями 

запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору 

в Інституті, а також із особливостями присвоєння професійних кваліфікацій за 

освітньою програмою, на якій навчається здобувач (відповідальні куратори 

груп, деканати); 

– ознайомлення студентів із переліком дисциплін, які пропонуються як за 

програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами. 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/inform.-pro-zabezpech.-bazami-praktik.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/inform.-pro-zabezpech.-bazami-praktik.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/view?usp=sharingsharing
https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/view?usp=sharingsharing
https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/view?usp=sharingsharing
https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/view?usp=sharingsharing


 
 

Ознайомлення відбувається шляхом організації зустрічей з представниками 

кафедр, представниками деканату, кураторами тощо;  

– запис студентів на вивчення навчальних дисциплін; 

– опрацювання заяв студентів, перевірка контингенту студентів і 

попереднє формування груп, а також мобільних груп на вивчення вибіркових 

дисциплін;  

– повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін; 

– остаточне опрацювання заяв студентів, прийняття рішень щодо 

студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту 

студентів і формування груп на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп 

на вивчення вибіркових дисциплін. 

 

Застосування підходу до електронного навчання 

В Інституті поступово впроваджуються електронні методи навчання. 

Елементами електронного навчання стали: 

– Самостійна робота з електронними матеріалами, з використанням 

персонального комп’ютера, планшету, мобільного телефону, DVD-програвача, 

телевізора; можливість у будь-який час і будь-якому місці отримати сучасні 

знання, що перебувають у будь-якій доступній точці світу; 

– Отримання консультацій, порад, оцінок у віддаленого (територіально) 

викладача, можливість дистанційної взаємодії через Zoom тощо; 

– Створення розподіленої спільноти користувачів соціальних мереж 

(Вайбер, Теlegram) для проведення елементів віртуальної навчальної діяльності; 

– Своєчасне цілодобове надання електронних навчальних матеріалів; 

– Формування та підвищення інформаційної культури викладачів та 

студентів, оволодіння ними сучасними інформаційними технологіями, 

підвищення ефективності своєї діяльності; 

– Освоєння і популяризація інноваційних педагогічних технологій, 

передача їх викладачам; 

– Можливість розвивати навчальні веб-ресурси, розміщувати електронні 

підручники та посібники. 

До E-learning відносяться електронні підручники, освітні послуги та 

технології. Для зручності викладачі розробляють електронні підручники, 

посібники, надають в електронному вигляді завдання до контрольних робіт, 

методичні рекомендації, опорні конспекти лекцій тощо. Матеріали виставлено 

на офіційному сайті кафедри управління персоналом, економіки праці та 

публічного управління: http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/; бібліотеці 

http://library.iapm.edu.ua/; http://maupchern.pp.ua/_nauka_biblio_chmaup/; 

http://maupchern.pp.ua/nauka_periodika/     

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/DVD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/
http://library.iapm.edu.ua/
http://maupchern.pp.ua/_nauka_biblio_chmaup/
http://maupchern.pp.ua/nauka_periodika/


 
 

Академічна мобільність студентів 

Загальний порядок організації програм академічної мобільності на 

території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF. 

Згідно «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96: 

студенту, поновленому в Академії, зокрема в Інституті, або переведеному з 

іншого закладу освіти, перезараховуються результати раніше складених 

студентом заліків та екзаменів за умови ідентичної назви, обсягу навчальної 

дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про 

перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними 

кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін. 

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 

вищої освіти, регулюються п.13 Положення про організацію освітнього 

процесу: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing, який передбачає, що студент надає академічну довідку 

встановленого зразка, що підтверджує виконання освітньої програми в іншому 

ЗВО і містить інформацію про результати навчання та звітує про виконання 

індивідуального навчального плану. Інститут у встановленому порядку за 

поданням відповідної кафедри зараховує результати навчання в іншому ЗВО.  

Всі студенти, що переводяться до МАУП або поновлюються, крім тих, хто 

вчився за польською програмою та не складав ЗНО, отримують знижку 10% на 

весь період навчання (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html).  

Здобувачі мають право підтвердити кваліфікації та результати навчання, 

здобуті шляхом неформальної освіти. Оцінювання результатів навчання, 

здобутих студентом через неформальну освіту відбувається у такий спосіб: 

здобувачу вищої освіти можуть бути зараховані компоненти неформальної 

освіти, а саме: відкриті публічні лекції, семінари, конференції, практикуми, 

тренінги, круглі столи, майстер-класи тощо, підтвердженням участі в яких є 

сертифікат або інший документ недержавного зразка про одержання нових і/або 

додаткових компетенцій. 

За проходження програм неформальної освіти здобувачу вищої освіти 

нараховуються бали (до 10 балів зі 100), які підлягають обліку, що ведеться 

випусковими кафедрами. 

Кількість балів за кожним фактом участі здобувача вищої освіти у 

програмах неформальної освіти визначається і затверджується випусковою 

кафедрою окремо та використовується здобувачами вищої освіти для 

наповнення індивідуальної освітньої траєкторії. НПП під час проведення занять 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html


 
 

із здобувачами рекомендують їм проходження онлайн навчальних курсів, 

професійну сертифікацію, стажування, участь у проєктах тощо. 

 

5. Педагогічний (науково-педагогічний) колектив 

 

Порядок залучення та прийняття на роботу кваліфікованого 

викладацького складу. 

Документи, які регламентують цей порядок: 

– Положення про обрання та прийняття на роботу НПП: 

https://drive.google.com/file/d/1ciP6541MseQFH6mU6PegrS4S2i93Qv5q/vie

w?usp=sharing 

– Положення про укладання контрактів на прийняття на роботу НПП та 

педагогічних працівників 

https://drive.google.com/file/d/10c6RgR5wEfQWJFrVr4bCMHkEp_GwF9oN/

view?usp=sharing 

При первинному проходженні конкурсу викладач дає пробну пару в 

присутності представника методичної ради Інституту.  

Крім формальних вимог, для оцінки рівня професійної кваліфікації 

претендента кафедра може запропонувати йому провести відкрите лекційне, 

практичне або семінарське заняття.  

При подальшому проходженні конкурсу враховуються результати 

опитування студентів та участь викладача у процесах забезпечення якості вищої 

освіти.  

Завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та публічного 

управління Суворова С.Г. переведена на посаду наказом директора Інституту № 

22-К від 02.09.2020 р. https://drive.google.com/file/d/1-

oyWT6d5NwFJa6UMEBJeNjQAXL1rY4_m/view?usp=sharing 

Наприкінці кожного навчального року визначається рейтинг науково-

педагогічних працівників відповідно до: 

– Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр: 

https://drive.google.com/file/d/1uTlJvfwZjo3nBElOIMKBOuq1oh5NWkCQ/vi

ew?usp=sharing 

– Методики рейтингового оцінювання діяльності 

кафедри/факультету/інституту/науково-педагогічних працівників 

https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view 

 

Відповідність кваліфікації педагогічних працівників умовам 

реалізації навчальної програми 

Інститут і кафедра управління персоналом, економіки праці та публічного 

управління постійно працюють над підвищенням якості кадрового складу згідно 

з Ліцензійними вимогами.  

https://drive.google.com/file/d/1ciP6541MseQFH6mU6PegrS4S2i93Qv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciP6541MseQFH6mU6PegrS4S2i93Qv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10c6RgR5wEfQWJFrVr4bCMHkEp_GwF9oN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10c6RgR5wEfQWJFrVr4bCMHkEp_GwF9oN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oyWT6d5NwFJa6UMEBJeNjQAXL1rY4_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oyWT6d5NwFJa6UMEBJeNjQAXL1rY4_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uTlJvfwZjo3nBElOIMKBOuq1oh5NWkCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uTlJvfwZjo3nBElOIMKBOuq1oh5NWkCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view


 
 

У складі кафедри 7 осіб, з них штатні доктор наук з державного 

управління, 4 кандидатів наук, 1 викладач і 1 сумісник кандидат наук з 

державного управління. Усі викладачі мають досвід практичної економічної 

діяльності. 

При реалізації освітньої програми усі питання, що виникають, 

розглядаються на засіданні кафедри. За графіком відбувається 

взаємовідвідування занять з метою обміну досвідом. Усі викладачі мають 

наукові та науково-методичні публікації. 

 

Порядок підвищення кваліфікації викладацького складу 

Сприяння професійному розвиткові викладачів становить цілісну систему, 

а саме: 

– надання взаємної методичної допомоги на кафедрах, на рівні Інституту; 

– проведення майстер-класів, тренінгів як елементів внутрішнього 

підвищення кваліфікації; 

– робота з молодими викладачами, яких супроводжують впродовж 

першого року викладання; 

– аналіз відвідування керівництвом Інституту і бажаючими колегами 

лекцій. 

Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення 

кваліфікації всім науково-педагогічним працівникам: 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba.html.  

Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати досліджень у 

вигляді статей в збірниках, які видаються в ЗВО та тез конференцій, що 

проводяться на базі Академії.  

Молодим науковцям частково оплачуються видання публікацій в 

збірниках, які входять до наукометричних баз.  

Викладачів, які очолюють внутрішні рейтингові списки в Академії, 

керівництво ЗВО преміює матеріально, подає списки викладачів в МОН для 

відзначення. 

