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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  

1. Обговорення змін і доповнень до проєкту оновленої освітньо-наукової програми підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Суспільна політика і врядування» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», які надійшли під час її 

публічного обговорення. 

Слухали 

1. Тертичка В. В. 

Повідомив, 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 «Суспільна політика і врядування» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

Запропонував включити до складу розробників програми: 

– Гузенко Тетяну Андріївну – кандидата наук із соціальних комунікацій, начальницю 

управління з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

– Булгака Павла Володимировича – випускника Києво-Могилянської школи врядування. 

Підкреслив, що Гузенко Т. А. і Булгак П. В. уже тривалий час працюють над удосконаленням 

змісту програми. 

2. Алюшина Н. О..  

Рекомендувала проєкт програми до затвердження. Зазначила, що її особливістю є залучення 

до розроблення основних роботодавців та випускників Києво-Могилянської школи 

врядування, оскільки школа має розгалужену мережу закладів і установ, з якими підписані 

меморандуми про співпрацю. Відзначала відповідність компетентностей програми вимогам 

професійного стандарту (наказ Мінсоцполітики від 13.12.2019 № 1752).  

3. Неліпа Д. В. 

Рекомендував проєкт програми до затвердження. Підкреслив, що ознаками її інноваційності є 

співвикладання за принципами міждисциплінарності, професійність штатних викладачів, 



2 

надання здобувачам права самостійно формувати вибіркову складову програми, широке 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що стало особливо 

важливим за сучасних умов. 

4. Сушинський О. І. 

Рекомендував проєкт програми до затвердження. Наголосив, що програма є збалансованою за 

змістом і формою завдяки цільовій зорієнтованості на підготовку фахівців з публічного 

управління та адміністрування. Зазначив, що залученню кращих освітніх практик світового 

рівня сприяло інституційне членство Школи в Асоціації інститутів і шкіл з державного 

управління Центральної і Східної Європи (NISPAcee). 

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: 

– замінити викладачів ОК 1, ВК 31, 37; 

– краще розподілити навчальне навантаження між триместрами; 

– змінити наповнення ВК 2 «Сервісна держава і стандарти належного врядування» в бік 

більшої практичної спрямованості. 

6. Булгак П. В. 

Повідомив про узагальнені ним пропозиції до проєкту програми, що надійшли від 

стейкголдерів. Запропонував врахувати такі з них: 

– розширити перелік вибіркових дисциплін, зокрема гостьовими курсами; 

– ширше залучати до проведення занять професіоналів-практиків;  

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

– додати до переліку вибіркових дисциплін ВК «Багаторівневе врядування» і ВК «Політика 

згуртування і лідерство». 

7. Тертичка В. В. 

Доручив Рябцеву Г. Л. внести зміни до проєкту програми, після чого подати її на затвердження 

у встановленому порядку. 

Ухвалили 

1. Рябцеву Г. Л. – 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 

  


