
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 17655 Державна служба

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 17655

Назва ОП Державна служба

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Політології та публічного управління

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра міжнародних відносин та політичного аналізу,  кафедра теорії та 
історії держави і права, кафедра фінансів, кафедра іноземних мов 
гуманітарних спеціальностей, кафедра державної безпеки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Луцьк, вул. Шопена, 24; пр. Волі, 13; вул. Потапова, 9; вул. Винниченка, 
28; вул. Винниченка, 30; вул. Винниченка, 30-а

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Спеціаліст державної служби.  Консультант.  Радник в органах державної 
влади

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 366827

ПІБ гаранта ОП Пашко Людмила Андріївна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Pashko.Liudmyla@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-209-01-13

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП Державна служба підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 
Публічне управління та адміністрування  розроблена відповідно до: Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. № 1556-VII, із урахуванням вимог, викладених у Методичних рекомендаціях щодо розроблення 
стандартів вищої освіти, схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (протокол №3 від 
29.03.2016 р.); постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 
30.12.2015 р. № 1187 зі змінами 2021 р., «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» від 29.07.2009 р. № 789;   наказу Національного агентства України з питань 
державної служби «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю Публічне управління та адміністрування галузі 
знань Публічне управління та адміністрування, відрахування та переведення здобувачів вищої освіти» від 
07.06.2021 р. № 90-21; Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 
«магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001 (Стандарт), 
Програмою розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020–2024 рр., Стратегією розвитку Волинської області на період 
до 2027 р.
ОП Державна служба у ЗВО започаткована у 2015 р. Подальші її  зміни відбувались згідно з вимогами нової 
нормативно-правової бази (затвердження Стандартів), регіональними потребами ринку праці, побажаннями 
стейкхолдерів та здобувачів освіти. Оскільки розробники ОП виходили із необхідності підготовки 
висококваліфікованих кадрів та формування у них визначених компетентностей, обов’язкових для  галузі 
публічного управління і адміністрування, тому ОП була суттєво оновлена у 2021 р., обговорена та затверджена на 
засіданні кафедри політології, управління та державної безпеки (протокол № 17 від 13.04.2021 р.); погоджена 
вченою радою факультету історії, політології та національної безпеки (протокол № 5 від 25.05.2021 р.); схвалена 
науково-методичною комісією факультету історії, політології та національної безпеки (протокол № 8 від 25.05.2021 
р.) та затверджена Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки (протокол № 7 від 29.06.2021 р.). ОП була розроблена 
робочою групою ВНУ імені Лесі Українки у складі: Пашко Л.А., професора кафедри політології, управління та 
державної безпеки, доктора наук з державного управління, професора, гаранта; О.П. Пахолока В.М., доцента 
кафедри політології, управління та державної безпеки, кандидата політичних наук, доцента; Лазуки О.І., депутата 
Луцької міської ради, магістра публічного управління та адміністрування; Хвисюк А.В., здобувача вищої освіти 
ступеня «магістр»  галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування ОП Державна служба першого курсу денної форми навчання (Група ДС-56М). 
Рецензентами ОП 2021 р. були: від НПП інших ЗВО України: Дзвінчук Д.І., директор Інституту гуманітарної 
підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософських наук, професор, кандидат наук з 
державного управління; Лопушинський І.П., завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Херсонського технологічного університету, доктор наук з державного управління, професор, кандидат педагогічних 
наук; від роботодавців, стейкхолдерів: Лавренчук О.Ю., начальник Міжрегіонального управління Національного 
агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях, магістр державного управління; 
Курилюк В.М., заступник керівника комунального закладу «Луцький міський молодіжний центр», член ГО «Альянс 
нової генерації»; від професіоналів-практиків та молодих науковців: Веремейчик В.П., голова Фастівської районної 
ради Київської області, магістр управління суспільним розвитком, аспірант кафедри парламентаризму Навчально-
наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; Олкова-Михницька А.В., заступник міського голови Української міської територіальної громади 
Київської області, магістр публічного управління та адміністрування, аспірантка кафедри парламентаризму 
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.
Черговий перегляд змістового наповнення ОП запланований на квітень 2023 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 40 19 21 0 0

2 курс 2021 - 2022 7 7 0 0 0
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Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 17655 Державна служба

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

99601 21133

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Державна служба.pdf Ee5wNP1UuNDaEvZVml6XIfuegcgTTfgGI9UJKo7bPVU
=

Навчальний план за ОП Навчальний план_заочна.pdf 22GYrz+AdJnN7QVvlCyrJoci0FhyOwjsxaFCl7GSgm4=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2021 ОС Магістр 
Публічне управління та 

адміністрування.pdf

9I7Vrc26NjOdCoYLCz8nItJp1Azlg1QBrFoFNLxyz6M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія О.Ю.Лавренчук.pdf YzvFK2wvF1XRmR98Uo/n7qIWo2xhc9wN+z1GI1mujQQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія І.П.Лопушинський.pdf iOZDy4IW/17cDTGcGERcN6Nwx5zaS+/AGp+UMAkECu
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Д.І.Дзвінчук.pdf 6G7TiQMsu6v+XZAdXKzWeWpavMLtKTiXoZYXT0VIBq
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук А.В.Олкова-Михницька.pdf 0suZ5oWIk1IuJHTWUJV27Z2wmNBoVe3gbDb+3sFm6d
4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук В.П.Веремейчик.pdf UkEw0WqJTLveQWoYy43NJA0CqNFn2GUKdBrS5+L5E
Ko=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі, вирішувати 
актуальні проблеми та проводити наукові дослідження у сфері публічного управління та адміністрування на 
державному, регіональному та місцевому рівнях.
ОП забезпечує надання здобувачам якісних освітніх послуг як основи для ефективного та результативного 
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здійснення професійної діяльності в органах публічної влади в умовах реалізації реформ.  
Програма ґрунтується на теорії та практиці публічного управління, що характеризується реалізацією 
адміністративних процедур шляхом професійної публічної діяльності в процесі виконання посадових обов’язків, 
застосування інструментів демократичного урядування, упорядкування суспільних процесів та надання 
адміністративних послуг як засобу дотримання та забезпечення прав та свобод громадян.
Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності Публічне управління та адміністрування. Програмні 
результати забезпечуються освітніми компонентами, що включені до обов’язкової складової ОП. Набуття 
практичних знань формується через ОК, виробничі практики та постійну комунікацію зі стейкхолдерами.
Особливостями ОП є: інкорпорованість ОП у дворівневе отримання вищої освіти  (перший (бакалаврський) рівень – 
ОП Політологія та державне управління, другий (магістерський) рівень – ОП Державна служба); залучення до 
освітнього процесу професіоналів-практиків органів публічної влади; апробація здобувачами освіти отриманих 
знань, умінь та навичок у Майстерні публічного лідерства, що діє при кафедрі.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

У ВНУ імені Лесі Українки цілі ОП відповідають: місії та Стратегії ЗВО на 2020–2024 рр., де зазначено, що 
університет – це спільнота, яка формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, 
здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку 
відкритого і демократичного суспільства (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf); 
Положенню про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 
вищої освіти (https://cutt.ly/0CFwi0z); Положенню про порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів освіти (https://cutt.ly/KCFq464); Положенню про порядок реалізації права на академічну мобільність 
учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/7CFqNZ3).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі освіти залучаються до обговорення ОП на засіданнях кафедри та під час щорічних опитувань. Їх інтереси 
враховуються в процесі корегування змісту ОП та її ОК, під час обговорення та затвердження тем кваліфікаційних 
робіт. Результатом врахування низки побажань здобувачів освіти стало: 1) впровадження в ОП у цикл професійної 
підготовки ОК Електронне урядування (ОПК 13); 2) розширення переліку вибіркових дисциплін циклу професійної 
підготовки (побажання, висловлені в процесі опитування у квітні 2021 р. (протокол №  2021 р.) 
(https://cutt.ly/mCFw7Cr); 3) збільшення до 23 кількості  кредитів циклу дисциплін вільного вибору (побажання, 
висловлені під час опитування у березні 2021 р. (https://cutt.ly/mCFw7Cr).

- роботодавці

Роботодавцями є ВНУ імені Лесі Українки, Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань 
державної служби у Волинській та Рівненській областях, органи державної влади та місцевого самоврядування, 
політичні партії та інститути громадянського суспільства. Пропозиції щодо вдосконалення ОП висловлюються 
роботодавцями у ході її громадських обговорень, рецензування, спільних з кафедрою зустрічей з питань 
удосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки здобувачів освіти. Так, Ю. Лавренчук, начальник 
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та 
Рівненській областях, магістр державного управління, у рецензії зазначив, що у цикл професійної підготовки 
доцільно включити у ОП такий освітній компонент, як Проєктний менеджмент (ОПК 10). Кафедра співпрацює із 
Луцькою міською радою, Волинською обласною радою, Волинською ОДА щодо взаємозацікавленої взаємодії. 
Випускники та НПП ЗВО беруть участь в обговоренні ОП, забезпечують умови для формування здобувачами освіти 
практичних навичок щодо діяльності та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування на 
регіональному та місцевому рівнях.

- академічна спільнота

Консультації щодо удосконалення ОП робоча група здійснює з різними зацікавленими партнерами, а саме з: 1) 
працівниками таких структурних підрозділів ВНУ імені Лесі Українки, як навчальний відділ, навчально-
методичний відділ забезпечення якості вищої освіти; 2) науково-педагогічними працівниками інших ЗВО України. 
Так, Дзвінчук Д.І., директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, професор кафедри публічного управління та адміністрування, 
доктор філософських наук, професор, кандидат наук з державного управління, у своїй рецензії наголосив на 
доцільності чіткішого визначення навчальних дисциплін відповідно до програми єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту. Лопушинський І.П., завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Херсонського технологічного університету, доктор наук з державного управління, професор, кандидат педагогічних 
наук, висловив думку про виокремлення  ОК Командоутворення та лідерство в публічному управлінні. Курилюк 
В.М., заступник керівника комунального закладу «Луцький міський молодіжний центр», член ГО «Альянс нової 
генерації», висловився за виокремлення ОК Проєктний  менеджмент.

- інші стейкхолдери

Робоча група здійснює активну взаємодію з професіоналами-практиками та молодими науковцями. Так, 
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Веремейчик В.П.,  голова Фастівської районної ради Київської області, магістр управління суспільним розвитком, 
аспірант кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у своєму відгуку відмітив актуальність ОП. Олкова-
Михницька А.В., заступник міського голови Української міської територіальної громади Київської області, магістр 
публічного управління та адміністрування, аспірантка кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у своєму 
відгуку відзначила, що  заслуговує на увагу приведення ОП у відповідність до вимог та викликів сьогодення.                      