Усі викладачі Чернігівського інституту МАУП на момент акредитації 

підвищили кваліфікацію або пройшли стажування згідно з вимогами 

Усі викладачі Чернігівського інституту МАУП на момент акредитації 

підвищили кваліфікацію або пройшли стажування згідно з вимогами 

законодавства, зокрема на кафедрі: Непомнящий Олександр Михайлович 

(МАУП, 2020 р.), Мурашко Микола Іванович (МАУП, 2018 р.), Назарко 

Світлана Олексіївна (МАУП, 2016 р.), Суворова Світлана Геннадіївна 

(присвоєно вчене звання в 2018 р.), Кадетов Сергій Микитович (МАУП, 2021 

р.), Чаплай (Жукова)  Ірина Віталіївна (присвоєно вчене звання в 2018 р.), 

Маклюк Олег Володимирович (МАУП, 2021 р.). 

В Інституті є графік підвищення кваліфікації на 2021 р. Кваліфікація усіх 

викладачів відповідає умовам реалізації освітньої програми. 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba.html


 
 

 

Співвідношення між академічним та науковим навантаженням 

викладацького складу 

Планування всіх видів робіт науково-педагогічного працівника 

здійснюється відповідно до переліку основних видів діяльності та норм часу, що 

встановлені чинними нормативними документами. Річне навантаження 

науково-педагогічного працівника Інституту формується з таких основних видів 

діяльності як навчальна, методична, наукова та організаційна робота. Планове 

річне навантаження науково-педагогічного працівника (час виконання 

навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших видів робіт 

протягом навчального року) становить в середньому 36 годин на тиждень. Річне 

навантаження викладача розподіляється наступним чином: навчальне  

навантаження – 30-40  % часу; методична робота – 15-30 %; наукова – 30-40 %; 

організаційна – 5-20 % від загального навантаження. Максимальне навчальне 

навантаження науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 

годин на навчальний рік. Норми часу з таких видів навчальної роботи, як 

читання лекцій, проведення практичних, семінарських, лабораторних та 

індивідуальних занять і консультацій обліковуються в академічних годинах (45 

хвилин), з решти видів навчальної роботи – в астрономічних годинах (60 

хвилин).  

Граничний термін затвердження навчального навантаження викладачів 

кафедр на наступний навчальний рік – червень поточного навчального року. Усі 

члени кафедри займаються науковою діяльністю, як за кафедральною темою, 

так і за особистими темами дослідження. Портфоліо викладачів виставлено на 

офіційному сайті Інституту: http://maupchern.pp.ua/sclad-kafedr/ 

 

Академічна мобільність викладацького складу 

У рамках академічної мобільності викладачів з урахуванням запрошення 
науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом, економіки 
праці та публічного управління  доктор наук з державного управління, професор 

Непомнящий Олександр Михайлович провів лекційне заняття з дисципліни 
«Теорія та історія публічного управління та адміністрування» в 

Міжрегіональній Академії управління персоналом 15.10.2020 р.: 

https://drive.google.com/file/d/1PdekhUiyZhNKukGr6N3fBp4fzb2YzJIy/view
?usp=sharing; кандидат економічних наук, доцент Мурашко Микола Іванович 

провів лекційне заняття з дисципліни «Кадрова політика і державна служба» в 
Міжрегіональній Академії управління персоналом 16.11.2020 р.: 

https://drive.google.com/file/d/1OHJB2VN0SP2UbblY0BPPS7ISgjBQRmqy/v

iew?usp=sharing; кандидат економічних наук, доцент Назарко Світлана 
Олексіївна провела лекційне заняття з дисципліни «Менеджмент» в 
Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая»  з 03.02.2020 р. по 

http://maupchern.pp.ua/sclad-kafedr/
https://drive.google.com/file/d/1PdekhUiyZhNKukGr6N3fBp4fzb2YzJIy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdekhUiyZhNKukGr6N3fBp4fzb2YzJIy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHJB2VN0SP2UbblY0BPPS7ISgjBQRmqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHJB2VN0SP2UbblY0BPPS7ISgjBQRmqy/view?usp=sharing


 
 

16.02.2020 р.: https://drive.google.com/file/d/1TgkC-R3yN_3jND-

q_gmgjLSVxF8RM9z-/view?usp=sharing; кандидат економічних наук, доцент 
Суворова Світлана Геннадіївна провела лекційне заняття з дисципліни 
«Стратегічне управління» в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая»  
з 28.09.2020 р. по 07.10.2020 р.: https://drive.google.com/file/d/1Iwcp2eFlDhl-

LZaOvVv_e_Y1FwwRmAUg/view?usp=sharing; в Чернігівському інституті 
МАУП для студентів групи ІНЗ-8-19-М1 АдМ (2.0 з) провів лекцію з 
дисципліни «Публічне адміністрування» Олійченко Ігор Михайлович доктор 

наук з державного управління, професор кафедри «Менеджменту та державної 
служби» Навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та 

торгівлі Національного університету «Чернігівська політехніка», 24.12.2020 р.: 

http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-
maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-

publichne-administruvannja/. 

При реалізації освітньої програми усі питання, що виникають, 

розглядаються на засіданні кафедри. За графіком відбувається 

взаємовідвідування занять з метою обміну досвідом. Усі викладачі мають 

наукові та науково-методичні публікації. 

 

6. Ресурси (фінансові, матеріально-технічні, інформаційні) 

 

Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою 

програмою цілей та програмних результатів навчання, оскільки планування їх 

здійснюється перспективно, передбачається планом роботи Академії та 

уточнюється у кінці кожного фінансового року. Достатня розумність 

фінансування потреб регулюються фінансово-плановим відділом бухгалтерії за 

погодженням із Наглядовою радою Академії та гарантом освітньої програми.  

Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, 

обладнання тощо) забезпечують досягнення визначених освітньою програмою 

цілей та програмних результатів навчання наступним чином: 

– бібліотечний фонд за освітньою програмою «Адміністративний 

менеджмент» відповідає Ліцензійним умовам; 

– передплачуються основні періодичні та методичні видання України: 

http://maupchern.pp.ua/nauka_periodika/; 

– навчально-методичне забезпечення освітньої програми дає можливість 

досягти визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів 

навчання завдяки його змістовій насиченості та постійному оновленню.  

Робочі програми навчальних дисциплін, матеріали практичних занять, 

теми курсових, дипломних робіт тощо проходять реальне обговорення на 

кафедрі та періодично проходять методичну експертизу, яка проводиться 

https://drive.google.com/file/d/1TgkC-R3yN_3jND-q_gmgjLSVxF8RM9z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgkC-R3yN_3jND-q_gmgjLSVxF8RM9z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iwcp2eFlDhl-LZaOvVv_e_Y1FwwRmAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iwcp2eFlDhl-LZaOvVv_e_Y1FwwRmAUg/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja/
http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja/
http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja/
http://maupchern.pp.ua/nauka_periodika/


 
 

комісією моніторингу освітніх програм та навчально-методичного забезпечення 

методичної ради Інституту. 

Фінансовий план Інституту затверджується Академією на фінансовий рік, 

який триває з 1 листопада по 31 жовтня. Заборгованості по зарплаті та податкам 

Інститут не має. 

Інститут розташований у місті Чернігів по вулиці Промислова,17, у 

власному чотирьохповерховому навчальному корпусі (свідоцтво на право 

власності на нерухоме майно САЕ № 967390 від 06.08.2013 р.), загальною 

площею 2081,9 ка. метрів. 

Навчальні приміщення охоплюють 1555,5 м², з них: комп’ютерні 

лабораторії – 42,2 м², приміщення для науково-педагогічних працівників – 

148,54 м², 136,2  м² займає бібліотека з читальним залом, є гуртожиток в 

орендованому приміщені площею 255 м², спортивний зал площею – 381,65 м², 

актовий зал площею 150 м².  

В навчальному процесі використовується 25 комп’ютерів, 4 ксерокси, 20 

принтерів, 2 різографи, 3 сканери, 3 мультимедійних проектори і 2 

мультимедійних екрани, інтерактивна дошка, аудіо- і відеотехніка. Керівництво, 

особовий склад Інституту пройшли необхідну підготовку з основ безпеки 

життєдіяльності, техніки безпеки і мають необхідні посвідчення. 

У розпорядженні студентів та викладачів Інституту є бібліотека 

(книжковий фонд налічує 11551 примірників літератури та фахових 

періодичних видань) та читальний зал, в якому встановлені комп’ютери для 

користування через Інтернет електронною бібліотекою Академії та інших 

інститутів МАУП.  

Студенти мають доступ до електронної бібліотеки Міжнародного 

бібліотечно-інформаційного центру імені Ярослава Мудрого МАУП: 

http://library.iapm.edu.ua/. 

 

 

7. Інформація про соціальну інфраструктуру у Чернігівському інституту 

імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Найменування об’єктів соціальної 

інфраструктури (показника, нормативу) 
Кількість 

Площа  

кв. 

