
Витяг з протоколу № 1 

 

засідання кафедри «Києво-Могилянська школа врядування  

імені Андрія Мелешевича» 

 

від 31 серпня 2022 р. 

 

ПРИСУТНІ: проф. Тертичка В.В, проф. Рябцев Г.Л., проф. Малиш Н.А., проф. Халецька 

А.А., доц. Ільченко-Сюйва Л.В., доц. Кисельова Т.С., доц. Кілієвич О.І., спеціаліст Метелкіна 

С.І. 

 

СЛУХАЛИ: завідувача проф. Тертичку В.В. – гаранта програми «Суспільна політика і 

врядування», доц. Ільченко- Сюйву Л.В.– гаранта програми «Комунікації в демократичному 

врядуванні» і проф. Малиш Н.А. – гаранта програми «Суспільне і приватне врядування», які 

зазначили необхідність оптимізації навчального процесу і на підставі обговорення зі 

стейкголдерами, викладачами, випускниками і амбасадорами, шляхом внесення змін до 

навчальних планів програм, а саме, уточнення назв, зміну триместрів, додавання нових 

дисциплін і порядку їх викладання у освітніх програмах магістрів та бакалаврів за 

спеціальністю № 281 «Публічне управління та адміністрування».  

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Рябцев Г.Л. і доц. Кілієвич О.І. підтримали пропозицію та 

запропонували уточнені назви дисциплін. Проф. Халецька А.А. підтримала пропозицію та 

запропонувала зміни до порядку викладання дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: Внести корективи щодо уточнення назв, змін триместрів та порядку 

викладання дисциплін до навчальних планів в ОНП «Суспільна політика і врядування», 

«Комунікації в демократичному врядуванні» і ОП «Суспільне і приватне врядування».  

 

Бакалаврський рівень 

ОП «Суспільне і приватне врядування» 

Зміна порядку викладання дисциплін 

1.1.9 Економічна теорія у врядуванні 

(нормативна) 

1.1.9 Перенести на 2-й курс, осінь 

1.1.10 Основи статистики та соціологічних 

досліджень( нормативна)  

1.1.10 Перенести на 1-й курс, літо  

1.1.16 Вступ до Європейських студій 

(нормативна) 

1.1.16 Перенести на 1-й курс, весна 

2.1.2 Європейські практики врядування 

(вибіркова) 

2.1.2 Перенести на 4-й курс , весна 

 

Додати до переліку вибіркових дисциплін 

Назва у навчальному плані Зміни 

 Основи управління проектами і програмами 

(3 кредити ЄКТС), 2-й курс, весна 

 Основи антикризового управління виборчим 

процесом (3 кредити ЄКТС), 3-й курс, весна 

 

 

Магістерський рівень 

ОНП «Суспільна політика і врядування» 

Уточнення/зміна назв дисциплін 

Назва у навчальному плані Зміни 



1.1.2.2 Філософія та історія демократичного 

врядування 

1.1.2.2 Філософія та історія врядування 

2.1.8 Професійний розвиток та етика 

комунікацій у демократичному врядуванні 

(вибіркова) 

2.1.8 НR-менеджмент та професійний 

розвиток у демократичному врядуванні  

2.1.3 Цифрова демократія, технологія і 

безпека даних у комунікаціях (вибіркова) 

2.1.3 Інформаційна безпека в цифровому 

суспільстві 

2.1.2 Моделювання прийняття й ухвалення 

владних рішень (вибіркова) 

 

 2.1.2 Моделювання владних рішень 

(вибіркова) 

2.1.3 Сервісна держава і стандарти 

належного врядування (вибіркова, 2 

кредити ЄКТС) 

2.1.3 Сервісна держава і стандарти 

належного врядування (вибіркова, 3 

кредити ЄКТС) 

 

Додати до переліку вибіркових дисциплін 

Назва у навчальному плані Зміни 

 Вироблення державної політики: кейс 

медзакупівель (3 кредити ЄКТС), 2-й курс , 

осінь 

 Управлінські норми і практики в ЄС: 

інституції, процеси і процедури (3 кредити 

ЄКТС), 2-й курс , осінь 

 Штучний інтелект у виробленні політик (3 

кредити ЄКТС), 2-й курс , літо 

 

ОНП «Комунікації в демократичному врядуванні» 

Уточнення/зміна назв дисциплін 

Назва у навчальному плані Зміни 

1.1.4 Вироблення доказової політики 1.1.4 Вироблення доказової комунікаційної 

політики 

1.1.4.1 Процес і процедури політики 1.1.4.1 Процес і процедури комунікаційної 

політики 

1.1.4.2 Аналіз політики 1.1.4.2 Аналіз комунікаційної політики  

1.1.4.4 Суспільні фінанси та бюджетування 1.1.4.4 Комунікації у суспільних фінансах та 

бюджетуванні 

2.1.5 Професійний розвиток та етика 

комунікацій у демократичному врядуванні 

(вибіркова) 

2.1.5 Професійний розвиток і управління 

комунікаціями в демократичному 

врядуванні 

2.1.3 Цифрова демократія, технологія і 

безпека даних у комунікаціях (вибіркова) 

2.1.3 Інформаційна безпека і комунікації в 

цифровому суспільстві 

2.1.9 Моделювання прийняття й ухвалення 

владних рішень (вибіркова) 

 2.1.9 Комунікації в моделюванні владних 

рішень 

2.1.4 Право та комунікації в 

демократичному врядуванні: Сервісна 

держава і стандарти належного врядування 

(вибіркова, 2 кредити ЄКТС) 

2.1.4 Право та комунікації в 

демократичному врядуванні: Сервісна 

держава, комунікації і стандарти належного 

врядування (вибіркова, 3 кредити ЄКТС) 

 

Додати 

Назва у навчальному плані Зміни 

 1.2.1 Курсова робота (4 семестр, захист) 

 



Додати до переліку вибіркових дисциплін 

Назва у навчальному плані Зміни 

 Комунікації в суспільних сферах: кейс 

медзакупівель ( 3 кредити ЄКТС), 2-й курс , 

осінь 

 Організація обговорень для публічних 

консультацій та прийняття рішень ( 3 

кредити ЄКТС), 2-й курс , осінь 

 Управлінські норми і практики комунікацій 

в ЄС: інституції, процеси і процедури (3 

кредити ЄКТС), 2-й курс, весна 

 

 

 

Завідувач 

 

 

В. Тертичка 

Секретар  С.Метелкіна 

         

 

         . 

 