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Відповідно до Стандарту випускники ОП здатні працювати на посадах:
-  в центральних і місцевих органах державної влади; 
-  в органах місцевого самоврядування; 
-  в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; 
- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм 
власності; 
- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
Згідно з Національним класифікатором професій фахівці, які здобули вищу освіту за ОП Державна служба, можуть 
працювати на посадах: 
2419.3 Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування); 
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування); 
2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Членами робочої групи було проаналізовано тенденції ринку праці та регіональні особливості. Галузевий та 
регіональний контекст враховано у змісті силабусів ОК. Галузевий та регіональний контекст узгоджується із 
Програмою розвитку ЗВО на 2020–2024 рр. (https://cutt.ly/VCFdSlJ), Стратегією розвитку Волинської області на 
період до 2027 р. (https://cutt.ly/FCFdGJV). Формування цілей та програмних результатів навчання узгоджується з 
проблемами функціонування органів публічного управління та регіонального розвитку як предметів наукових 
досліджень у межах кваліфікаційних робіт здобувачів освіти: Взаємодія з громадськістю у формуванні іміджу 
органів місцевого самоврядування в процесі подолання пандемії коронавірусу (Павлової К.), Діяльність Волинської 
ОДА у формуванні і реалізації екологічної політики (Васюхника А.), Управління містами у процесі реформи 
децентралізації (на прикладі Волинської області) (Лебідь А.), Роль районних адміністрацій у процесі реформи 
децентралізації (на прикладі Волинської області) ( Михальчук С.), Механізми запобігання та протидії корупції в 
органах публічної влади (на прикладі Волинської області) (Назарука В.), Механізми реалізації державної політики у 
сфері розвитку культури у Волинській області (Хвисюк А.), Державна політика захисту дитинства (на прикладі 
Волинської області) (Шворак Д.), Публічне управління початковою та загальною середньою освітою в умовах 
адміністративно-територіальної реформи (на прикладі Волинської області) (Ярошик А.).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час підготовки ОП вивчено досвід вітчизняних ОП спеціальності, що реалізуються у: Національному 
університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне); Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича; Національному університеті біоресурсів і природокористування України; Навчально-
науковому інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету; Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Аналіз ОП зазначених ЗВО свідчить про спільність 
її розробників щодо вагомості змістового наповнення ОК з метою реалізації цілей та досягнення програмних 
результатів навчання. Крім цього відмічено, що в процесі подальшого перегляду ОП доцільним є досвід 
Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) щодо оновлення варіативних 
дисциплін. Також при розробці ОП враховано досвід кредитної мобільності здобувачів у Прикарпатському 
національному університеті імені Василя Стефаника (https://cutt.ly/6CSpqbW).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОП ґрунтується на Стандарті і спрямована на підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, 
здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування на державному, 
регіональному та місцевому рівнях. ОП є міжгалузевою, що забезпечує надання здобувачам якісних освітніх послуг 
як основи для ефективного та результативного здійснення ними професійної діяльності в органах публічної влади в 
умовах реалізації здійснюваних в Україні реформ, впровадження дієвих методів та інструментів у виконання 
посадових обов’язків та надання якісних адміністративних послуг.  Програма ґрунтується на теорії та практиці 
державної служби, що характеризується реалізацією адміністративних процедур шляхом професійної публічної 
діяльності при виконанні посадових обов’язків, застосування інструментів демократичного урядування, 
упорядкування суспільних процесів та надання адміністративних послуг як засобу дотримання та забезпечення прав 
та свобод громадян. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності. Програмні результати забезпечуються 
ОК. Структура ОП передбачає можливість формування здобувачами освіти індивідуальної освітньої траєкторії через 
їхній індивідуальний вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше 23 кредити (при загальному 
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обсязі освітньої програми 90 кредитів, тобто не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС, передбаченому 
Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти  ВНУ імені Лесі 
Українки (https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022Положення_про_вiл_ний_вибiр).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Підготовка магістрів на ОПП Державна служба здійснюється згідно із Стандартом вищої освіти України другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 
Публічне управління та адміністрування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 
р. № 1001.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

67

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

23

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП спрямований на отримання визначених Стандартом компетентностей. Програмні результати 
забезпечуються ОК:
ПРН01: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.
 ПРН02: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, ОПК 15, 
ОПК 16.
ПРН03: ОЗК 1, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, ОПК 15, ОПК 
16.
ПРН04: ОЗК 1, , ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, ОПК 
15.
ПРН05: ОЗК 3, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 9; ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, ОПК 15.
ПРН06: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.
ПРН07: ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, ОПК 15, ОПК 16.
ПРН08: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.
ПРН09: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.
ПРН10: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.
ПРН11: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.
ПРН12: ОЗК 1, ОЗК 2, ОЗК 3, ОЗК 4, ОЗК 5, ОЗК 6, ОЗК 7, ОЗК 8, ОЗК 9; ОПК 10, ОПК 11, ОПК 12, ОПК 13, ОПК 14, 
ОПК 15, ОПК 16.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти гарантує відповідність усіх необхідних ресурсів цілям та завданням 
освітньої діяльності у ВНУ імені Лесі Українки, які є загальнодоступними, а здобувачі освіти не лише поінформовані 
про їх наявність, а й активно їх використовують у процесі розгортання власної освітньої траєкторії. Структура ОП 
передбачає можливість формування здобувачами освіти індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через власний 
вибір: вибіркових дисциплін, наукового керівника, теми кваліфікаційної роботи, бази практики, іноземної мови.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
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Вибіркові навчальні дисципліни здобувачі освіти можуть обирати через Каталог освітніх програм та вибіркових 
дисциплін на сайті ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/derzhavna-sluzhba-2021-r). 
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами освіти регламентується Положенням про 
порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/FCFk9jW), Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/mCFv5Ie). ОП передбачає наявність циклу вибіркових навчальних 
дисциплін (не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС навчального плану) в обсязі 23 кредитів (25,5%), 
відповідно здобувач освіти має можливість коригувати програму своєї освітньої діяльності. Індивідуальна освітня 
траєкторія передбачає право здобувача освіти на академічну відпустку; участь у програмах академічної мобільності, 
що регламентується відповідними положеннями ВНУ імені Лесі Українки. У межах академічної мобільності 
здобувач освіти може здійснювати стажування та брати участь у виконанні ОП в інших ЗВО України та за кордоном. 
Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти реалізується через його індивідуальний навчальний план, 
передбачений Положенням про індивідуальний навчальний план студента (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022-Induvid_navj_plan_stud).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів освіти здійснюється через навчальний план ОП, який передбачає вивчення ОК 
циклу професійної підготовки, що забезпечують здобуття спеціальних (фахових) компетентностей:
ОПК 10: СК01, СК02, СК03, СК04, СК05, СК06, СК07, СК08,СК09, СК10.
ОПК 11: СК01, СК02, СК03, СК04, СК05, СК06, СК07, СК08,СК09, СК10.
ОПК 12: СК01, СК02, СК04, СК05, СК06, СК07, СК08,СК09, СК10.
ОПК 13: СК01, СК02, СК03, СК04, СК05, СК06, СК07, СК08,СК09, СК10.
ОПК 14: СК01, СК02, СК03, СК04, СК05, СК06, СК07, СК08,СК09, СК10.
ОПК 15: СК01, СК02, СК03, СК05, СК06, СК07, СК08,СК09, СК10.
ОПК 16: СК03, СК07, СК09.
Важливу роль у практичній підготовці відіграють практики, визначені Положенням про проведення практики 
здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/HCFEuFb). Так, Практика в органах публічного 
управління (ОПК15) забезпечує компетентності: ЗКО1, ЗКО2, ЗКО3, ЗКО4, ЗКО5, ЗК07; СК01, СК02, СК03, СК05, 
СК06, СК07, СК08, СК09, СК10; а Переддипломна практика (ОПК 16) – компетентності: ЗКО1, ЗКО2, ЗКО3, ЗКО4, 
ЗКО5, ЗК07; СК03, СК07, СК09.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття здобувачами освіти соціальних навичок здійснюється упродовж освітнього процесу на ОП, під час 
виконання навчального плану та підготовки кваліфікаційної роботи до захисту. Цикли ОК, що забезпечують 
загальні та фахові компетентності, формують адаптивні здатності здобувачів освіти до комунікації в соціумі, а також 
сприяють формуванню необхідного рівня професіоналізму. Наприклад, під час вивчення ОЗК6 Комунікації в 
публічному управлінні формуються навички організації та підтримання взаємозацікавленої взаємодії у 
професійному середовищі. Під час проходження  практики в органах публічного управління (ОПК15) апробуються 
навички соціалізації у професійному колі, набуваються навички спілкування з громадянами, актуалізуються 
організаторські та лідерські якості. Соціальні навички (soft skills) формуються здобувачами освіти в освітній 
діяльності шляхом активної участі у комунікуванні з НПП та іншими магістрантами. У ОП soft skills формуються 
такими ОК: ОЗК2, ОЗК3, ОЗК4,  ОЗК5; ОЗК6, ОЗК8; ОПК11; ОПК12; ОПК14; ОПК15; ОПК16. Для цього у цих та 
інших ОК передбачені різні форми роботи: усні доповіді, презентації, дискусії, дебати, мозкові штурми, ділові ігри, 
тренінги, зустрічі з роботодавцями, видатними особами на публічних заходах тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

ОП укладена відповідно до Стандарту, згідно з яким ОП містить низку обов’язкових елементів, а саме: об’єкти 
вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології наукового пізнання, 
інструменти та обладнання, перелік компетентностей випускника (загальні та спеціальні) та перелік програмних 
результатів навчання.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно з навчальним планом ОП ОК поділяються на три цикли: загальної підготовки, професійної підготовки, 
вибіркових дисциплін. ОП включає обов’язкові й вибіркові компоненти. Цикл вибіркових дисциплін   23 кредити 
(25,5%) від загального обсягу кредитів освітньої складової навчального плану. Цикл ОК загальної підготовки, що 
забезпечують загальні компетентності, складає 32 кредити. Цикл ОК, що забезпечують фахові компетентності, 35 
кредитів. Цикл вибіркових дисциплін налічує 23 кредити. Відповідно до навчального плану ОП загальний обсяг 
становить 90 кредитів. У структурі аудиторних годин 144 (49 %) припадає на лекційні заняття, 158 (51 %) – на 
практичні). На практику в органах публічного управління відведено 3 кредити від загального обсягу освітньої 
складової ОП, на переддипломну практику – 5 кредитів. Структура ОП забезпечує можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти. За результатами опитувань здобувачів освіти бюджет часу на 
самостійну підготовку є достатнім (Протокол № 7 від 16.03.2022 р.) (https://cutt.ly/xCFTir8).