метрів 

1 Гуртожитки для студентів 1 255 

2 Житлова площа на одного студента у 

гуртожитку 

- 6 

3 Їдальні та буфети 1 62,96 

4 Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 

буфетах 

5 - 

5 Актові зали 1 150 

http://library.iapm.edu.ua/


 
 

6 Спортивні зали 1 381,65 

7 Плавальні басейни - - 

8 Інші спортивні споруди 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1 

- 

- 

- 

 

1200 

9 Студентський палац (клуб) - - 

10 Інші (медичний пункт) 1 18,55 

 

8. Науково-дослідна робота 

 

Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників та 

студентів: 

На спеціальності «Публічне управління та адміністрування» затверджено 

загальнокафедральні теми науково-дослідної роботи (НДР): «Удосконалення 

методології формування стратегій суб’єктів господарювання», «Імперативи 

модернізації соціальної політики та окремих її складових: методологія та 

практика». Основні матеріали досліджень імплементовано викладачами в 

опорні конспекти лекцій з дисциплін кафедри.  

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових 

праць, монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези 

доповідей на наукових конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а 

також складається відповідна звітна документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну 

діяльність за календарний рік за формою, що визначається наказом ректора 

Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які 

виконуються відповідно до зведеного тематичного плану НДР Інституту, 

здійснюється шляхом їх обговорення на Вченій раді із залученням експертів з 

числа провідних науковців та фахівців Університетів, інших установ та 

організацій (за згодою). 

Студенти залучаються до наукової діяльності через: 

– участь у роботі студентського наукового гуртка «Scientia» 
(відповідальний за економічний напрямок – к.е.н., доцент Суворова С.Г.) 

http://maupchern.pp.ua/stud-nauk-gurt/ 

– участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

http://maupchern.pp.ua/vidbuvsja-i-tur-vseukrainskogo-konkursu-studentskih-

naukovih-robit-sered-magistriv/ 

– участь у науково-дослідних роботах Інституту та Академії; 

http://maupchern.pp.ua/stud-nauk-gurt/
http://maupchern.pp.ua/vidbuvsja-i-tur-vseukrainskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-sered-magistriv/
http://maupchern.pp.ua/vidbuvsja-i-tur-vseukrainskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-sered-magistriv/


 
 

– межах переддипломної практики (якщо базова установа має наукову 

специфіку);  

– в межах теми дипломного дослідження;  

– співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками; 

– участь у наукових конференціях тощо. 

 

Приклади участі студентів у наукових заходах:   

– XІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації 

регіонів України» (15.04.20): http://maupchern.pp.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-

praktichna-onlajn-konferencija-udoskonalennja-pravovih-ta-socialno-ekonomichnih-

mehanizmiv-decentralizacii-regioniv-ukraini/: 

– VI Регіональна науково-практична конференція «Правова держава в 

сучасних умовах» (16.10.20): http://maupchern.pp.ua/16-zhovtnja-2020-roku-v-

chernigivskomu-instituti-maup-vidbulas-vi-regionalna-naukovo-praktichna-

konferencija-pravova-derzhava-v-suchasnih-umovah/; 

– «Науковий пікнік» (21.09.2020): http://maupchern.pp.ua/do-dnja-mista-

chernigiv-studenti-prijnjali-uchast-u-zahodi-naukovij-piknik/; 

– Науково-практичний семінар «Інтелектуальні технології в управлінні та 

прийнятті рішень» (20.10.2020): http://maupchern.pp.ua/onlajn-naukovo-

praktichnij-seminar-na-temu-intelektualni-tehnologii-v-upravlinni-ta-prijnjatti-

rishen/; 

– Бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство» 

(02.12.2020): http://maupchern.pp.ua/biznes-forum-nauka-biznes-osvita-strategichne-

partnerstvo/; 

– Круглий стіл «День прав людини» в рамках Загальної декларації прав 

людини (10.12.2020): http://maupchern.pp.ua/kruglij-stil-den-prav-ljudini-v-ramkah-

zagalnoi-deklaracii-prav-ljudini/. 

 

Наукова тема кафедри  

На 2016-2020 роки було затверджено дві теми кафедральної НДР: код II.2 

30.00.02 – «Удосконалення методології формування стратегій суб’єктів 

господарювання», код II.2 29.06.01 – «Імперативи модернізації соціальної 

політики та окремих її складових: методологія та практика». Кафедра щорічно 

готує Звіт з наукової діяльності. У листопаді 2020 р. на засіданні Вченої ради 

Інституту (Протокол № 4 від 30.11.2020 р.) затверджено нові теми з НДР на 

2021-2025 роки: код І.6 06.61.33 – Формування кластерної політики в умовах 

децентралізації регіонів, код І.6 06.61.23 – Удосконалення механізмів 

управління територіальних громад в соціальній сфері. 

 

 

http://maupchern.pp.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-onlajn-konferencija-udoskonalennja-pravovih-ta-socialno-ekonomichnih-mehanizmiv-decentralizacii-regioniv-ukraini/
http://maupchern.pp.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-onlajn-konferencija-udoskonalennja-pravovih-ta-socialno-ekonomichnih-mehanizmiv-decentralizacii-regioniv-ukraini/
http://maupchern.pp.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-onlajn-konferencija-udoskonalennja-pravovih-ta-socialno-ekonomichnih-mehanizmiv-decentralizacii-regioniv-ukraini/
http://maupchern.pp.ua/16-zhovtnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-vidbulas-vi-regionalna-naukovo-praktichna-konferencija-pravova-derzhava-v-suchasnih-umovah/
http://maupchern.pp.ua/16-zhovtnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-vidbulas-vi-regionalna-naukovo-praktichna-konferencija-pravova-derzhava-v-suchasnih-umovah/
http://maupchern.pp.ua/16-zhovtnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-vidbulas-vi-regionalna-naukovo-praktichna-konferencija-pravova-derzhava-v-suchasnih-umovah/
http://maupchern.pp.ua/do-dnja-mista-chernigiv-studenti-prijnjali-uchast-u-zahodi-naukovij-piknik/
http://maupchern.pp.ua/do-dnja-mista-chernigiv-studenti-prijnjali-uchast-u-zahodi-naukovij-piknik/
http://maupchern.pp.ua/onlajn-naukovo-praktichnij-seminar-na-temu-intelektualni-tehnologii-v-upravlinni-ta-prijnjatti-rishen/
http://maupchern.pp.ua/onlajn-naukovo-praktichnij-seminar-na-temu-intelektualni-tehnologii-v-upravlinni-ta-prijnjatti-rishen/
http://maupchern.pp.ua/onlajn-naukovo-praktichnij-seminar-na-temu-intelektualni-tehnologii-v-upravlinni-ta-prijnjatti-rishen/
http://maupchern.pp.ua/biznes-forum-nauka-biznes-osvita-strategichne-partnerstvo/
http://maupchern.pp.ua/biznes-forum-nauka-biznes-osvita-strategichne-partnerstvo/
http://maupchern.pp.ua/kruglij-stil-den-prav-ljudini-v-ramkah-zagalnoi-deklaracii-prav-ljudini/
http://maupchern.pp.ua/kruglij-stil-den-prav-ljudini-v-ramkah-zagalnoi-deklaracii-prav-ljudini/


 
 

Наукова діяльність (публікації, участь у наукових проєктах, 

конференції) 

Кафедра проводить чималу наукову роботу, так у 2019 році підготовлено 

1 підручник (Мурашко М.І.), опубліковано 25 наукових статей і тез викладачів 

та 11 студентських наукових статей. Здійснено наукове керівництво здобувача 

(науковий керівник Мурашко М.І.), який одержав документ про присудження 

наукового ступеня. Проведено 2 науково-практичні конференції і 6 «круглі 

столи», 4 наукових практичних семінарів, 1 бізнес форум, конкурс наукових 

робіт. Також викладачі кафедри взяли участь в 8 конференціях та інших 

наукових заходах в інших закладах. 

За 2020 рік підготовлено 4 навчальних посібників (Непомнящий О.М.), 2 

монографії (Непомнящий О.М., Жукова І.В.), опубліковано 23 наукових статей і 

тез викладачів та 9 студентських наукових статей. Взято участь в атестації 

наукових працівників як офіційного опонента (Назарко С.О.). Проведено 2 

науково-практичні конференції і 9 «круглі столи», 6 наукових практичних 

семінарів, 1 бізнес форум, конкурс наукових робіт. Також викладачі кафедри 

взяли участь в 10 конференціях та інших наукових заходах в інших закладах. 

 

9. Працевлаштування випускників 

 

Відповідність цілей освітньої програми з потребами ринку праці 

(регіональний, місцевий контекст) 

Попит на фахівців з адміністративного менеджменту зростає з часів кінця 

другої промислової революції − упродовж останніх 100 років. За результатами, 

проведеного компанією «МакКінсі», аналізу через розвиток штучного інтелекту 

та інформаційних технологій багато професій буде замінено роботами. Але 

попит на якісних фахівців з управління буде тільки зростати, тому  що 

гуманітарні професії автоматизовані не будуть. Саме така вимога є критерієм 

професійної придатності фахівця спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування. 

Серед пріоритетних стратегічних завдань у сфері освіти  відзначено 

розбудову мережі закладів освіти задля забезпечення рівного доступу до 

якісних освітніх послуг. Як складова північно-східного регіону України, 

Чернігівська область виступає генератором інноваційної моделі соціального, 

культурного та економічного розвитку. В основі такої моделі лежить 

інтелектуальний ресурс. Саме за рахунок розвитку інтелектуального потенціалу 

регіону, важливими інструментами реалізації якого є вільна ринкова 

конкуренція та приватне підприємництво, можливо забезпечити реалізацію 

однієї з ключових стратегічних цілей Чернігівщини, а саме – розвиток її як 

регіону високоосвічених людей, інноваційного потенціалу та технологічно 

розвинутих компаній.  



