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Присутні  

Тертичка В. В., д-р наук держ. упр., проф.; Алюшина Н. О., канд. психол. наук, доц.; 
Булгак П. В.; Гузенко Т. А., канд. соц. ком.; Демиденко Г. П.; Ільченко-Сюйва Л. В., канд. наук 
держ. упр., доц.; Кисельова Т. С., канд. юр. наук, доцент; Кілієвич О. І., доц.; Крайнік Л. О.; 
Лопушинський І. П., д-р наук держ. упр., проф.; Малиш Н. А., д-р наук держ. упр., проф.; 
Неліпа Д. В., д-р політ. наук, проф.; Немчінов О. М., канд. держ. упр.; Рябцев Г. Л., д-р наук 
держ. упр., проф.; Серьогін С. М., д-р наук держ. упр., проф.; Стадник Р. І., канд. юр. наук; 
Сушинський О. І., д-р наук держ. упр., проф.; Халецька А. А., д-р наук держ. упр., проф.   

Порядок денний  

2. Обговорення змін і доповнень до проєкту оновленої освітньо-наукової програми підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Комунікації в демократичному 
врядуванні» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», які надійшли під 
час її публічного обговорення. 

Слухали 

1. Ільченко-Сюйва Л. В. 

Повідомила, що, відповідно до рішення Києво-Могилянської школи врядування від 09 жовтня 
2020 року (протокол № 2), було проведено обговорення оприлюдненого у встановленому 
порядку проєкту оновленої освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня «Комунікації в демократичному врядуванні» спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування». 

Запропонувала включити до складу розробників програми: 

– Стадник Роксолану Ігорівну – кандидата юридичних наук, виконувача обов’язків директора 
Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів 
України; 

– Демиденко Ганну Павлівну – випускницю Києво-Могилянської школа врядування.  

2. Немчінов О. М.  

Рекомендував проєкт програми до затвердження. Зазначив, що, на відміну від інших програм: 
компетентності пропонованої відповідають вимогам професійних стандартів, розроблених 
НАДС; перелік і зміст дисциплін сформовані за результатами консультацій зі стейкголдерами 
(НАДС, МОН, МОЗ, Мін’юст, НАБУ, СКМУ, РПР) спільною українсько-американською 
групою; здобувачам надане виключне право формувати вибіркову складову; програму 
орієнтовно на «продукт» – управлінців, які стратегічно мислять, володіють навичками 
вироблення політики та вміють комунікувати, а також набуття компетентностей у секторі 
взаємодії не лише між владою і громадськістю, але владою й бізнесом, службовцями у владі, 
органами влади, органами влади і міжнародними організаціями..  

3. Лопушинський І. П. 

Рекомендував проєкт програми до затвердження. Наголосив, що структура і змістове 
наповнення програми відповідають: світовим тенденціям, оскільки формувалися українсько-
американською робочою групою за участі Школи державного управління О’Нілла Indiana 
University, що перебуває в трійці кращих у США; тенденціям ринку праці, оскільки визначався 
за результатами консультацій зі стейкголерами; тенденціям державного управління, тому що 
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до викладання залучено кращих практиків, колишніх і чинних державних службовців, зокрема 
працівників Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю СКМУ.  

4. Серьогін С. М. 

Рекомендував проєкт програми до затвердження. Зазначив, що на відміну від інших програм, 
що пропонують здобувачам до 75 % незмінюваних нормативних компонент, на обов’язкову 
компоненту програми «Комунікації в демократичному врядуванні» припадає лише 29 % її 
обсягу. Це створює широкі можливості для формування освітніх траєкторій здобувачів за 
будь-якими напрямами/сферами/галузями їхньої майбутньої професійної діяльності. 

5. Рябцев Г. Л. 

Повідомив про проведене ним обговорення проєкту програми зі здобувачами. У ньому взяли 
участь здобувачі Школи Біруля В. О., Гетьманець О. О., Гречка С. О., Забуга С. С., Захаревич 
Н. В., Ковальська О. І., Перфільєва С. Ю., Розенберг Ю. І., Сидорчук П. О., Халімовський А. 
О., Черкасенко Д. М. Вони запропонували: 

– організувати викладання так, щоб розвантажити п’ятниці; 

– замінити викладачів ОК5.2, ВК10, 11, 23, 25; 

– краще розподілити навчальне навантаження між триместрами. 

6. Демиденко Г. П. 

Повідомила про узагальнені нею пропозиції до проєкту програми, що надійшли від 
стейкголдерів. Окрім редакційних правок та несуттєвих уточнень змісту, запропонувала 
врахувати такі з них: 

– спрямувати підготовку за програмою на реалізацію трудових функцій професіонала «Участь 
у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах 
повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо 
вироблення державної політики у сферах компетенції» (професійний стандарт, затверджений 
наказом Мінсоцполітики від 13.12.2019 № 1752); 

– врахувати регіональний контекст шляхом розроблення комплексу з дев’яти ВК, 
орієнтованих на опанування компетентностями у сферах багаторівневого врядування (ВК 3, 7, 
14, 15, 34), регіонального розвитку (ВК 28, 44, 48) й розвитку міста (ВК 28, 43); 

– передбачити можливість проходження практики (ОК 6) на робочому місці. 

7. Тертичка В. В. 

Доручив Ільченко-Сюйві Л. В. внести зміни до проєкту програми, після чого подати її на 
затвердження у встановленому порядку. 

Ухвалили 

1. Ільченко-Сюйві Л. В. – базуючись на результатах рецензування й публічного обговорення, 
внести зміни до проєкту програми. 

2. Подати проєкт програми на затвердження у встановленому порядку. 

 

Головуючий 
 

В. В. Тертичка 

Секретар 

 

Г. Л. Рябцев 

  