Сторінка 8



Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовку за дуальною формою освіти не передбачено.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Адреса вебсторінки: https://cutt.ly/ZBhdsmP

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на основі освітнього 
ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Конкурсний відбір для вступу на навчання 
для здобуття ступеня магістра організовується відповідно до розділу VII Правил прийому до ВНУ імені Лесі 
Українки у 2022 році. Конкурсний відбір на ОП проводиться за результатами магістерського тесту навчальної 
компетентності (ваговий коефіцієнт 0,5), фахового іспиту (ваговий коефіцієнт 0,5), розгляду мотиваційного листа 
(додаток 3 до Правил прийому https://cutt.ly/BBhdhUt). Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб,  згідно п. 8.11 Правил прийому,  вступники на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 
можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності або скласти 
індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови. 
ВНУ імені Лесі Українки вперше у 2022 р. здійснює підготовку фахівців як  виконавець державного замовлення 
Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів освіти за освітнім ступенем 
магістра за спеціальністю Публічне управління та адміністрування галузі знань Публічне управління та 
адміністрування

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Алгоритм визнання результатів навчання регулюється Положенням про визнання результатів навчання, отриманих 
у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/7BhnDUK); 
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/YBhnG5I); Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) 
та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/vBhnLd1). Усі названі документи 
знаходяться у вільному доступі на сайті університету (https://cutt.ly/8Bhn8Jz)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практика застосування процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, на ОП Державна 
служба не застосовувалася.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про визнання 
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі 
Українки, яке розміщене на сайті ЗВО у вільному доступі  (https://cutt.ly/7BhnDUK)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

У ОК Комунікації у публічному управлінні (ОЗК6) передбачено перезарахування здобувачам освіти здобутих ними 
балів за сертифікатний курс Prometheus: IAP101 «Взаємодія органів державної влади з громадськістю» як балів за 
самостійну роботу, у ОК Політика гендерної рівності (ОЗК3) перезарахування балів за самостійну роботу за 
сертифікатний курс Prometheus: 101 Жінки та чоловіки: гендер для всіх

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
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досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

У ВНУ імені Лесі Українки підбір форм і методів навчання за ОП здійснюється відповідно до Порядку формування 
освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання 
(https://vnu.edu.ua/sites/ default/files/2022-06/_Рекоменд_до_навч._пл_2022%20 Б%2CМ%2CА%20%20.pdf); 
Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 
(https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_%D1%80%D0%B5%D0%B
4.pdf) 
Основні методи та форми навчання здобувачів освіти: лекційні і практичні заняття; самостійна та індивідуальна 
робота; науково-дослідна діяльність (написання рефератів, кваліфікаційних робіт, виконання індивідуальних 
наукових завдань тощо); інформаційно-пошукова робота в мережі «Internet» та у соціальних мережах; робота з 
першоджерелами, науковою та навчально-методичною літературою, словниками, енциклопедіями, каталогами, 
періодичною літературою, додатковою літературою; написання есе, аналітичних записок, звітів; проходження 
практик, а саме: практики в органах публічного управління та переддипломної практики; розв’язання проблемних 
ситуацій; контрольні роботи, заліки,  іспити. Це сприяє системному формуванню компетентностей і досягненню 
програмних результатів навчання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід проявляється в освітньому та науковому аспектах, зокрема, шляхом вибору 
індивідуальної траєкторії навчання. Здобувачам освіти надається право навчання за індивідуальним графіком. 
Студентоцентрований підхід в ЗВО здійснюється через: участь у розробці проєктів освітніх програм; врахування 
інтересів студентів при виборі баз практики; право вільного вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін у 
межах вибіркового складника навчального плану. 
Рівень задоволеності здобувачів освіти методами навчання і викладання у  ВНУ імені Лесі Українки регулярно 
визначається шляхом моніторингу якості освітнього процесу (https://cutt.ly/rhGlifK), опитування їх щодо якості 
організації та здійснення освітнього процесу на факультеті та за результатами співбесід з гарантом програми, 
завідувачем кафедри та кураторами груп. Також проводяться опитування щодо оптимальності освітнього процесу 
(https://cutt.ly/FhGAyNh) та якості навчання (https://cutt.ly/EhGP7XR). Результати моніторингу враховуються НПП 
при приведенні силабусів у відповідність до цілей і завдань ОП.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/ZhGtV9M) учасникам освітнього процесу 
гарантується самостійність і незалежність під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 
проведення наукових досліджень і використання їх результатів.
Викладач самостійний у формуванні силабусів ОК, у змістовному наповненні лекційного матеріалу, підборі 
матеріалів до практичних занять та у виборі методів навчання. Зворотній зв’язок зі здобувачами освіти дає змогу 
НПП обирати оптимальні форми, технології, процедури, методи та прийоми навчання.
Здобувачі освіти мають право, зокрема, на внесення пропозицій щодо оновлення змісту ОПП, вільного вибору 
дисциплін, на академічну мобільність, проходження сертифікатних курсів, тренінгів, участі у міжнародних 
програмах, вільне користування матеріалами бібліотеки тощо. Положенням про порядок формування 
індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки  
(https://ed.vnu.edu.ua/wp-content ua/wp-content/uploads/2022/08/2022Положення_про_вiл_ний_вибiр/) 
визначено порядок реалізації права вільного вибору здобувачами освіти ОК.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі освіти можуть ознайомитися у відкритому доступі з інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання ще до початку навчального року. Зазначена інформація 
міститься у: відповідних  нормативних документах ВНУ імені Лесі Українки, ОП Державна служба, навчальному 
плані, силабусах ОК. НПП повідомляють здобувачам освіти усю необхідну  інформацію на початку вивчення 
кожного ОК, під час консультацій, перед проведенням проміжного та підсумкового контролю, напередодні 
проходження практики в органах влади та переддипломної практики.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

НПП залучені до розробки НДР «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь» 
(реєстраційний номер 0119U001842). Здобувачі освіти долучаються до її реалізації через написання кваліфікаційних 
робіт, ІНДЗ, статей, тез тощо. Діє проблемна наукова група «Актуальні проблеми місцевого самоврядування» 
(керівник – доц. Пахолюк В. М.), у межах діяльності якої здобувачі освіти мають можливість апробовувати 
результати свого накового пошуку  (https://cutt.ly/TNEl2FY). Із 2019 р. діє Аналітичний центр «Волинь» 
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(https://cutt.ly/njfsLut) (https://cutt.ly/pCh2ZjS), а з початку 2021 р. – Майстерня публічного лідерства 
(https://cutt.ly/Mj6Oiph) (https://cutt.ly/WCh2DcQ) та Лабораторія соціологічних досліджень, у межах яких 
здобувачі освіти отримують практичні навички ведення наукових досліджень, беруть участь у диспутах, круглих 
столах, зустрічах тощо. Здобувачі освіти залучаються до роботи науково та науково-дослідницької діяльності на 
засадах академічної свободи. Щорічно кафедра проводить академічні читання імені проф. Р. Арцішевського 
«Світоглядна освіта молоді», всеукраїнську науково-практичну конференцію «Всеукраїнські читання імені Б. 
Яроша», на яких здобувачі освіти апробовують результати наукових досліджень. Окрім цього, вони мають 
можливість брати участь у щорічних факультетських Днях науки, всеукраїнській науковій конференції «Молода 
наука Волині». На базі ЗВО діє Наукове товариство аспірантів і студентів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Перегляд і оцінка змісту ОК ОП здійснюється згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/ANW3Ob4), що визначає якість освіти, відповідність запитам 
ринку праці, потреби працедавців, необхідні компетентності, рівень підготовки здобувачів освіти до професійної 
діяльності. Аналіз змісту, якості та відповідності навчальних дисциплін здійснюється кафедрою систематично. 
Навчальним відділом університету проводиться моніторинг відповідності НПП та ОП ліцензійним умовам. До 
обговорення питань вдосконалення якості та змісту ОК залучаються здобувачі освіти, випускники ОП, працівники 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, стейкхолдери, НПП інших ЗВО тощо.
Викладачі кафедри постійно розширюють свої професійні компетентності, проходять наукові стажування, 
підвищення кваліфікації, займаються самоосвітою, що дає можливість постійно оновлювати зміст ОК із внесенням 
відповідних змін у силабуси. Зокрема, проф. О. Ярош брала участь у семінарах онлайн-курсів Прометеус 
«Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю» (2020 р.), «Академічна доброчесність: 
онлайн-курс для викладачів» (2021 р.), «Взаємодія органів державної влади із громадськістю» (2021 р.), проф. Л. 
Пашко пройшла підвищення кваліфікації за професійною програмою науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» 
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування у НАДУ при Президентові України (2019 р.), проф. В. 
Бортніков – воркшоп в межах проєкту Міжнародного Вишеградського фонду «Удосконалення методів та 
інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки» (2019 р.), підвищення 
кваліфікації за програмою: «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-
педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» (2022 р.), ст. викл. І. Нинюк пройшла підвищення кваліфікації за 
програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у 
сучасних умовах війни» (2022 р.). 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

ЗВО входить до Східноєвропейської мережі університетів. Інтернаціоналізація діяльності ЗВО відбувається в рамках 
реалізації права здобувачів на академічну мобільність, що визначено Стратегією розвитку ВНУ імені Лесі Українки 
на 2020-2024 рр. (https://cutt.ly/4NW1d3z). Університет присутній у глобальних дослідницьких мережах, бере участь 
у грантових програмах (https://cutt.ly/ixUI82m), має зростаючий індекс цитування (Індекс Хірша (h) науково-
педагогічного працівника в БД Scopus або Web of Science та академічний рейтинг згідно із консолідованим 
рейтингом ЗВО (http://osvita.ua/vnz/rating/51741/). Викладачі мають сформовані профілі науковців у Google Scholar, 
ORCID тощо.  Л. Пашко у 2021 р. взяла участь у міжнародній конференції Ca' Foscari University of Venice's (м. 
Венеція), пройшла науково-педагогічне стажування у Куявському університеті у Вроцлавку (Республіка Польща) 
(2021 р.).  Доц. В. Бусленко в 2019 р. отримав науковий грант та провадив наукові дослідження в Словацькій академії 
політичних наук (м. Братіслава). Н. Передон пройшла стажування у Державному університеті імені Марії 
Склодовської-Кюрі, кафедра іноземних мов гуманітарного факультету (Люблін, 2018 р.). М. Карлін пройшов 
стажування у Вищій школі економіки у Стальовій Волі (Польща, кафедра фінансів, 2018 р.) та у НДІ Люблінського 
науково-технологічного парку, Польща (Семінар з дисциплін: Публічні фінанси, Фінанси за рубіжних країн, 
Міжнародні фінанси, 2021 р.).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи у межах ОК передбачають поточний, модульний і підсумковий контроль, який у ВНУ імені Лесі 
Українки регламентується Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти 
(https://cutt.ly/0CFHVfw) та Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та 
другому (магістерському) рівнях (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU). Критерії оцінювання за 
окремою дисципліною визначені у силабусах ОК. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 
практичних заняттях, перевірки результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, контролю засвоєння 
навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання здобувачем освіти. Семестровий контроль 
проводиться у формі семестрового іспиту або заліку з конкретної ОК в обсязі і у терміни, визначені навчальним 
планом. Тематика модульних контрольних робіт та питання до іспиту містяться у силабусах відповідних ОК. 
Оцінювання здобувачів освіти відбувається за накопичувальною системою у 100-бальній шкалі ЄКТС, відповідно до 
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якої він має право отримати 40 балів протягом поточного контролю та 60 балів протягом підсумкового контролю. 
Іспит може вважатися зарахованим, якщо він набирає не менше 75 балів ЄКТС. Залік може бути зараховано, якщо 
він набирає не менше 60 балів. Питання для підсумкового оцінювання ОК готує викладач з наступним 
обговоренням і затвердженням завідувачем кафедри. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується у ВНУ імені Лесі Українки унормуванням та 
регламентацією, що визначені Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти 
(https://cutt.ly/0CFHVfw) та Положенням про проведення практики здобувачів освіти (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/ uploads/2022/08/2022_Положення_про_практику).  Підсумкова модульна оцінка з тих ОК, де передбачено 
іспит як форму контролю, визначається в балах як сума поточної та контрольної модульних оцінок. Залік викладач 
виставляє за результатами поточної роботи здобувача освіти без проведення модульних контрольних робіт 
(оцінювання за шкалою від 0 до 100 балів). Заборгованість із модуля повинна бути ліквідована здобувачем освіти у 
позааудиторний час до початку підсумкового контролю. Кінцевий термін ліквідації заборгованості з модульного 
контролю обмежується початком заліково-екзаменаційної сесії. Якщо з дисципліни, де передбачено іспит, 
підсумкова оцінка (бали) з ОК як сума підсумкових модульних оцінок становить не менше як 75 балів, то, за згодою 
здобувача освіти, вона може бути зарахована як підсумкова оцінка з ОК. Іспит складається, якщо здобувач освіти 
бажає підвищити рейтинг. У цьому випадку бали, набрані здобувачем за результатами модульних контрольних 
робіт, анулюються. Екзаменаційна оцінка визначається в балах за результатами виконання екзаменаційних завдань 
за шкалою від 0 до 60 балів.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контролю міститься в ОП, навчальних планах, розкладах заліково-екзаменаційних сесій. 
Форми контрольних заходів, розподіл загальної кількості балів між ними та критерії оцінювання визначаються 
силабусом (програмою) освітньої компоненти (навчальної дисципліни) і доводяться до відома здобувачів освіти на 
першому занятті з дисципліни. Із силабусами ОК можна ознайомитися в електронному доступі на сайті ВНУ імені 
Лесі Українки https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/derzhavna-sluzhba-2021-r та у друкованому вигляді на кафедрі. 
Розклади проведення заліків, іспитів затверджуються і доводяться до відома здобувачів освіти через розміщення на 
сайті університету у розділі «Навчання», підрозділі «Розклад занять» http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi, 
дошці оголошень на факультеті.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