 
 

На даний період в установах, організаціях та підприємствах відчувається 

потреба у фахівцях, які набувають знань та навичок з інноваційної культури 

критичного мислення, здатності ефективно застосовувати сучасні технології в 

управлінні, аналітичні, дослідницькі та лідерські здібності, а також 

використовувати провідний інструментарій адміністративного менеджменту для 

вирішення завдань розвитку організації в різних сферах суспільно-економічного 

життя. 

Ефективність реформування державних органів як на рівні регіону, так і в 

масштабах усього суспільства безпосередньо залежить від рівня кваліфікації 

управлінського корпусу держави. Сьогодні якість насиченості країни 

управлінцями залишається недостатньою. Їх підготовка здійснюється в 

основному для державних служб. У той же час, в органах державної влади та 

управління, в громадських організаціях і фундаціях, в сфері економіки та 

соціального захисту є багато посад, що вимагають універсальних менеджерів. 

Нерівномірне територіальне розміщення ЗВО, що здійснюють підготовку 

адміністративних менеджерів, створює певні соціальні проблеми, пов’язані з 

нерівними можливостями у здобутті освіти та працевлаштуванні молоді в 

різних регіонах. 

Аналіз ринку праці в Україні 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/dem/r_pr.htm та Чернігівській 

області https://www.chernigivstat.gov.ua/statdani/Rinok_p/index.php, свідчить про 

зростання кількості вакантних посад на держслужбу та високий рівень 

плинності персоналу, з чого можна зробити висновок, що існує потреба в 

кваліфікованих фахівцях, а випускники ОП будуть користуватися значним 

попитом на ринку праці.  

Основними джерелами інформації є портали вакансій, а також аналітичні 

компанії, які здійснюють моніторинг і аналіз ринку праці: https://career.gov.ua/; 

https://www.work.ua/; https://rabota.ua/. 

Отже, можна констатувати, що попит на випускників за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування не має тенденції до скорочення, більше 

того – він постійно зростає, виходячи з об’єктивної прогресивності мислення 

представників нової суспільної генерації та потреби підприємств і організацій 

мати на посадах молодих, енергійних людей із сучасною освітою. 

Регіональний контекст відіграє вагому роль для функціонування 

освітньої програми і враховується через формування тематики магістерських 

робіт, розробку навчальних компонентів освітньої програми 

 

Статистика зайнятості випускників, включаючи аналіз попиту, 

робочих вакансій, середньої оплати праці 

В Чернігівському інституті МАУП у 2021 році відбудеться перший випуск 

магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», тому 

результати опитувань цих випускників будуть в подальшому використані для 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/dem/r_pr.htm
https://www.chernigivstat.gov.ua/statdani/Rinok_p/index.php
https://career.gov.ua/
https://www.work.ua/
https://rabota.ua/


 
 

покращення змісту та якості освітньої програми «Адміністративний 

менеджмент». 

Після закінчення навчання випускники часто залишаються на поточних 

посадах, але в багатьох випадках, протягом певного періоду відбувається якісне 

кар’єрне зростання. Моніторинг траєкторії професійного зростання випускників 

робиться регулярно. Під час освітнього процесу створюються контактні групи у 

соціальних мережах, за допомогою мобільних пристроїв та електронних 

ресурсів, які сприяють швидкій комунікації та підтримці двосторонніх в’язків, 

які збережуться навіть після випуску здобувачів Інституту.  

У такий спосіб вони діляться власним досвідом працевлаштування та 

надають інформацію щодо практичного застосування знань і умінь, здобутих 

під час навчання. 

Буде створено Базу даних випускників.  

 

Механізми залучення роботодавців до управління та розробки 

освітньої програми  

В Інституті функціонує Рада роботодавців.  

Офіційна сторінка Інституту, де висвітлюється діяльність Ради 

роботодавців: http://maupchern.pp.ua/rada_robotodavciv/. 

Склад Ради роботодавців Чернігівського інституту МАУП: Голова: 

Молот Г.М. – генеральний директор групи компаній «Десна-Експерт»; Члени: 

Миненко М.М. – директор дочірнього підприємства «Чернігівська механізована 

колона» ПАТ «Київсільелектро»; Бабич М.В. – директор ТОВ ВП 

«Чернігівгазмонтаж»; Красногор О.В. – кандидат юридичних наук, академік 

Академії нотаріату України, приватний нотаріус м. Чернігова.  

Рада роботодавців проводить засідання на рівні Інституту.  

Завдання Ради роботодавців: прогнозування потреб ринку праці у 

фахівцях відповідної спеціальності; надання пропозицій щодо удосконалення 

професійних вимог до фахівців спеціальності; оцінка якості навчальних планів і 

освітніх програм; участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і 

матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та 

освітніх програм; спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, 

переддипломної практики; залучення студентів і науково-педагогічних 

працівників до діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

– партнерів Інституту; розвиток інфраструктури партнерства, створення 

спільних кабінетів, лабораторій тощо; залучення працівників державних 

установ та організацій до освітнього процесу (читання лекцій, проведення 

практичних занять, керівництво практиками, курсовим і дипломним 

проектуванням); розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії 

Інституту з установами державної влади; проведення спільних конференцій та 

семінарів; створення бази даних установ і організацій-партнерів, що можуть 

забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів; участь в оцінці 

http://maupchern.pp.ua/rada_robotodavciv/


 
 

якості підготовки випускників; забезпечення працевлаштування випускників 

Інституту (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим 

робочим місцем); постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед 

випускників та провідних роботодавців; організація на базі державних установ і 

організацій підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних 

працівників Інституту.  

Крім обговорення при зустрічах і на засіданнях Ради, думка роботодавців 

фіксується через опитування. Інтереси роботодавців враховані в аспекті 

прагнення підготувати фахівця з розвинутими професійними 

компетентностями, який би був здатний демонструвати свої знання, уміння і 

навички, необхідні для здійснення фахової діяльності, тобто безпосередньо на 

робочому місці.  

Під час обговорення результатів проходження практики студентами на 

засіданнях кафедри виступають представники Ради роботодавців. 

 

Приклади залучення роботодавців: 

Надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до 

фахівців спеціальності; оцінка якості навчального плану і освітньої 

програми:  

1. Конкретизація змісту програмних результатів навчання є наслідком 

співпраці з роботодавцями (Миненко М.М., Куліш В.М., Нікітенко О.В., Молот 

Г.М., Бабич М.В.) під час обговорення й ухвалення змісту освітньої програми: 

– Протокол кафедри № 5 від 26.12.2018 р.): 

https://drive.google.com/file/d/1sAxlCCRIzj4eQ_7Fq7xduflkmFQSGMC3/vie

w?usp=sharing; 

– Протокол кафедри № 5/1  від 15.01.2020 р.): 

https://drive.google.com/file/d/1aGlr8Gd7i7sH0MS9gi0i9TUzfoDqBmW6/vie

w?usp=sharing. 

2. Консультації щодо змісту переддипломної практики та укладення її 

програми надавав Молот Г.М. (Протокол кафедри № 1 від 29.08.2019 р.): 

https://drive.google.com/file/d/1s8V8Bu3yqP63G1RTdY1dQUnLwITxXtwo/view?us

p=sharing 

3. Враховано також рекомендацію роботодавців (Бабич М.В., протокол 

Вченої ради Інституту № 5/1 від 28.01.2020 р.) щодо введення обов’язкової 

дисципліни «Децентралізація влади та реформа державного управління»: 

https://drive.google.com/file/d/1_caCZqcwyO_6K8I0NVO7PYr8wkIVnUWv/view?u

sp=sharing 

4. Роботодавці (Молот Г.М., Миненко М.М.) під час онлайн зустрічі із 

студентами, адміністрацією Інституту та завідувачем кафедри управління 

персоналом, економіки праці та публічного управління обговорювали зміст 

ОПП та проект освітньо-професійної програми «Адміністративний 

менеджмент» для другого магістерського рівня вищої освіти. Оскільки, в дію 

https://drive.google.com/file/d/1sAxlCCRIzj4eQ_7Fq7xduflkmFQSGMC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAxlCCRIzj4eQ_7Fq7xduflkmFQSGMC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aGlr8Gd7i7sH0MS9gi0i9TUzfoDqBmW6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aGlr8Gd7i7sH0MS9gi0i9TUzfoDqBmW6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8V8Bu3yqP63G1RTdY1dQUnLwITxXtwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8V8Bu3yqP63G1RTdY1dQUnLwITxXtwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_caCZqcwyO_6K8I0NVO7PYr8wkIVnUWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_caCZqcwyO_6K8I0NVO7PYr8wkIVnUWv/view?usp=sharing


 
 

вступив Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 

1001: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-upravlinnya-ta-

administruvannya-bakalavr.pdf. 