ОП сформована на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
затвердженого у 2020 р. (наказ МОН України від 04.08.2020 р. № 1001). Ним визначено форми атестації здобувачів 
освіти, якими є публічний захист кваліфікаційної роботи та ЄДКІ за спеціальністю в установленому порядку.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів у ВНУ імені Лесі Українки регулюється: Положенням про організацію 
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_ред.pdf); Положенням 
про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
(file:///C:/Users/Admin/Downloads/2022_Polozh_pro_otzin_Ред_редМЕД%20(1).pdf); Положенням про організацію і 
проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування 
(file:///C:/Users/Admin/Downloads/2022_ПОЛОЖ_ПІДСУМК_ТЕСТУВ_2020ред%20(2).pdf); Положенням про 
проведення практики здобувачів освіти  
(file:///C:/Users/Admin/Downloads/2022_Положення_про_практику_ред.pdf); Положенням про випускні 
кваліфікаційні роботи (проєкти) (file:///C:/Users/Admin/Downloads/2022_ПОЛОЖЕННЯ-про_випуск_роботи-Ред-
1%20(1).pdf); Положенням про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) 
та другий (магістерський) рівні освіти (https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-Положення-про-
ДЕК_2021-1-1.pdfh); Тимчасовим порядком організації і проведення в дистанційному режимі заліково-
екзаменаційної сесії та державної атестації у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
(file:///C:/Users/Admin/Downloads/ТИМЧАСОВИЙ-ПОРЯДОК.pdf). Усі положення розміщені на сайті університету 
у вільному доступі.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується наявністю чітких, зрозумілих доступних критеріїв оцінювання усіх 
форм контрольних заходів; проведенням заліків, іспитів. Право на об’єктивне оцінювання забезпечує можливість 
повторного складання заліків чи іспитів, право апеляції тощо. У ЗВО діє Скринька довіри для виявлення та аналізу 
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конфліктних ситуацій, скринька довіри на факультеті, електронна скринька довіри 
https://forms.office.com/r/tgbqL5jU0K та електронна пошта antykor@vnu.edu.ua. Задля дотримання вимог ст. 61 
Закону України «Про запобігання корупції» розроблено і затверджено Антикорупційну програму ВНУ імені Лесі 
Українки з метою усунення корупційних ризиків (https://cutt.ly/tCFX4Yb). Питання щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів регламентується Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних 
ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3dgqNW3). Врегулювання 
будь-яких видів дискримінації базується на їх попередженні та боротьбі із ними. Відповідно до Статуту ВНУ імені 
Лесі Українки посадові та службові особи університету, інші особи, які виконують роботу та перебувають з 
університетом у трудових відносинах, зобов’язані не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних 
правопорушень; інформувати про виникнення конфлікту інтересів тощо. Випадків процедури оскарження 
результатів контрольних заходів та атестації здобувачів освіти на ОП чи конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів виписано у Положенні про організацію навчального 
процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3jOkiLh). Сесія складається здобувачем освіти в період заліково-екзаменаційних сесій згідно із 
затвердженим графіком навчального процесу та розкладом. Здобувач освіти, який отримав незадовільну оцінку або 
не з’явився на екзамен (залік), має право на ліквідацію академічної заборгованості. Повторне складання екзаменів 
(заліків) допускається не більше двох разів: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом 
факультету. Інформація про терміни перескладання іспитів та заліків відображається у графіку ліквідації 
академічної заборгованості. Випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів в освітньому 
процесі за ОП не було виявлено.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів урегульовує Положення про 
організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі 
Українки(https://bit.ly/3jOkiLh). Порядок оскарження результатів контрольних заходів під час проведення 
проміжного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування визначено Положенням про організацію і 
проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/2NpJdsy). Здобувачі освіти, які не погоджуються із результатами підсумкового контролю, мають право 
звернутися з апеляційною заявою на ім’я проректора з навчальної роботи та рекрутації в день оголошення 
результатів підсумкового оцінювання. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії, яку створює своїм 
розпорядженням проректор з навчальної роботи та рекрутації, не пізніше наступного дня після її подання. Здобувач 
освіти, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. Випадків оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів не було виявлено.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Дотримання академічної доброчесності у ВНУ імені Лесі Українки визначені у: Положенні про захист 
інтелектуальної власності (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Polozhennya-pro-zahyst-IV-u-SNU-
1.pdf); Положенні про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності 
здобувачів вищої освіти і НПП (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf); 
Кодексі академічної доброчесності (https://cutt.ly/DCFCPDR). Норми цих документів містять низку заходів і 
процедур щодо дотримання академічної доброчесності. Зокрема, створено сторінку Академічна доброчесність на 
офіційному сайті ЗВО. Вона постійно оновлюється актуальними інформаційними та методичними матеріалами 
щодо питань корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання, інформаційної грамотності, 
попередженню плагіату тощо (https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/). У квітні в ЗВО відбувається 
Тиждень академічної доброчесності (http://surl.li/ddzbu), проводяться тренінги, вебінари, семінари, відкриті лекції 
(https://bit.ly/3PgrZJt). 
Для перевірки кваліфікаційних робіт використовується програма StrikePlagiarism. Перевірка на плагіат 
кваліфікаційних робіт здійснюється безкоштовно. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у ВНУ імені Лесі Українки передбачає п’ять рівнів забезпечення якості освіти, включно академічну 
доброчесність (https://cutt.ly/ACFOHvn).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У ЗВО створено Комітет з етики наукових досліджень, який наділений правом одержувати і розглядати заяви щодо 
порушення Кодексу академічної доброчесності та надавати пропозиції адміністрації університету 
(факультетів/інститутів) щодо накладання відповідних санкцій (http://ra.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/03/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf). У ЗВО діє Положення про систему запобігання 
та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів освіти НПП ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/BCFBfCS). На кафедрі призначено відповідальну особу за дотримання академічної доброчесності, 
відбувається перевірка на академічну доброчесність кваліфікаційних робіт. Вони безоплатно перевіряються на 
плагіат за допомого спеціальної комп’ютерної програми Strikeplagiarism (https://www.strikeplagiarism.com/en/), 
згідно із Договором про співпрацю між ЗВО з ТзОВ «АНТИПЛАГІАТ» № В06-05/01 від 06.05.2022 р. 
(https://cutt.ly/iCFMccN). Тему кваліфікаційної роботи здобувач освіти обирає відповідно до своїх наукових 
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уподобань, тому визначені ним завдання формуються з максимальною спрямованістю на креативний та творчий 
підхід до їх вирішення, що сприяє запобіганню порушенням академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Запобігання академічного плагіату визначено п. 3.2. Положення про систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів освіти і НПП ВНУ імені Лесі Українки 
(http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-systemu-zapobigannya-ta-vyyavlenya-
akademichnogo-plagiatu.pdf). ОП включає ОЗК4  Методологія та організація наукових досліджень, що викладається у 
першому семестрі першого року навчання. На заняттях акцентується увага на питаннях академічної доброчесності 
та відбувається ознайомлення ЗО із нормативно-правовою базою щодо дотримання академічної доброчесності, 
запобігання та виявлення плагіату; роз’яснення вимог щодо написання кваліфікаційної роботи, оформлення 
цитувань та посилань на використані джерела; публічні захисти кваліфікаційних робіт, практик. Кафедра активно 
долучається до популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти під час проведення занять, зустрічі 
гаранта та завідувача кафедри зі здобувачами ОП.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідальність за порушення академічної доброчесності, зокрема, за академічний плагіат і організацію роботи з 
його виявлення передбачено у п. 7 Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 
науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/BCFBfCS). Для  кваліфікаційних робіт визначено індекс унікальності тексту: високий, середній, 
низький, недопустимо низький. Кваліфікаційні роботи з низьким індексом унікальності не допускаються до захисту 
або здобувачам освіти відмовляється у присудженні відповідного ступеня вищої освіти. Одним із ефективних заходів 
щодо недопущення академічної недоброчесності є контроль наукового керівника за якістю кваліфікаційної роботи, 
перевірка ним відповідності посилань на джерела інформації, коректність запозичень та цитування. Порушення 
академічної доброчесності встановлюється на основі результатів перевірки відповідними системами виявлення 
плагіату у наукових текстах НПП та кваліфікаційних роботах здобувачів освіти. Факт виявлення плагіату в 
академічних текстах здобувачів освіти призводить до їхньої академічної відповідальності: недопуску до захисту 
кваліфікаційної роботи; до повторного проходження оцінювання знань. За час дії чинної ОП НПП і здобувачі освіти 
не притягувалися до відповідальності за порушення академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір НПП забезпечується: Статутом ЗВО (https://cutt.ly/UZFqgbu), Колективним договором 
(https://cutt.ly/4KzVWRz). Визначення компетентності кандидатів прописане в: Порядку проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
(https://cutt.ly/2hZmXQ4), Положенні про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) 
на посади НПП (https://cutt.ly/PhZboli). Рівень їх професіоналізму визначається на конкурсі, терміни та умови якого 
розміщено на офіційному сайті ЗВО. Критерії відбору: відповідність ліцензійним умовам, місце у 
загальноуніверситетському рейтингу, наявність наукового ступеня та/або вченого звання, рівень професійної 
кваліфікації, постійне її підвищення. Конкурсна комісія розглядає документи кандидатів на відповідність 
кваліфікаційним умовам. На засіданнях кафедри, вченої ради факультету відбувається обговорення кандидатур 
претендентів. Конкурсний добір враховує рейтингові показники навчально-методичної і наукової діяльності 
відповідно до критеріїв, затверджених Вченою радою (http://cit.eenu.edu.ua/?page_id=160). З 2020 р. на кафедрі 
працює д. держ. упр., проф. Л. Пашко з досвідом науково-педагогічної діяльності, з 2021 р. – викладачі-практики з 
досвідом роботи в органах державної влади, к. держ. упр., доцент М. Нинюк, к. держ. упр. І. Нинюк. Практику у 
органах публічної влади забезпечуватиме у 2022/2023 н. р. начальник Міжрегіонального управління НАДС у 
Волинській і Рівненській областях О. Лавренчук. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Відповідно до Стратегії розвитку ЗВО на 2020-2024 рр. (https://cutt.ly/qhX7cR3) та Програми реалізації стратегії 
ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 рр. (https://cutt.ly/ehX7vB7) одним з пріоритетів визначено тісну співпрацю 
із роботодавцями. Важливим  моментом залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є 
укладання договорів про проведення практики в органах публічного управління, в органах влади та місцевого 
самоврядування. Договори про проходження практики підписано між ЗВО та Волинською обласною радою, 
Волинською ОДА, Луцькою міською радою та її структурними підрозділами тощо. Налагоджена співпраця із 
випускниками, зокрема І. Гузем, народним депутатом України 8 і 9 скликання, депутатами Волинської обласної 
ради 7-го скликання А. Бокочем, В. Кучером, депутатом Луцької міської ради Б. Богоносом тощо. Роль містка із 
роботодавцями виконував «A-B HUB» ВНУ імені Лесі Українки. Завідувач кафедри, д. політ. н., проф. О. Ярош взяла 
участь у ГР при МФО «Рівні можливості» Верховної Ради України (29.01.2021 р.) (https://bit.ly/3b8Xylz).
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Університет здійснює постійну співпрацю із експертами, професіоналами-практиками. Так, до викладання ОПК 15 
Практика в органах публічного управління залучений Ю. Лавренчук, начальник Міжрегіонального управління 
Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях, магістр 
державного управління. Із 2021 р. на кафедрі працюють к. держ.  упр., доцент М. Нинюк (понад 25 років стажу 
державної служби та понад 30 років науково-педагогічної роботи) та к. держ. упр. І. Нинюк (понад 22 роки 
державної служби). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