5. Ю.І. Олифіренко – к. держ. упр., заступник начальника Служби у 

справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації – начальник 

відділу соціального захисту та профілактичної роботи надала пропозиції щодо 

удосконалення освітнього компонента «Кадровий менеджмент в 

адміністративному управлінні», які стосуються нестандартних методів 

мотивації кадрів, перевірених на власному досвіді: 

https://drive.google.com/file/d/1yXWt6yZjwmyh6lrNN41fyzy6VvQosz05/view?usp=

sharing 

 

Залучення працівників державних установ та організацій до 

освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, 

керівництво практиками, курсовим і дипломним проектуванням): 

– 24.12.2020 р. відкрита лекція для магістрів, які навчаються на освітній 

програмі «Адмінстративний менеджмент», була прочитана Олійченко Ігорем 

Михайловичем, доктором наук з державного управління, професором кафедри 

менеджменту та державної служби Навчально-наукового інституту 

менеджменту, харчових технологій та торгівлі Національного університету 

«Чернігівська політехніка»: http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-

chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-

lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja 

 

Результати опитувань роботодавців та використання цих результатів 

для покращення змісту та якості освітньої програми 

Метою анкетування роботодавців (форма анкети розміщена на сайті 

Інституту: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

Tj0BbguqqTanWa6anyQ937g9MuGcGmIIbZGcbHY0gRPu8A/viewform  є 

покращення змісту освітньої програми, результатів діяльності Інституту, 

узгодження результатів діяльності з вимогами роботодавців, сучасного ринку 

праці тощо. Одним з завдань є використання анкетування як одного з елементів 

моніторингу системи контролю за якістю освітнього процесу. Анкетування 

роботодавців було проведено у серпні-вересні 2020 р. 

В результаті опитування були зроблені такі висновки (результати 

анкетування розміщені на сайті Інституту: http://maupchern.pp.ua/wp-

content/uploads/2020/11/anketa-robotodavci.pdf): 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yXWt6yZjwmyh6lrNN41fyzy6VvQosz05/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yXWt6yZjwmyh6lrNN41fyzy6VvQosz05/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja
http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja
http://maupchern.pp.ua/24-grudnja-2020-roku-v-chernigivskomu-instituti-maup-olijchenko-igor-mihajlovich-proviv-dlja-studentiv-lekciju-z-disciplini-publichne-administruvannja
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Tj0BbguqqTanWa6anyQ937g9MuGcGmIIbZGcbHY0gRPu8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Tj0BbguqqTanWa6anyQ937g9MuGcGmIIbZGcbHY0gRPu8A/viewform
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/anketa-robotodavci.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/anketa-robotodavci.pdf


 
 

– роботодавці зазначили вплив рівнів загальнотеоретичної підготовки та 

базових знань і навичок випускників, їх стратегічне мислення та направленість 

на кінцевий результат; 

– роботодавці проявили зацікавленість у прийомі на роботу та практику 

випускників Інституту. 

Опитування випускників заплановано на травень 2021 року. Результати 

анкетування будуть використані для покращення змісту та якості освітньої 

програми. 

 

10. Послуги для студентів 

Механізми підтримки (в освітньому процесі, профорієнтації, 

психологічна підтримка) студентів 

У відповідності до Положення про організацію  освітнього процесу:  

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing студенти мають можливість безоплатно: 

– користуватись бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, 

науковою та спортивною базою Академії та Інституту;  

– забезпечуються інформацією для навчання у доступних форматах з 

використанням технологій, у яких враховано обмеження життєдіяльності, 

зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);  

– користуватись виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами 

Академії, Інституту у порядку, передбаченому Статутом, Положенням та 

Правилами внутрішнього розпорядку Академії та Інституту;  

– брати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації, у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності Академії та Інституту, а також брати участь 

в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-

дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;  

– проходити практику на підприємствах, в установах, закладах та 

організаціях, а також мають право на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством. 

Академія, Інститут задля виявлення і врахування потреб та інтересів 

проводить консультації із студентським самоврядуванням, періодичні 

опитування, системні зустрічі тощо. 

Приміщення, в яких проводяться аудиторні заняття, мають відповідні 

санітарно-технічні дозволи та заключні дозвільні акти про стан пожежної 

безпеки в приміщеннях. Крім того, у відповідності до Положення про 

організацію освітнього процесу: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing студенти мають право на: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing


 
 

– академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у встановленому 

порядку;  

– участь у формуванні індивідуального навчального плану;  

– моральне і/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;  

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного 

насильства;  

– спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до 

інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних показань за 

наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

Щодо психічного здоров’я, то про нього ЗВО дбає насамперед через 

створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки. 

В інституті розміщені «Скриньки довіри», запроваджений інститут 

кураторства для здобувачів вищої освіти першого року навчання. 

Освітня та організаційна підтримка здобувачів освіти відбувається в 

першу чергу через його взаємодію з працівниками навчально-методичного 

кабінету, де він за первинним зверненням може отримати будь-яку необхідну 

інформацію, що стосується освітнього процесу, навчально-методичного 

забезпечення (загальні питання) та організації навчання та проживання в 

гуртожитку. Також навчально-методичним кабінетом безоплатно надаються 

послуги щодо забезпечення здобувачів вищої освіти необхідною документацією 

для оформлення соціальних пільг, надання персональної інформації для 

контролюючих органів тощо. Працівниками навчально-методичного кабінету як  

первинною ланкою розглядаються конфліктні ситуації між викладачами і 

здобувачами, узгоджуються графіки консультацій в разі навчання за 

індивідуальним планом.  

Інформаційна підтримка здобувачів освіти відбувається на базі основної 

інформаційної платформи Академії – офіційному сайті (http://maup.com.ua та 

офіційному сайті Чернігівського інституту МАУП: http://maupchern.pp.ua/), де 

розміщується актуальна інформація про життя ЗВО: заходи, події, нормативні 

документи, оголошення. В якості інформаційного забезпечення освітнього 

процесу в Академії, Інституті використовується програмний продукт 

(Telegram), розміщений на офіційному сайті, який забезпечує онлайн доступ 

здобувачів до розкладу занять усіх спеціальностей та викладачів з можливістю 

відслідковувати оперативні зміни.  

Консультативна підтримка здобувачів з питань працевлаштування 

надається кафедрами. 

В якості соціальної підтримки навчально-методичним кабінет та 

студентське самоврядування звертаються з клопотанням в разі потреби для 

отримання матеріальної  допомоги у випадках, встановлених законодавством.  

http://maup.com.ua/
http://maupchern.pp.ua/


 
 

Кафедри займаються навчально-виховною роботою, функціями яких є 

моніторинг соціально-комунікативних питань в середовищі студентів.  

Моніторингова комісія якості вищої освіти, яка створена методичною 

радою Інституту проводить анкетування (опитування) здобувачів, з метою 

визначити оцінку студентів в наданні різнобічної підтримки з боку ЗВО.  

В разі виникнення зауважень або нарікань на роботу в будь-якому 

напрямку підтримки адміністрацією Інституту вживаються відповідні заходи з 

метою підвищення рівня надання послуг.  

Політика адміністрації полягає в забезпеченні підтримки на достатньо 

високому рівні. 

Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 

потребами в Академії, Інституті Положенням про організацію освітнього 

процесу: https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing передбачено можливість надання здобувачеві академічної 

відпустки або перерви в навчанні зі збереженням окремих прав, а також на 

поновлення навчання у встановленому в Академії порядку; передбачено участь 

здобувача у формуванні індивідуального навчального плану на підставі 

медичних або інших причин, підтверджених документально. 

В Чернігівському інституті МАУП з 2019 року працює кабінет 

психологічного консультування. Відповідальна за функціонування кабінету 

психологічного консультування Дем’яненко Юлія Олександрівна, кандидат 

психологічних наук, доцент: http://maupchern.pp.ua/kab_psih_konsult/ 

Посада студентського омбудсмена на постійній основі діє в Академії 

(http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-

studentiv.html) і в Інституті: http://maupchern.pp.ua/stud_ombutsmen/). Освітні 

омбудсмени представляють інтереси студентів перед адміністрацією при 

врегулюванні конфліктних ситуацій: Положення про врегулювання 

конфліктних ситуацій: 

https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0

%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0

%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D

0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1

%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf 

 

В Академії і в Інституті є встановлені у відкритих місцях «скриньки 

довіри» з запитаннями до ректора Академії та директора Інституту, в які 

студенти (навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до 

адміністрації. Такий механізм взаємодії між здобувачами та керівництвом довів 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/kab_psih_konsult/
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-studentiv.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-studentiv.html
http://maupchern.pp.ua/stud_ombutsmen/
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
https://maup.net.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf


 
 

свою ефективність можливістю оперативно реагувати на конфліктні ситуації, 

пов’язані випадками сексуальних домагань, дискримінацією та корупцією.  

Разом з цим, у Положенні про організацію освітнього процесу: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing чітко визначаються вимоги до науково-педагогічних 

працівників, а саме, дотримання норм педагогічної етики, академічної 

доброчесності, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, 

Інституті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі патріотизму 

і поваги до Конституції України та державних символів України, дотримання 

Статуту Академії, Положення Інституту, законів України, інших нормативно-

правових актів МОН України, а також готувати студентів до свідомого життя в 

дусі взаєморозуміння, миру, гендерної рівності, злагоди між усіма народами, 

етнічними, національними, релігійними групами. 

Під час реалізації освітньої програми випадків подібних конфліктних 

ситуацій не було. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing


 
 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

Стратегія розвитку освітньої програми «Адміністративний менеджмент» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» з 

підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була 

задумана у 2018 році після вивчення ринку праці та потреб держави щодо 

підготовки висококваліфікованих фахівців. 