ВНУ імені Лесі Українки дбає про професійний розвиток НПП шляхом рейтингового оцінювання відповідно до 
Положення про рейтингове оцінювання НПП, кафедр, факультетів (інститутів) (https://cutt.ly/anX6E4h ). 
Результати рейтингу НПП враховуються під час конкурсного відбору та є підставою для матеріального заохочення. З 
метою забезпечення можливості підвищення кваліфікації та стажування НПП ЗВО укладено низку договорів з 
установами, організаціями, іншими ЗВО. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і НПП 
(https://cutt.ly/AhCotVj) регламентує організацію та проходження стажування. Їх результати враховуються при 
проходженні атестації та обранні за конкурсом. Зокрема, в 2021-2022 рр. пройшли курси підвищення кваліфікації  
проф. О. Ярош, проф. Л. Пашко, доц. Я. Ярош. Колективним договором на 2021-2025 рр. 
(https://vnu.edu.ua/uk/news/reytingvikladachiv-2020) передбачено преміювання: за публікацію у журналі, що 
входить до наукометричних баз даних Scopus (Q1), за результатами рейтингового оцінювання викладачів; оплату 
відряджень НПП для участі в науково-практичних конференціях; оплату витрат, пов’язаних із захистом докторських 
дисертацій тощо. НПП та ЗО мають можливість публікуватися у фаховому виданні «Літопис Волині» 
(https://cutt.ly/bhCprxf) та у збірнику матеріалів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» 
(https://bit.ly/3jNEtch). Кафедра щорічно проводить «Всеукраїнські політологічні читання пам’яті професора 
Богдана Яроша».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів, що використовуються у ЗВО з метою стимулювання розвитку викладацької майстерності, включає 
систему організаційних заходів, матеріальне та моральне заохочення. Викладачам за поданням кафедри може 
надаватись творча відпустка зі збереженням посади та заробітної плати для завершення дисертації або наукової 
праці. Матеріальне заохочення регламентується нормами Колективного договору (https://cutt.ly/9hCaaxp). Згідно з 
документом передбачено надбавки НПП за наукові ступені та вчені звання: доцентам передбачено 25 % від 
посадового окладу, професорам – 33 % окладу, кандидатам наук, докторам філософії – 15 % окладу, докторам наук – 
25 %. За здобуття наукового ступеня доктора наук передбачена одноразова премія у розмірі 20 тис. грн. 
Здійснюється преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання працівників  (Додаток № 4 до 
Колективного договору). На розвиток викладацької майстерності спрямовані норми Положення про рейтингове 
оцінювання (https://cutt.ly/anX6E4h). Передбачені доплати до посадового окладу за педагогічний стаж (за 3 роки 
стажу – 10%, 10 років – 20%, 20 років – 30%) та до 25% від посадового окладу за знання та використання іноземних 
мов у професійній діяльності. Інші доплати виплачуються за обґрунтованого подання керівника структурного 
підрозділу та фонду економії ресурсів. Кожного року університет проводить рейтингове оцінювання діяльності НПП 
і фінансово стимулює їх через одноразові доплати за показниками (https://bit.ly/2LOW8nr). 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансування ЗВО здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та власних коштів університету (плати за 
послуги, благодійних внесків, грантів) (Р. 10 Статуту ВНУ імені Лесі Українки https://cutt.ly/yXlCiDm). Для 
забезпечення освітнього процесу на ОПП використовується аудиторний фонд корпусів С, D. У корпусі D (факультет 
історії, політології та національної безпеки, заг. площа 4977,9 м2) наявний значний аудиторний фонд, у т. ч. дві 
аудиторії з мультимедійним обладнанням, комп’ютерна зала, конференц-зала (640 посадкових місць), Простір ідей, 
обладнаний Smart TV. Для проведення потокових лекцій використовуються мультимедійні лекційні аудиторії 
корпусу С (https://cutt.ly/zCy2GT6), для проведення поточного та підсумкового контролю з ОК – комп’ютерні 
лабораторії відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» 
(http://cit.vnu.edu.ua/), у якому є шість комп’ютерних класів, усі комп’ютери об’єднані у корпоративну мережу з 
підключенням до мережі Іnternet (https://cutt.ly/bCy2YYY). У ЗВО є бібліотека (https://cutt.ly/yBhY21y), бібліотечний 
фонд становить понад 845 тис. примірників друкованих та електронних документів, доступних користувачам у 
читальних залах, через електронний каталог (працює у режимі 24/7) та інституційний репозитарій 
(https://cutt.ly/1Cy2Xqz). Бібліотека надає доступ до баз даних, зокрема до Scopus та Web of Science 
(https://cutt.ly/LBntJQ8, https://cutt.ly/9Cy7TzL, https://cutt.ly/jCy7OTo). ОК ОПП мають належне навчально-
методичне забезпечення.
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Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Створене освітнє середовище дозволяє задовольнити різносторонні потреби та інтереси здобувачів освіти. У ЗВО 
функціонує Наукове товариство аспірантів і студентів, Центр культури і дозвілля, Центр волонтерів ВНУ імені Лесі 
Українки, спорткомплекс, стадіони, база практик-табір «Гарт». На факультеті історії, політології та національної 
безпеки є Простір ідей, стіл для настільного тенісу. В усіх навчальних корпусах є вільний доступ до Wi-Fi. Щорічно 
проводяться конференції: Політологічні читання імені професора Богдана Яроша, Молода наука Волині: пріоритети 
та перспективи досліджень, Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук, на яких здобувачі 
освіти мають можливість апробувати результати наукових досліджень та публікувати їх у збірниках матеріалів 
конференцій, видається збірник «Літопис Волині» (категорія Б), функціонують центри вивчення іноземних мов 
(https://cutt.ly/mCulu7G), Мовний центр «Світ». При кафедрі політології та публічного управління функціонують: 
Аналітичний центр «Волинь», Лабораторія соціологічних досліджень, Лабораторія гендерних досліджень, 
Майстерня публічного лідерства. Для вивчення думок здобувачів освіти щодо організації освітнього процесу 
НМВЗЯВО проводить моніторинг якості освіти шляхом загальноуніверситетського онлайн-опитування 
(https://cutt.ly/aBWxJCg), на факультетах проводяться опитування щодо організації та здійснення освітнього 
процесу на окремих ОП (https://cutt.ly/DBWx9Zn), у навчальних корпусах функціонують скриньки довіри.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

У ВНУ імені Лесі Українки функціонує відділ охорони праці (https://cutt.ly/UCsC3NX; https://cutt.ly/PCsCLIu). 
Відповідно до локальних нормативних документів та систематично у встановленому порядку проводяться навчання, 
перевірка знань, інструктажі з питань охорони праці та БЖД (https://cutt.ly/ACsCIwf). У навчальних корпусах 
розміщено вогнегасники, схеми евакуації, напрями руху до основного та запасних евакуаційних виходів, порядок дій 
щодо забезпечення безпеки та швидкої евакуації під час пожежі. У деканаті, на кафедрі політології та публічного 
управління наявні універсальні медичні аптечки. У період карантину робота університету організована з 
дотриманням належних протиепідемічних заходів (використання засобів індивідуального захисту, наявність 
антисептиків, проведення теплового скринінгу, заборона відвідувати навчальні корпуси стороннім особам, 
дезинфікація приміщень). У корпусі D є приміщення для тимчасового перебування у разі оголошення повітряної 
тривоги. У ЗВО діє Центр духовно-психологічної підтримки населення у стресових ситуаціях 
(https://cutt.ly/CCuGB3X), Психологічна служба (https://cutt.ly/GCuGOKJ), реабілітаційна клініка 
(https://cutt.ly/dCuGDWB; https://cutt.ly/TCuGKrT); здійснюється онлайн щотижневе безоплатне надання 
психологічної підтримки населенню в умовах військових дій (https://cutt.ly/2CuHrxU), проводяться курси базового 
володіння зброєю (https://cutt.ly/dCuHn3h).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Необхідну підтримку надають куратори, НПП, наукові керівники практик, кваліфікаційних робіт, гарант, члени 
групи забезпечення, деканат факультету. Інформаційну підтримку можна отримати через сайт ЗВО 
(https://vnu.edu.ua/uk; https://cutt.ly/MBmdDj0) з інформацією про структурні підрозділи для консультацій 
(https://cutt.ly/TBmdIQS) шляхом особистого звернення або електронного запиту. Нормативно-правові документи 
розміщено на сайті ЗВО (https://cutt.ly/SBmdhDB; https://cutt.ly/QBmdcCD). На вебсайті університету є інформація 
про факультети і кафедри, графіки навчального процесу, розклади занять, заліково-екзаменаційних сесій, атестації 
(https://cutt.ly/2BmdZOj), силабуси ОК (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/derzhavna-sluzhba-2021-r). ЗВО 
(https://cutt.ly/ABmd2od), кафедра (https://bit.ly/3u0ttNp), факультет (https://bit.ly/3jLm4Nv) мають групи і 
сторінки у Facebook, у Інстаграм polit_vnu. Основи соціальної політики та психологічної роботи закладені у 
Положеннях: про психологічну роботу (https://cutt.ly/jCdqMKO), про соціальну політику (https://cutt.ly/2CdweUM). 
Низка послуг надається в онлайн-режимі. Довідка про доходи (https://cutt.ly/IBWcUuY), довідка з місця навчання 
(https://cutt.ly/bBWcOeu) – електронною поштою або Укрпоштою (під час дистанційного навчання). Функціонує 
електронний розклад занять, заліків, екзаменів (https://cutt.ly/oBmd7JP), у Телеграм – чат-бот для користування 
розкладом (@vnu_rozklad_bot). Інформаційну підтримку надає бібліотека і у режимі онлайн 
(https://cutt.ly/WCiYnOD).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

 ВНУ імені Лесі Українки створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 
потребами. Згідно із Статутом ЗВО здобувачі освіти мають право на спеціальний навчально-реабілітаційний 
супровід та вільний доступ до інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних показань 
(https://cutt.ly/IBmSLwi). Організація освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами здійснюється з 
урахуванням їх індивідуальних характеристик: використовуються елементи дистанційного навчання, надається 
індивідуальний план або індивідуальний графік навчання, академічна відпустка (https://cutt.ly/LBmDwzm).  Зміна 
джерела фінансування здобувачів освіти університету, які навчаються за договором про надання освітніх послуг за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, на навчання за державним замовленням здійснюється на конкурсній 
основі, з урахуванням пільг, встановлених чинним законодавством (https://cutt.ly/GBmFsFm). Для забезпечення 
доступності навчальних приміщень для осіб з обмеженою мобільністю навчальні корпуси, гуртожитки обладнані 
пандусами (https://cutt.ly/sCdxY9E). У ЗВО працює Інклюзивний хаб, реабілітаційна клініка 

Сторінка 16



(https://cutt.ly/YCdWTtd). На ОП особи з особливими освітніми потребами не навчаються. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури щодо врегулювання конфліктних ситуацій регламентується Положенням про порядок і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій у таких сферах: врегулювання ситуацій у разі конфлікту інтересів; 
дотримання прав людини за ознакою раси, релігії, протидія гендерній дискримінації; врегулювання конфліктів у 
навчальному та освітньому процесі; протидія сексуальним домаганням, булінгу та врегулювання конфліктів у 
міжособистісних стосунках суб’єктів освітнього середовища (https://cutt.ly/uj6Zasi). Питання щодо дотримання 
академічної доброчесності визначено у Положенні про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 
науково-дослідній діяльності здобувачів освіти і НПП (https://cutt.ly/cBmv3nL); Кодексі академічної доброчесності 
(https://cutt.ly/UBmbp1B). П. 8 Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та 
другому (магістерському) рівнях (https://cutt.ly/4BmowED) урегульовує процедуру апеляції результатів підсумкового 
контролю. Порядок оскарження результатів комп’ютерного тестування визначено у Положенні про організацію і 
проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування (https://cutt.ly/UBmvbY5). При 
виникненні конфлікту здобувач освіти подає заяву на ім’я декана факультету, ректора з метою вирішення ситуації. 
Для розгляду та прийняття рішень, за необхідності, створюються тимчасові та постійні комісії: стипендіальна 
(https://cutt.ly/YCdLksE), апеляційна (https://cutt.ly/wCdLnAt; https://cutt.ly/NCdLR88) тощо. На факультетах та у 
гуртожитках є скриньки довіри для розміщення скарг і зауважень. На вебсайті ЗВО розміщено інформацію щодо 
діяльності ЗВО у запобіганні, виявленні та протидії корупції (https://cutt.ly/OCd23IS). Розроблено антикорупційну 
програму (https://cutt.ly/CCdVPzq), затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 
виявлення корупції (https://cutt.ly/UCdZUHd; https://cutt.ly/qCdZnyK).  Процедури врегулювання спірних питань в 
окремих ситуаціях визначені іншими нормативними документами: спірні питання щодо призначення чи 
позбавлення стипендій виносяться на розгляд стипендіальної комісії (https://cutt.ly/YCdLksE); розгляд апеляційних 
заяв вступників щодо результатів вступних випробувань у ВНУ імені Лесі Українки належать до компетенції 
апеляційної комісії (https://cutt.ly/wCdLnAt; https://cutt.ly/NCdLR88). Практика застосування процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій на ОП відсутня.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Нормативними документами, що регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП у ВНУ імені Лесі Українки є: Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та 
закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/aXzH7p0); Порядок формування освітніх 
програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім 
(освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання у ВНУ імені 
Лесі Українки (https://cutt.ly/XXzJ5cj); Положення про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(file:///C:/Users/Admin/Desktop/нормат_база_універ/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VN
U). Документи розміщені на офіційному вебсайті ЗВО у вільному доступі.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд, моніторинг та обговорення освітніх програм відбувається щорічно. Підстави для перегляду ОП визначені 
п. 5.5 Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені 
Лесі Українки (https://cutt.ly/aXzH7p0). За розробку, моніторинг і періодичний перегляд ОП відповідає гарант. До 
моніторингу та перегляду освітньої програми залучаються здобувачі освіти, випускники, роботодавці, стейкхолдери, 
НПП, академічна спільнота шляхом проведення засідань кафедри, круглих столів, обговорення результатів 
опитувань. Результати обговорень оформляються протоколами засідань кафедри. За результатами аналізу і 
обговорення ОП приймається рішення про внесення змін та доповнень або ж розробку нової ОП. 
Перегляд освітньої програми здійснюється щорічно. За результатами перегляду зміни в ОП можуть не вноситися. У 
такому випадку, за потреби, вносяться зміни у зміст силабусів навчальних дисциплін. ОП може оновлюватись 
частково в частині всіх (окремих) компонентів, якщо оновлення змісту програми (змісту дисциплін, практик, їх 
обсягу в кредитах ЄКТС тощо) не перевищує 60 %. Внесені зміни (доповнення) оформлюються протоколом вченої 
ради відповідного факультету (інституту). При зміні місії (цілей) ОП, її виду (запровадження міждисциплінарності) 
та значному оновленні обґрунтовані зміни чи доповнення до неї вносяться в такому ж порядку, як під час її розробки 
га затвердження вперше відповідно до цього Положення. Після перегляду та затвердження ОП  розміщується на 
офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки.
За результатами останнього перегляду (2021 р.) та з метою відповідності ОК назві та меті ОП до неї внесено зміни: 1. 
Цикл загальної підготовки: повністю оновлено зміст ОК цього циклу та включено низку ОЗК: ОЗК 1 Інтелектуальна 
власність; ОЗК 3 Політика гендерної рівності; ОЗК 5 Національна безпека; ОЗК 6 Комунікації в публічному 
управлінні; ОЗК 7 Публічні фінанси; ОЗК 9 Правове регулювання державного регулювання. 2. Цикл професійної 
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підготовки: включено ОПК 10 Проєктний менеджмент; ОПК 13 Електронне врядування. 3. Цикл вибіркових 
дисциплін: збільшено обсяг часу на вивчення вибіркових дисциплін (23 кредити) й запропоновано новий перелік 
ВД, розміщених на сайті ЗВО у Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін ((https://cutt.ly/oCGp3HW).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі освіти залучені до моніторингу та перегляду ОП шляхом опитування, анкетування, зустрічей із гарантом, 
групою забезпечення, деканатом факультету, завідувачем кафедри, участі у засіданнях кафедр, круглих столах, 
семінарах тощо. Під час обговорення ОП на засіданні кафедри політології та публічного управління здобувачами 
внесено пропозиції щодо  збільшення варіативного складника навчального плану. Ці пропозиції враховані шляхом 
збільшення кількості вибіркових дисциплін. Випускниця ОП, а нині здобувач вищої освіти третього рівня за ОП 
Політологія  А. Хвисюк брала участь у розробці ОП (протокол засідання кафедри політології, управління та 
державної безпеки № 17 від 13.04.2021 р.).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до квот, визначених Статутом ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/eXHQV0P), здобувачі освіти через 
своїх виборних представників мають представництва у колегіальних органах (Студентській раді факультету, 
Студентській раді ЗВО, Вченій раді факультету (https://cutt.ly/9XHQ8Vc), Вченій раді університету 
(https://cutt.ly/zXHWe8X). Виборні представники з числа здобувачів освіти також представлені в органах 
громадського самоврядування (Конференції трудового колективу, Зборах трудового колективу факультету). У ВНУ 
імені Лесі Українки функціонує  Наукове товариство аспірантів і студентів (https://cutt.ly/dCrjdt9) і Рада молодих 
вчених (https://cutt.ly/1CrjlJg), які є складовою системи громадського самоврядування університету. Здобувачі 
освіти на засіданнях мають змогу висловити зауваження стосовно організації освітнього процесу, вносити 
пропозиції щодо його покращення, брати участь у їх обговоренні та голосувати за відповідні рішення.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

До процедур забезпечення якості освітньої діяльності активно залучаються роботодавці, що беруть участь у 
періодичному перегляді та обговоренні ОП, виступають її рецензентами (Д. Дзвінчук, директор Інституту 
гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософських наук, професор; І. 
Лопушинський, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 
технологічного університету, доктор наук з державного управління, професор; О. Лавренчук, начальник 
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та 
Рівненській областях, магістр державного управління; В.Курилюк, заступник керівника комунального закладу 
«Луцький міський молодіжний центр», член ГО «Альянс нової генерації»; В. Веремейчик, голова Фастівської 
районної ради Київської області, магістр управління суспільним розвитком; А. Олкова-Михницька, заступник 
міського голови Української міської територіальної громади Київської області, магістр публічного управління та 
адміністрування). Участь стейкхолдерів у перегляді та обговоренні ОП відбувається у формі круглих столів, 
конференцій, семінарів, особистої комунікації гаранта та групи забезпечення із роботодавцями, засідань кафедри 
тощо.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Із метою сприяння у працевлаштуванні випускників у ЗВО створено Центр кар’єри, працівники якого організовують 
та проводять тренінги, надають профорієнтаційні консультації (написання резюме, мотиваційного листа, 
роз’яснювальна робота щодо законодавчих і нормативно-правових актів державного регулювання зайнятості та 
трудових відносин тощо) (https://cutt.ly/5X3qu72). Координує напрям працевлаштування випускників 
профконсультант відділу молодіжної політики та соціальної роботи. На вебсайті ЗВО розміщені поради стосовно 
підготовки резюме (https://cutt.ly/fX3qpBv). У ЗВО діє Асоціація випускників, одним із завдань якої є наповнення 
інформаційної бази даних випускників  (https://cutt.ly/6X3qk1m). На вебсайті університету розміщено анкету 
випускників (https://cutt.ly/xX3qcHF). Сторінка Асоціації випускників також діє у соцмережах 
(https://cutt.ly/zX3qQAE). Проводяться тематичні та ювілейні зустрічі з випускниками. Наукові керівники, гаранти 
ОП, деканат підтримують зв’язки із випускниками через соціальні мережі та інші засоби зв’язку, випускники 
запрошуються до участі у науково-практичних конференціях, Тижнях факультету та інших заходах, які 
організовуються на факультеті та в університеті. На факультеті історії, політології та національної безпеки 
започатковано проєкти «Майстерня публічного лідерства» (https://cutt.ly/3X3rpiA) та «Політична кухня: кар’єра 
через освіту» (https://cutt.ly/wX3qPsK).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
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У ЗВО створено навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SCqYmCe), який 
визначає та реалізує процедури і заходи забезпечення якості вищої освіти в університеті. У своїй діяльності він 
керується Положенням про навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/PCrkUgw). Гаранти, НМВЗЯВО проводять внутрішні аудити ОП: аналіз кадрового забезпечення 
підготовки фахівців, методичного, інформаційного забезпечення тощо, надають рекомендації викладачам, 
кафедрам, структурним підрозділам щодо покращення якості освіти. З метою вивчення думок здобувачів освіти 
щодо змісту та якості надання освітніх послуг НМВЗЯВО систематично проводить моніторинг внутрішнього 
забезпечення якості освіти шляхом їх загальноуніверситетського онлайн-опитування. Його результати представлені 
на сторінці відділу (https://cutt.ly/SCqYmCe), на факультетах проводяться опитування щодо організації та 
здійснення освітнього процесу на окремих ОП, якості дистанційного навчання та викладання навчальних 
дисциплін, результати яких обговорюються на засіданнях кафедр, вчених радах факультету. Проводяться зустрічі 
ректора, керівників структурних підрозділів з НПП, здобувачами освіти, гарантами; наради, круглі столи 
адміністрації, керівників структурних підрозділів університету з деканами факультетів, завідувачами кафедр, 
гарантами. Із 2019 р. у ЗВО функціонує Школа гарантів. В ОП відповідно до рекомендацій учасників освітнього 
процесу збільшено кількість кредитів ЄКТС на вивчення дисциплін вільного вибору. На кафедрах щомісяця 
оновлюється інформація щодо виконання НПП пп. пункту 38 чинних Ліцензійних умов. Постійно проводиться 
перевірка відповідності внутрішньоуніверситетських нормативних документів встановленим вимогам, чинному 
законодавству та прийнятим стандартам, за потреби, вносяться відповідні зміни і доповнення. Відповідно до 
пропозицій НПП вдосконалено критерії щорічного рейтингового оцінювання результатів наукової, методичної, 
організаційної роботи НПП, кафедр, факультетів.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП є первинною, тому зауваження та пропозиції щодо її реалізації за результатами акредитаційної 
експертизи відсутні. Із метою обговорення результатів акредитацій ОП, підготовка фахівців з яких здійснюється у 
ВНУ імені Лесі Українки, обміну досвідом проведення акредитаційних експертиз ОП НПП, які є експертами 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, обговорення критеріїв Відомостей про самооцінювання 
в університеті започатковано Школу гарантів (https://cutt.ly/cCrlakk), яку організовує навчально-методичний відділ 
забезпечення якості вищої освіти. Окрім того, висновки ЕК, ГЕР обговорюються на засіданнях кафедр, науково-
методичної комісії факультету, науково-методичної ради університету, вчених рад факультету та університету, 
розробляються рекомендації для усунення недоліків та зауважень, вносяться пропозиції щодо покращення якості 
освітньої діяльності. У процесі вдосконалення ОП враховуються вимоги до ліцензування та акредитації, визначені 
Міністерством освіти і науки України, Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, нормативно-
правовими документами ВНУ імені Лесі Українки, зауваження й рекомендації, висловлені під час акредитаційних 
експертиз чинних ОП.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