До розробки освітньої програми були долучені науково-педагогічні 

працівники Академії та Інституту, з яких і була сформована робоча група. До 

обговорення проекту ОП були залучені роботодавці, студенти; проаналізовано 

досвід підготовки за спеціальністю в Україні та іноземних університетах. 

У 2019 р. освітня програма була затверджена Вченою радою Академії 

(Протокол від 30 січня 2019 року № 1), ліцензія на провадження освітньої 

діяльності була отримана 26 червня 2019 року (наказ МОН України № 940-л від 

26.06.2019 року), інформація про неї була внесена до Правил прийому Академії. 

У 2019 році на дану освітню програму був оголошений набір. На даний момент 

на освітній програмі навчаються 11 здобувачів вищої освіти за заочною формою 

навчання, терміном навчання 2 роки. 

У 2020 р. програма переглядалась та ухвалювалась Вченою радою 

Інституту (Протокол № 5/1 від 28 січня 2020 р.) та затверджувалась Вченою 

радою Академії (протокол № 1 від 29.01.2020 р.) у зв’язку із рекомендаціями 

Ради роботодавців та внутрішніми стейкхолдерами Академії та Чернігівського 

інституту МАУП. Набір на нову ОПП був здійснений у 2020 році. 

Під час перегляду освітньої програми було внесено зміни до навчального 

плану стосовно обов’язкових ОК (введено ОК 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6), 

перенесено в вибіркові дисципліни ОК: 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 3.6. Збільшено загальну 

кількість кредитів на проходження виробничої і переддипломної практики з 8 

до 10 кредитів ЄКТС. 



Додаток 2 

 

Структурна схема управління освітньою програмою «Адміністративний 

менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 



Додаток 3 

Статистика контингенту студентів за освітньою програмою 

«Адміністративний менеджмент» за останні 3 роки  

(зарахування, розподіл за роками навчання, випуски, випускники) 

 

3.1. Розподіл студентів освітньої програми за курсами 

 

Форма 

навчання 
Всього навчається (осіб) 

I І/II* ІІ** 

денна 0 0 0 

заочна 1 0 16 

Разом 1 0 16 

* студенти, у яких термін навчання 1 рік 6 місяців  

** студенти, у яких термін навчання 2 роки 

 

3.2. Показники формування контингенту студентів  
 

№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб): 120 (з урахуванням строків навчання) 

2 Прийнято на навчання, всього (осіб): 0 16 1 

- денна форма 

 магістр на основі ступеня бакалавр, 

магістр та ОКР спеціаліст зі 

споріднених галузей знань / 

спеціальностей (1 рік 6 місяців) 

0 0 0 

 магістр на основі ступеня бакалавр, 

магістр та ОКР спеціаліст із 

неспоріднених галузей знань / 

спеціальностей (2 роки) 

0 0 0 

Разом 0 0 0 

- заочна форма 

 магістр на основі ступеня бакалавр, 

магістр та ОКР спеціаліст зі 

споріднених галузей знань / 

спеціальностей (1 рік 6 місяців) 

0 0 0 

 магістр на основі ступеня бакалавр, 

магістр та ОКР спеціаліст із 

неспоріднених галузей знань / 

спеціальностей (2 роки) 

0 16 1 

Разом  16 1 

3 Кількість випускників: 

 денної форма навчання 

 заочної форма навчання 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

11 

Разом 0 0 11 

 



 
 

3.3. Динаміка змін контингенту студентів за курсами 

 

№ 

з/п 
Показники 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

курс 

І ІІ І ІІ І ІІ 

1 Загальна кількість студентів 

освітньої програми 

«Адміністративний менеджмент» 

другого (магістерського) рівня 

(денна) 

0 0 0 0 0 0 

2 Загальна кількість студентів 

освітньої програми 

«Адміністративний менеджмент» 

другого (магістерського) рівня 

(заочна) 

0 0 15 0 1 16 

3 Кількість студентів, яких 

відраховано (разом) 

- - - - - - 

- у тому числі за невиконання 

освітньої програми 

- - - - - - 

- у зв’язку з переведенням до 

інших ЗВО 

- - - - - - 

- з інших причин - - - - - - 

4 Кількість студентів, які 

переведені з інших ЗВО 

- - - - - 1 

5 Поновлених на навчання - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Дані про науково-педагогічний склад 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Ступінь та / або 

професійна 

кваліфікація 

Посада 
Впроваджені навчальні 

курси / модулі 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
 

1. Непомнящий 

Олександр 

Михайлович 

 

Доктор наук з 

державного 

управління, професор 

Професор кафедри  

управління персоналом, 

економіки праці та 

публічного управління 

Чернігівського інституту 

МАУП 

1. Адміністративний 

менеджмент; 

2. Теорія та історія публічного 

управління та адміністрування; 

3. Механізм публічного 

управління; 

4. Децентралізація влади та 

реформа державного управління. 

2. Мурашко Микола 

Іванович 

Кандидат 

економічних наук, 

доцент 

Доцент  кафедри 

управління персоналом, 

економіки праці та 

публічного управління 

Чернігівського інституту 

МАУП 

1. Кадровий менеджмент в 

адміністративному управлінні. 

 

3. Назарко Світлана 

Олексіївна 

Кандидат 

економічних наук, 

доцент 

Доцент  кафедри 

управління персоналом, 

економіки праці та 

публічного управління 

Чернігівського інституту 

МАУП 

1. Глобальна економіка; 

2. Менеджмент організацій; 

3. Політика європейської 

інтеграції. 

 

4. Суворова Світлана 

Геннадіївна 

Кандидат 

економічних наук, 

Доцент  кафедри 

управління персоналом, 

1. Стратегічний менеджмент; 

2. Методологія та організація 



 
 

доцент економіки праці та 

публічного управління 

Чернігівського інституту 

МАУП 

наукових досліджень в 

менеджменті. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

 

5. Гагіна Наталія Вікторівна Кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Доцент кафедри 

загальнонаукових, 

соціальних і поведінкових 

дисциплін 

Чернігівського інституту 

МАУП 

1. Іноземна мова у 

професійній діяльності 

 

6. Чаплай (Жукова)  Ірина 

Віталіївна 

Кандидат наук з 

державного 

управління, доцент 

Доцент  кафедри 

управління персоналом, 

економіки праці та 

публічного управління 

Чернігівського інституту 

МАУП 

1. Адміністративна система 

України; 

2. Тренінг з ділового 

адміністрування. 

 

7 Баран Ганна Василівна Кандидат філологічних 

наук, доцент 

Доцент кафедри 

загальнонаукових, 

соціальних і поведінкових 

дисциплін 

Чернігівського інституту 

МАУП 

1. Українська мова 

професійного спрямування 



Навчальні плани 

(додаються) 

 

Опис курсів (мова – англійська) 

(додається) 

 

Опис стажування (практики) студентів 

 

Мета переддипломної практики (стажування) полягає в закріпленні та 

поглибленні знань студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», здобутих при вивченні дисциплін освітньої програми 

«Адміністративний менеджмент», удосконаленні професійних вмінь та навичок, 

набутті студентами необхідних компетентностей публічного управлінця, 

досвіду організації та здійснення науково-дослідних робіт, оволодінні 

сучасними методами та формами організації праці в галузі публічного 

управління та адміністрування.  

Переддипломна практика – це пошукова робота, яку виконують на 

основі добору фактичного матеріалу за місцем практики, аналітичної обробки 

його з метою написання кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Метою практичної підготовки студентів магістратури є забезпечення 

інтеграції теоретичних і практичних знань, одержаних професійних навичок і 

вмінь, що формують компетенцію фахівця з вищою освітою та сприяють 

покращенню якості підготовки кадрів. 

Практична підготовка осіб, які навчаються в Чергінівському інституті 

МАУП, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях згідно з укладеними Академією договорами. 

Керівники підприємств, установ та організацій – баз практики зобов’язані 

забезпечити створення належних умов для проходження практичного 

стажування на підприємстві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.  

Позитивним результатом співпраці Інституту з базами практики є факти 

працевлаштування наших випускників в цих підприємствах, установах та 

організаціях. 

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються 

навчальним планом. Напередодні практики керівники практики від Інституту 

проводять Установчі конференції з практики. Студенти отримують Щоденник 

практики, її програму та Індивідуальне завдання.  

Після завершення терміну практики студенти захищають Звіт з практики 

за 100-бальною шкалою, як на базі практики, так і на випусковій кафедрі. 

Організація практичної підготовки в Академії регламентується «Положенням 

про практику здобувачів вищої освіти». 

 

 



 
 

Бази практики 

 

№ 

 

Найменування бази для проходження 

практики 

Інформація про наявність 

угод про проходження 

практик (дата, номер, 

строк дії) 

1. Група компаній «Десна-Експерт» 

м. Чернігів 

Договір від 

27.07.20 р., № 10 

Строк дії до 31.12.25 р. 

2. Відділ урядового фельд’єгерського зв’язку 

державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України в м. Чернігові 

Договір від 

04.08.20 р., № 17 

Строк дії до 31.12.25 р. 

3. ТОВ «Небо Тревел» 

м. Чернігів 

Договір від 

27.08.20 р., № 19 

Строк дії до 31.12.25 р. 