У ВНУ імені Лесі Українки здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти 
регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/oCrzzpP). Структуру системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ЗВО формує університетська спільнота, а саме: структурні підрозділи, науково-
педагогічний персонал, здобувачі освіти, представники адміністрації і допоміжних служб університету, які діють у 
межах своїх повноважень на принципах відкритості, демократичності, академічної доброчесності, толерантності. До 
процедури забезпечення якості освіти залучено академічну спільноту інших ЗВО у формі громадського обговорення 
ОП через заповнення відповідної анкети на вебсайті ЗВО, рецензування ОП, участі у засіданнях кафедри, 
проведення круглих столів, спільних наукових конференцій, засідань фахових семінарів.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення, яке регламентує аспекти діяльності ЗВО у сфері внутрішнього забезпечення якості освіти, 
сформована багаторівнева система внутрішнього забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/oCrzzpP). Ректорат, 
Вчена рада університету, Наглядова рада формують стратегію розвитку та основні засади діяльності ЗВО загалом. 
Кожен структурний підрозділ відповідає за свою сферу діяльності (https://cutt.ly/YCyZAUw). Роботу із забезпечення 
якості освіти координує НМВЗЯВО; вступну кампанію організовує приймальна комісія; питаннями організації, 
проведення, контролю навчально-методичної та наукової роботи НПП, здобувачів освіти, кафедр, факультетів 
опікуються відповідно навчальний відділ та науково-дослідна частина; відділ технічних засобів навчання «Центр 
інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» забезпечує впровадження сучасних інформаційних 
технологій у навчання, організовує навчання, підвищення кваліфікації , професійної компетентності НПП щодо 
роботи з платформами дистанційного навчання, організація та реалізація заходів політики університету у сфері 
міжнародної діяльності – основний напрям роботи відділу міжнародних зв’язків, відділ інформаційної політики 
забезпечує висвітлення інформації про діяльність ЗВО, відділ охорони праці відповідальний за безпечність 
освітнього середовища ЗВО. Організація освітнього процесу на факультетському рівні забезпечується деканатами, 
кафедрами, гарантами ОП.
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу унормовані чинним законодавством і внутрішніми документами 
ВНУ імені Лесі Українки: Статут (https://cutt.ly/eXHQV0P); Колективний договір на 2021–2025 роки 
(https://cutt.ly/tCGuBoV); Правила внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/LCGiwn8); Кодекс академічної 
доброчесності (https://cutt.ly/FCGioKf); Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання 
здобувачів освіти (https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022 Положення_про_вiл_ний_вибiр); 
Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 
(https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU); Положення про порядок 
і процедури вирішення конфліктних ситуацій (https://cutt.ly/CCGoVG9) та ін. Усі ці документи доступні на сайті ВНУ 
імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Для отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін (здобувачів освіти, стейкхолдерів) ОП 
оприлюднюється на сайті ВНУ імені Лесі Українки у вкладці Громадське обговорення ОП 
(https://vnu.edu.ua/uk/hromadske-obhovorennya).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про ОП (її цілі, очікувані результати навчання та освітні компоненти) розміщена на сайті ВНУ імені Лесі 
Українки у Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/oCGp3HW).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
1. Динамізм та актуальність ОП Державна служба. 
2. Спрямованість на професійну підготовку конкурентоспроможних, висококваліфікованих здобувачів освіти.
3. Поєднання національної та регіональної специфіки при підготовці фахівців на ОП.
4. Студентоцентрований  підхід до ОП в цілому та кожного ОК зокрема.
5. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти на ОП шляхом вільного вибору вибіркових 
дисциплін у Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін, визначення теми кваліфікаційної роботи та вибору 
наукового керівника. 
6. Високий професійний рівень НПП ОП, які мають наукові ступені, вчені звання та/або практичний досвід 
професійної діяльності в органах публічної влади, вагому кількість наукової продукції, включно статті, що входять 
до міжнародних наукометричних баз, беруть активну участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, 
відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 
7. ОП розроблена з урахуванням зарубіжного досвіду функціонування державної служби європейських країн. 
8. Започаткування у 2022/2023 н. р. набору здобувачів освіти на навчання за державним замовленням 
Національного агентства України з питань державної служби.
 Слабкими сторонами ОП є:
1. Недостатній рівень міжнародної академічної мобільності НПП та здобувачів освіти. 
2. Відсутність у підготовці здобувачів освіти програми "Подвійний диплом" із зарубіжними ЗВО.
3. Недостатня залученість до освітнього процесу зовнішніх НПП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

1. Постійний моніторинг та оновлення ОП відповідно до чинного законодавства та нормативно-правової бази ВНУ 
імені Лесі Українки, пропозицій стейхолдерів та інноваційних змін в освітньому середовищі. 
2. Посилення рівня міжнародної та вітчизняної академічної мобільності НПП та здобувачів освіти. 
3. Аналіз можливостей та перспектив запровадження програми "Подвійний диплом" на ОП.
4. Удосконалення навчально-методичної бази на ОП.
5. Налагодження сталої експертно-консультаційної співпраці НПП і здобувачів на ОП із територіальними 
громадами регіону.
6. Розширення баз практик підготовки  здобувачів освіти на другому (магістерському) рівні.
7.  Активізація діяльності Майстерні публічного лідерства. 
8. Підвищення рівня відповідальності здобувачів освіти за індивідуальну траєкторію навчання та результати власної 
освітньої діяльності.
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9. Посилення зворотного зв’язку з випускниками ОП через рік, три роки та п’ять років після закінчення навчання.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Цьось Анатолій Васильович

Дата: 01.11.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика силабус 

2022.pdf

oqB0nYYvEStzO0kgf
hUT62foy0zT//XFfl

UNfZ5BiDg=

МТЗ кафедри політології та 
публічного управління, 
факультету історії, політології 
та національної безпеки, 
університету

Практика в органах 
публічного управління

практика Силабус_Практика 
в органах 

публічного 
управління 

2022.pdf

+01a1QOXXUxgdS0x
QJ0Y++P6A3jyVdm

GRBSzlm39SvQ=

База практики

Місцеве 
самоврядування

навчальна 
дисципліна

Місцеве 
самоврядування.pdf

z1cQ7vFbWhIQW31
GgWUE/x+aWl/H6K

QiSRfdfYKAlW4=

Лекційні аудиторії 204, 209, 310.
Лекційна аудиторія 101: 
інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-Siemens Esprimo 
V5535, материнська плата на 
основі Cel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна Microsoft 
Windows 7 (безкоштовне 
поновлення з Microsoft Windows 
XP). Лекційна аудиторія: 106: 
маркерна дошка переносна, 
інтерактивна дошка INTECH 
IWB, проектор View Sonic PS501X. 
Ноутбук Asus A7M 17.1" WXGA, 
материнська плата на основі 
Turion X2 TL 56 з відповідним 
комплектом чипсетів; 1 Gb Ram; 
120 Gb hdd.

Електронне 
урядування

навчальна 
дисципліна

Силабус 2022 
Електронне 

урядування.pdf

UYKO9VkOAx8uvTji
kbGsBWueHWratZO

YQJ/3tMVVo1M=

Лекційні аудиторії 204, 209. 
Комп’ютерний клас 305: 15 
стаціонарних комп’ютерів у 
наступній комплектації: 8 
компʼютерів – Материнська 
плата на основі AMDRyzen 3 1200 
Quad-CoreProcessor з відповідним 
комплектом чипсетів; 8GbRam; 
240 GbSdd, монітор – Philips 
223V5LHSB 5ms. На комп’ютерах 
встановлена ліцензійна версія 
MicrosoftWindows 10Pro. 7 
компʼютерів – Материнська 
плата на основі IntelPentium(R) 
Dual-CoreCPUE5300, 2.60GHz з 
відповідним комплектом 
чипсетів;   2GbRam; 320 GbHdd, 
монітор – AsusVH 192DELCD 5ms. 
На комп’ютерах встановлена 
ліцензійна версія 
MicrosoftWindows 10 Pro. На усіх 
комп'ютерах встановлене 
програмне забезпечення: 
LibreOffise, AdobeReader, 
WinDjView, GoogleChrome, 
RProject, PascalABC, CodeBlocs, 
CiscoPacketTracer. Проектор: 
EpsonEpsonEMP-280. 
Технічний центр 308: 
12 стаціонарних комп’ютерів в 
наступній комплектації: 1 
компʼютер – сервер тестувань 
Opentest- Материнська плата на 
основі AMDRyzen 3 1200 Quad-
CoreProcessorз відповідним 



комплектом чипсетів; 8GbRam; 
240 GbSdd, монітор – Philips 
223V5LHSB 5ms. На комп’ютерi 
встановлена ліцензійна версія 
MicrosoftWindows 10 Pro. 11 
компʼютерів – Материнська 
плата на основі AMIPC-440 
IntelCeleron з відповідним 
комплектом чипсетів; 1GbRam; 
80 GbHdd, монітор – Philips 170 
S6FS/00. На комп’ютерах 
встановлена операційна система 
Lubuntu 12.04. На усіх 
комп’ютерах встановлене 
програмне забезпечення: 
LibreOffise, GoogleChrome.
Відділ технічних засобів 
навчання «Центр інноваційних 
технологій та комп’ютерного 
тестування», ауд. С1, 12 
стаціонарних комп’ютерів у 
наступній комплектації: 
Материнська плата на основі 
IntelCore i3-3220, SRORG 3.3GHz 
4Mb з відповідним комплектом 
чипсетів; 4Gb Ram; 500 GbHdd, 
монітор – Asus VH, 192DE LCD 
5ms. На комп’ютерах 
встановлена ліцензійна версія 
Microsoft Windows 7 Pro. На усіх 
комп’ютерах встановлено 
програмне забезпечення: 
Microsoft Security Essentials; 
Microsoft Office 2003 Pro; MyTest, 
AdobeReader, GoogleChrome; 1С: 
Підприємство 8.2.