4.  КП «Діловий центр» Чернігівської обласної 

ради 

Договір від 

01.09.20 р., № 20 

Строк дії до 31.12.25 р. 

5.  Чернігівський обласний центр занятості Договір від 

03.08.20 р., № 16/1 

Строк дії до 31.12.25 р. 

6. ТОВ ВП «Чернігівгазмонтаж» Договір від 

06.03.19 р., № 9 

Строк дії до 06.03.24 р. 

7.  «Навчально-методичний центр» Федерації 

профспілкових організацій Чернігівської 

області 

Договір від 

06.03.19 р., № 9 

Строк дії до 06.03.24 р. 

8. ТОВ «ТЕХНО+» 

м. Чернігів 

Договір від 

19.05.14 р., № 5 

Строк дії до 19.05.24 р. 

9. Дочірнє підприємство «Чернігівська 

механізована 

колона » ПАТ «Київсільелектро» 

Договір від 

12.05.14 р., № 6 

Строк дії до 12.05.24 р. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Шаблони анкет  
 

АНКЕТА 1 

 

щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін 

Назва дисципліни ______________________________________________ 

Викладач______________________________________________________ 

 

1. Яку частку занять з дисципліни Ви особисто відвідали? 

а) більше 90%    б) 60-90%      в) 30-60%       г) менше 30%       д) маю індивідуальний графік 

Твердження Відповідає 

дійсності 

Переважно 

відповідає 

дійсності 

Частково 

відповідає 

дійсності 

Переважно 

не 

відповідає 

дійсності 

Категорично 

не 

відповідає 

дійсності 

1. Викладач 

проводив заняття із 

застосуванням 

інтерактивних форм 

проведення занять 

(мозковий штурм, 

активне залучення 

студентів до 

обговорення, тренінг, 

круглий стіл, кейс-

метод тощо) 

     

2. Заняття проводилися 

із використанням 

мультимедійного 

проектору/роздаткового 

матеріалу тощо 

     

3. Теоретичні та 

практичні заняття, 

отримані під час 

вивчення дисципліни, 

застосовувалися для 

виконання самостійної 

роботи 

     

4. Викладачем були 

чітко визначені вимоги 

та надані рекомендації 

щодо виконання 

самостійної роботи 

     

5. Під час роботи над 

навчальною 

дисципліною завжди 

була можливість 

консультуватися з 

викладачем 

     



 
 

6. Для виконання 

самостійної роботи 

викладач надавав 

рекомендації щодо 

пошуку необхідної 

літератури  

     

7. Викладач зрозуміло 

пояснював матеріал, 

коментував складні 

моменти, виділяв 

головне у темі 

     

8. Викладач вільно, 

змістовно та зрозуміло 

відповідав на питання 

студентів, наводив 

приклади із практики 

     

9. Викладач пояснював 

важливість вивчення 

даної дисципліни для 

майбутньої професії 

     

10. Викладач поважно 

та коректно ставився до 

всіх студентів 

     

11. Викладач знайомив 

студентів із 

регламентом, де 

зазначено критерії 

оцінювання та чітко 

його дотримувався 

     

12. Вам доводилося 

давати хабар (грошову 

винагороду, подарунок, 

послугу) викладачу 

     

 

Надайте, будь ласка, загальну оцінку роботи викладача з цієї дисципліни: 

Твердження Дуже добре Добре Задовільно  Погано Дуже погано 

Ваша загальна оцінка 

роботи викладача з цієї 

дисципліни 

     

 



 
 

АНКЕТА 2 

 

Шановний студенте! Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, що стосуються якості 

освітньої програми, за якою Ви навчаєтесь. За яким рівнем вищої освіти та спеціальністю Ви 

навчаєтесь? _____________________________________________________________________ 

(бакалавр, магістр / спеціальність, назва) 

                                                                                                                        Так     Ні   Частково  

1. Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін)  

освітньої програми (ОП) для успішної роботи за фахом?  

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте,  

необхідні для Вашої професійної діяльності?  

3. Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з  

ОП підготовки фахівців Вашої спеціальності? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

4. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю  

вільний вибір дисциплін  

                                     а) гуманітарного блоку  

                                     б) професійно-практичного блоку  

5. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити гуманітарний 

блок?___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

6. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійно-практичний 

блок?___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

7. Чи достатній обсяг практичної підготовки,  

закладений в ОП Вашої спеціальності?  

8. Чи порушується, на вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП вашої спеціальності 

(напряму підготовки)  

 

9. Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП вашої 

спеціальності. Якщо так, то наведіть приклади._______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої  

спеціальності з її реальним змістом?  

Якщо ні, то назвіть, які саме очікування не здійснились________________________________ 

________________________________________________________________________________  

11. Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності? 

________________________________________________________________________________  



 
 

АНКЕТА 3 

для роботодавців /керівників практики 

 

Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх 

послуг, що надаються Міжрегіональною Академією управління персоналом. Дякуємо за 

співпрацю! 

1. Кількість випускників МАУП, які працюють (проходили практику) у Вашій 

установі/організації, їх посади 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність 

професійної діяльності фахівця та його кар'єрне зростання 

                                                     1 (найменший) до 5 (найбільший) 

1. Рівень загальнотеоретичної підготовки 1 2 3 4 5 

2. Рівень базових (професійних) знань і навичок 1 2 3 4 5 

3. Стратегічне мислення 1 2 3 4 5 

4. Націленість на кінцевий результат 1 2 3 4 5 

5. Здатність працювати в колективі, команді 1 2 3 4 5 

6. Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці 1 2 3 4 5 

7. Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток 1 2 3 4 5 

8. Навички управління персоналом, колективом 1 2 3 4 5 

9. Ерудованість, загальна культура, комунікабельність 1 2 3 4 5 

10. Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 1 2 3 4 5 

11. Ведення ділової документації 1 2 3 4 5 

12. Інше (вкажіть): 

3. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників/здобувачів 

вищої освіти МАУП, які проходили практику або працюють у Вас в 

закладі/організації/установі?      1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

1 2 3 4 5 

4. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу/на практику випускників /здобувачів 

вищої освіти МАУП?     1 (незацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений) 

1 2 3 4 5 

5. Наведіть, будь ласка, свою оцінку МАУП, як закладу вищої освіти, за такими 

критеріями       1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень) 

1. Ділова репутація, імідж закладу 1 2 3 4 5 

2. Конкурентоспроможність освітніх послуг 1 2 3 4 5 

3. Науково-педагогічний склад 1 2 3 4 5 

4. Матеріально-технічна база 1 2 3 4 5 

5. Система управління закладом 1 2 3 4 5 

6. Якість освітніх послуг 1 2 3 4 5 

7. Зміст освітніх програм 1 2 3 4 5 

8. Використання новітніх, інтерактивних методів навчання 1 2 3 4 5 

6. Оцініть якості та навички випускників/здобувачів вищої освіти МАУП, які проходять 

практику, за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

1. Рівень загальнотеоретичної підготовки 1 2 3 4 5 

2. Рівень базових (професійних) знань і навичок 1 2 3 4 5 

3. Стратегічне мислення 1 2 3 4 5 

4. Націленість на кінцевий результат 1 2 3 4 5 



 
 

5. Здатність працювати в колективі, команді 1 2 3 4 5 

6. Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці 1 2 3 4 5 

7. Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток 1 2 3 4 5 

8. Навички управління персоналом, колективом 1 2 3 4 5 

9. Ерудованість, загальна культура, комунікабельність 1 2 3 4 5 

10. Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 1 2 3 4 5 

11. Ведення ділової документації 1 2 3 4 5 

Інше (вкажіть): 

7. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей та програмних результатів 

навчання, що надаються під час підготовки в МАУП. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

8. Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/ організації для зворотного зв'язку вкажіть, будь 

ласка, Ваші контактні дані 

________________________________________________________________________________ 

 



 
 

АНКЕТА 4 

для опитування випускників МАУП 

 

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи 

якості освіти в Міжрегіональній Академії управління персоналом. Оцініть, будь ласка, якість 

отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: «1» - незадовільно, «10» - відмінно. 

Критерії оцінювання Бали 

1. Я задоволений (а) рівнем отриманих знань та 

умінь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Навчання було сучасне та практично 

орієнтоване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Викладачі використовували сучасні педагогічні 

методи (майстер-класи, навчальні дискусії, 

мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Проходження виробничих практик сприяло 

підвищенню моїх знань та практичних навичок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Я мав вільний доступ до електронних 

інформаційних ресурсів Академії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Допоміжний персонал деканату, кафедр та 

бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв 

моєму навчанню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Академія сприяла моєму працевлаштуванню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Впродовж навчання мене регулярно опитували 

про якість змісту освітньої програми, дисциплін та 

якість викладання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Я рекомендуватиму іншим навчатись в МАУП 

на моїй спеціальності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? 

________________________________________________________________________________ 

Які дисципліни необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в МАУП 

________________________________________________________________________________ 

Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СТАТИСТИКА ЩОДО УЧАСТІ В ОПИТУВАННЯХ ЗА 3 РОКИ 

Анкетування роботодавців було проведено на початку у серпні-вересні 

2020 року. В результаті опитування були зроблені такі висновки: 

– роботодавці зазначили вплив рівнів загальнотеоретичної підготовки та 

базових знань і навичок випускників, їх стратегічне мислення та направленість 

на кінцевий результат; 

– роботодавці проявили зацікавленість у прийомі на роботу та практику 

випускників Інституту; 

– роботодавці (Молот Г.М., Миненко М.М.) під час онлайн зустрічі із 

студентами, адміністрацією Інституту та завідувачем кафедри управління 

персоналом, економіки праці та публічного управління обговорювали зміст 

ОПП та проект освітньо-професійної програми «Адміністративний 

менеджмент» для другого магістерського рівня вищої освіти. Оскільки, в дію 

вступив Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. 

№ 1001. 

Ю.І. Олифіренко – к. держ. упр., заступник начальника Служби у справах 

дітей Чернігівської обласної державної адміністрації – начальник відділу 

соціального захисту та профілактичної роботи надала пропозиції щодо 

удосконалення освітнього компонента «Кадровий менеджмент в 

адміністративному управлінні», які стосуються нестандартних методів 

мотивації кадрів, перевірених на власному досвіді: 

Опитування випускників заплановано на травень 2021 року. Результати 

анкетування будуть використані для покращення змісту та якості освітньої 

програми. 

Опитування магістрантів спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування в групі ІН3-8-19-М1АдМ (2.з) проводилось в жовтні 2020 р. На 

травень 2021 р. заплановано нове опитування, хоча студент може заповнити 

анкету в будь-який час. Всього опитано 11 осіб. У цілому студенти зазначили 

достатній зміст освітньої програми «Адміністративний менеджмент», 

доцільність включення переліку дисциплін та їх послідовність, вказали що 

реалізується вільний вибір дисциплін, з їх  точки зору,  достатній обсяг 

практики. В цілому їх очікування після ознайомлення з освітньою програмою 

співпали з реальним її змістом. Також студенти вказали думку щодо викладачів  

Непомнящего О.М. та Суворової С.Г.,  відгуки позитивні. 

 

 



 
 

ПЕРЕЛІК ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ імені ГЕРОЇВ КРУТ  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

станом на 01.01.2021 року 

 

– Стратегія розвитку Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1KWsyisXOxgNrK7AczRS8mS4w4OM0gMpz/

view?usp=sharing; 

– Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 

розміщена на офіційному сайті Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

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

– Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 

Чернігівському інституті імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/

view?usp=sharing; 

– Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у 

Чернігівському інституті імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1Aztak3v9fcEQ4PoIBHQFiJjcOtCAYSt-

/view?usp=sharing; 

– Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти у Чернігівському інституті імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1x0UATQz0bxqIEDGp9HLzb_MOgL23yPhD/

view?usp=sharing; 

– Кодекс академічної доброчесності: 

https://drive.google.com/file/d/1W2vgHclvBrB0gC8hMQlT7d_fnjsEMGKq/vi

ew?usp=sharing; 

– Положення про Раду роботодавців: 

https://drive.google.com/file/d/1rjk0znTqqnFg8cqVPpcrZG2Vfa0zrY7S/view?

usp=sharing; 

– Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань 

оцінювання освітнього процесу у Чернігівському інституті імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/12jfjdQ5kdomB1ggarlrF3lJb_HxcPevO/view?u

sp=sharing; 

– Правила прийому на навчання та вимоги до вступників на освітню 

програму «Адміністративний менеджмент»: 

https://drive.google.com/file/d/16hDBcjjZLu1WBKj4XFy-

D9Ob0ISfsPG2/view?usp=sharing; 

– Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556 VII: 

https://osvita.ua/legislation/law/2235/; 

https://drive.google.com/file/d/1KWsyisXOxgNrK7AczRS8mS4w4OM0gMpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWsyisXOxgNrK7AczRS8mS4w4OM0gMpz/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/vszjao/
https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDazR210fWRL7VLPE1hQhqk2VEO0_Oxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aztak3v9fcEQ4PoIBHQFiJjcOtCAYSt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aztak3v9fcEQ4PoIBHQFiJjcOtCAYSt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0UATQz0bxqIEDGp9HLzb_MOgL23yPhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0UATQz0bxqIEDGp9HLzb_MOgL23yPhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2vgHclvBrB0gC8hMQlT7d_fnjsEMGKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2vgHclvBrB0gC8hMQlT7d_fnjsEMGKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjk0znTqqnFg8cqVPpcrZG2Vfa0zrY7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjk0znTqqnFg8cqVPpcrZG2Vfa0zrY7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jfjdQ5kdomB1ggarlrF3lJb_HxcPevO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jfjdQ5kdomB1ggarlrF3lJb_HxcPevO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hDBcjjZLu1WBKj4XFy-D9Ob0ISfsPG2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hDBcjjZLu1WBKj4XFy-D9Ob0ISfsPG2/view?usp=sharing
https://osvita.ua/legislation/law/2235/


 
 

– Положення про організацію освітнього процесу у Чернігівському 

інституті імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-

4Ru/view?usp=sharing; 

– Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та 

академічних текстах: 

 https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view; 

– Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат та 

їх розміщення і зберігання в інституційному репозитарії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/v

iew; 

– Інформування студентів щодо неприпустимості плагіату: 

http://maupchern.pp.ua/u-chernigivskomu-instituti-maup-vidbuvsja-seminar-z-

pitan-zastosuvannja-komp-juternih-zasobiv-vijavlennja-plagiatu/; 

– Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на 

вільний вибір навчальних дисциплін: 

https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/vie

w?usp=sharing; 

– Перелік вибіркових дисциплін та деякі інші матеріали виставлено на 

офіційному сайті Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»: http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/; 

– Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 

12.08.2015 р. № 579: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF; 

– Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96; 

– Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників: 

https://drive.google.com/file/d/1ciP6541MseQFH6mU6PegrS4S2i93Qv5q/vie

w?usp=sharing; 

– Положення про укладання контрактів при прийнятті на роботу науково-

педагогічних та педагогічних працівників: 

https://drive.google.com/file/d/10c6RgR5wEfQWJFrVr4bCMHkEp_GwF9oN/

view?usp=sharing; 

– Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, 

інститутів: 

https://drive.google.com/file/d/1uTlJvfwZjo3nBElOIMKBOuq1oh5NWkCQ/vi

ew?usp=sharing; 

– Методики рейтингового оцінювання діяльності 

кафедри/факультету/інституту/науково-педагогічних працівників: 

https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3JkulPnOnH5_PBkRMKwpuNY4ip-4Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view
https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view
https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view
http://maupchern.pp.ua/u-chernigivskomu-instituti-maup-vidbuvsja-seminar-z-pitan-zastosuvannja-komp-juternih-zasobiv-vijavlennja-plagiatu/
http://maupchern.pp.ua/u-chernigivskomu-instituti-maup-vidbuvsja-seminar-z-pitan-zastosuvannja-komp-juternih-zasobiv-vijavlennja-plagiatu/
https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tiM8w4TCA0GVGl4jPSohA6bqZu3hTq2v/view?usp=sharing
http://maupchern.pp.ua/kaf_upr_20/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96
https://drive.google.com/file/d/1ciP6541MseQFH6mU6PegrS4S2i93Qv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciP6541MseQFH6mU6PegrS4S2i93Qv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10c6RgR5wEfQWJFrVr4bCMHkEp_GwF9oN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10c6RgR5wEfQWJFrVr4bCMHkEp_GwF9oN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uTlJvfwZjo3nBElOIMKBOuq1oh5NWkCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uTlJvfwZjo3nBElOIMKBOuq1oh5NWkCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view?usp=sharing


 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC

/view; 

– Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення 

кваліфікації всім науково-педагогічним працівникам: 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba.html; 

– У Чернігівському інституті імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 

постійній основі діє посада студентського омбудсмена: 

http://maupchern.pp.ua/stud_ombutsmen/; 

– Положення про уповноваженого з прав студентів Чернігівського 

інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ»МАУП»: 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-

upovnovazhennnogo-z-prav-studentiv.pdf. 

 

 

Методичні рекомендації: 

– щодо організації та проходження переддипломної практики: 

https://drive.google.com/file/d/1RfURks5c_oerwBbGL2huxKzKjCdCwDJG/vi

ew?usp=sharing; 

– щодо підготовки та оформлення курсової роботи: 

https://drive.google.com/file/d/1hFLD5uToavhGej7pKf5gLv_HF2IdlQT-

/view?usp=sharing; 

– щодо написання та захисту дипломної (магістерської) роботи: 

https://drive.google.com/file/d/1B8pGs-Wb-

yu8Ztw5CPVgr82lfqwmFPky/view?usp=sharing. 

 

Мапування навчальних курсів (дисциплін) 

(в окремому документі Excel) 

(додається) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view
https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba.html
http://maupchern.pp.ua/stud_ombutsmen/
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-upovnovazhennnogo-z-prav-studentiv.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennja-pro-upovnovazhennnogo-z-prav-studentiv.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RfURks5c_oerwBbGL2huxKzKjCdCwDJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfURks5c_oerwBbGL2huxKzKjCdCwDJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFLD5uToavhGej7pKf5gLv_HF2IdlQT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFLD5uToavhGej7pKf5gLv_HF2IdlQT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8pGs-Wb-yu8Ztw5CPVgr82lfqwmFPky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8pGs-Wb-yu8Ztw5CPVgr82lfqwmFPky/view?usp=sharing