Державна служба навчальна 
дисципліна

Державна 
служба_силабус 

2022.pdf

XHPIli/qszpI1lCHkh
CBRo/xCTjOyXY1hQ

CP+hghriQ=

Лекційні аудиторії 105, 110, 310.
Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb  Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік). 
Лекційна аудиторія 106: 
Електромагнітна інтерактивна 
дошка INTECH IWB, проектор 
ViewSonic PS501X. Ноутбук Asus 
A7M 17.1" WXGA, материнська 
плата на основіTurion X2 TL 56 з 
відповідним комплектом 
чипсетів;1 GbRam; 120 Gbhdd. 
ВстановленаXubuntu (введення в 
експлуатацію – 2020 рік).

Державне управління навчальна 
дисципліна

Державне 
управління_силабу

с ДФН 2022.pdf

+b80JfPgdZOnfhCSf
ngA0Vmv3zEogd+Ga

IHNjUCgw0g=

Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb  Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік). 

Проєктний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус_Проєктни
й менеджмент.pdf

Zc+0ZfxLBMYaT0Jw
GcQa/Pby9BqRBvrc

N9nRUtwEbZM=

Лекційні аудиторії 110, 209, 204, 
309, 406, 409.
Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 



Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb  Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік). 
Лекційна аудиторія 106: 
Електромагнітна інтерактивна 
дошка INTECH IWB, проектор 
ViewSonic PS501X. Ноутбук Asus 
A7M 17.1" WXGA, материнська 
плата на основіTurion X2 TL 56 з 
відповідним комплектом 
чипсетів;1 GbRam; 120 Gbhdd. 
ВстановленаXubuntu (введення в 
експлуатацію – 2020 рік).

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

навчальна 
дисципліна

Правове 
забезпечення 
державного 

регулювання 
силабус ДФН 

2022.pdf

wxM7WlPRLjzjpRJQ
LJ6vUv0e7gyC7B/sx

2JOAovhkyU=

Лекційні аудиторії 104, 105, 209, 
204, 309, 406, 409.
Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік).

Публічні фінанси навчальна 
дисципліна

Публічні фінанси 
силабус 2022 (1).pdf

S6OcEBLtkRqGjsZK
EUzlWj/cHB/XSJJx

2UxBGJn66as=

Лекційні аудиторії 104, 110, 204, 
209, 309.
Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік).

Комунікації у 
публічному управлінні

навчальна 
дисципліна

Комунікації у публ  
упр силабус 

2022.pdf

3jCPa7m2XXDIsBz5
5MqbAKiSwUIkx9Bj

ZF44e6ki37c=

Лекційні аудиторії 104, 105, 110, 
209.
Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік).
Лекційна аудиторія 106: 
Електромагнітна інтерактивна 
дошка INTECH IWB, проектор 
ViewSonic PS501X. Ноутбук Asus 
A7M 17.1" WXGA, материнська 
плата на основіTurion X2 TL 56 з 
відповідним комплектом 
чипсетів;1 GbRam; 120 Gbhdd. 
ВстановленаXubuntu (введення в 
експлуатацію – 2020 рік).

Національна безпека навчальна 
дисципліна

Національна 
безпека силабус 

p97KrNPlgGDrHgN
XRrXGnV7yyB4YaLu

Лекційні аудиторії 104, 105, 110.
Лекційна аудиторія 101: 



2022.pdf ZYf+MoEwzaX8= Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік).

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія та 
орг. наукових 

досліджень силабус 
ДФН 2022.pdf

7vCrqYQjVXZwCKU
0PI4oXHUlixBRzUb

6VmOOfJSLX4E=

Лекційні аудиторії 204, 209.
Лекційна аудиторія 106: 
Електромагнітна інтерактивна 
дошка INTECH IWB, проектор 
ViewSonic PS501X. Ноутбук Asus 
A7M 17.1" WXGA, материнська 
плата на основіTurion X2 TL 56 з 
відповідним комплектом 
чипсетів;1 GbRam; 120 Gbhdd. 
ВстановленаXubuntu (введення в 
експлуатацію – 2020 рік).

Політика гендерної 
рівності

навчальна 
дисципліна

Політика гендерної 
рівності силабус 

2022.pdf

8TrYUEASJ0qmbjIN
5osZ2DmxdwZC1JcN

Mb2OccljVI4=

Лекційні аудиторії 110, 204, 209.
Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік). 

Наукова комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

Наукова 
комунікація_силаб

ус 2022.pdf

TMhBjNafXyItaOD9
mrg6ZosrFZibkoXsg

EVG1APQuo4=

Лекційна аудиторія 101: 
Інтерактивна дошка ePresenter, 
проектор ViewSonic PS501X. 
Ноутбук Fujitsu-SiemensEsprimo 
V5535, материнська плата на 
основіCel M530 (1.73GHz) з 
відповідним комплектом 
чипсетів, 1Gb Ram, 120Gb hdd. 
Встановлена ліцензійна 
MicrosoftWindows 7 (безкоштовне 
поновлення з  MicrosoftWindows 
XP) (введення в експлуатацію – 
2020 рік). 

Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна 
власність_силабус 

2022.pdf

y4oJ+GFie9gqchz/N
Xt4iAuhac0+AJSd1ls

zloEF11g=

Лекційна аудиторія 106. 
Інтерактивна дошка INTECH 
IWB, проектор ViewSonic PS501X 
(введення в експлуатацію – 2018 
рік). Ноутбук Asus A7M 17.1" 
WXGA, материнська плата на 
основі Turion X2 TL 56 з 
відповідним комплектом 
чипсетів; 1 GbRam; 120 Gbhdd. 
Встановлена Xubuntu (введення в 
експлуатацію – 2020 рік).

Історія і теорія 
демократії

навчальна 
дисципліна

Історія і теорія 
демократії силабус 

2022.pdf

7ixFWAJ8pPjCGV2U
bUIz9P/7e8uL/BfLjjl

Ykw5tS0Q=

Лекційні аудиторії 110, 209, 409.
Лекційна аудиторія 106. 
Інтерактивна дошка INTECH 
IWB, проектор ViewSonic PS501X 
(введення в експлуатацію – 2018 
рік). Ноутбук Asus A7M 17.1" 
WXGA, материнська плата на 
основі Turion X2 TL 56 з 
відповідним комплектом 
чипсетів; 1 GbRam; 120 Gbhdd. 
Встановлена Xubuntu (введення в 
експлуатацію – 2020 рік).

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 



для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

15560 Карлін 
Микола 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 000957, 

виданий 
08.12.1999, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 046528, 
виданий 

06.11.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005841, 
виданий 

31.01.1994, 
Атестат 

професора ПP 
000649, 
виданий 

26.06.2001

43 Публічні 
фінанси

Диплом спеціаліста, 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, рік 
закінчення - 1982.
Стажування: 
1. Вища школа 
економіки у Стальо ій 
Волі, Польща, 
кафедра фінансів 
01.02.20 1 8 - 3 0.0 7.2 
0 1 8 р. 
2. Науково-дослідний 
інститут Люблінського 
науково-
технологічного парку, 
Польща. Семінар 
тривалістю 45 год., із 
них: 12 год. лек., 20 
год. практ., 13 год. 
сам. робота. З 
дисциплін: Публічні 
фінанси, Фінанси за 
рубіжних країн, 
Міжнародні фінанси. 
8.06.2021-05.07.2021.

Виконуються пп. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 19 
пунту 38 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
Публікації з 
дисципліни:
1. Фінанси України: 
навч. посіб. / М. І. 
Карлін, О. А. Івашко, 
Н. В. Проць та ін.; за 
ред. Карліна М. І., 
Івашко О. А. Київ: ВД 
«Кондор», 2018. 332 с.
2. Карлін М. І. 
Податкові системи 
зарубіжних країн: 
навч. посіб. Київ: ВД 
«Кондор», 2018. 368 с.
3. Карлін М. І. Фінанси 
зарубіжних країн: 
навч. посіб. ВД 
«Кондор», 2021. 416 с.
4. Карлін М. І. 
Суспільні фінанси в 
умовах демократії: 
навч. посіб. 2 вид. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2021. 228 с. 
5. Карлін М., Кошкіна 
К. Публічні закупівлі в 
системі публічних 
фінансів країни. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, 2021. 



Том 1. № 25. С. 105-
110.
6. Карлін М. І., Проць 
Н. В., Проць В. І. 
Публічні фінанси: 
конспект лекцій. 
Електронне видання. 
ВНУ імені Лесі 
Українки. 2022. 139 с.
7. Karlin M., Protc N., 
Tcymbaliuk I. Features 
tax reform and 
mechanism of hiding 
taxes in Ukraine. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. Т. 
1., 24 (2018). 2018. С. 
123-130. 
8. Karlin M., Ivashko О. 
Reforma decentralizacji 
na Ukrainie: obecny 
stan, wyniki, 
perspektywy. Studia 
dualne szansą na 
wdrażanie innowacji i 
rozwój gospodarki; red. 
naukowa S. Skrzypek-
Ahmed. Lublin: WSEiI 
w Lublinie, 2019. S. 
153-160.
9. Карлін М. І. 
Фінансові порушення 
в реалізації  
державних закупівель 
і засоби їх мінімізації. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2021. № 2 
(26). С. 87-93. 
10. Карлін М. І., 
Цимбалюк І. О., 
Антонюк Д. А. 
Проблематика оцінки 
податкового 
потенціалу регіону як 
іманентної складової 
фіскального простору. 
Економіка і 
суспільство. Вип. 39. 
2022.

83629 Пахолок 
Василь 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040301 
Політологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 065217, 
виданий 

22.04.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035514, 

виданий 
04.07.2013

17 Місцеве 
самоврядуванн
я

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
–  курс «Ефективна 
взаємодія органів 
місцевого 
самоврядування з 
громадськістю» 
(Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
липень–серпень 2021 
р., сертифікат від 
16.08.2021 р.).
– навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації НПП у 
формі дистанційного 
експрес-курсу 
«Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань» (Науково-
методичний центр 
вищої та фахової 
передвищої освіти 



Міністерства освіти і 
науки України, м. 
Київ, 22.06.2021 – 
06.09.2021, 14 годин, 
сертифікат від 
15.09.2021 р.).
– семінар 
«Компетентнісне 
електронне навчання 
й менеджмент в 
університеті» 
(Інформаційно-
консультаційний 
центр «Консул»,  ВНУ 
імені Лесі Українки м. 
Луцьк, 18.05.2021–
31.10.2021, 120 годин, 
сертифікат від 1 
листопада 2021 р., № 
884 н/с). 
– семінар 
«Електронне 
навчання: організація 
навчального процесу» 
(Інформаційно-
консультаційний 
центр «Консул», ВНУ 
імені Лесі Українки, м. 
Луцьк, 09.02.2022–
23.02.2022, 30 годин, 
сертифікат від 18 
травня 2022 р.).
– Курс «Створення 
електронних курсів 
навчальних дисциплін 
у системі навчання 
Moodle за 
спеціальностями» 
(ВНУ імені Лесі 
Українки, відділ 
технічних засобів 
навчання «Центр 
інноваційних 
технологій та 
комп’ютерного 
навчання», червень 
2022 р., 30 год., 
сертифікат від 
14.06.2022) 

Виконуються пп. 3, 4, 
11, 12, 14, 19, 20 пункту 
38 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Бортнікова А., 
Пахолок В. Місцеве 
самоврядування. 
Адміністративно-
територіальна 
реформа і процеси 
децентралізації в 
Україні. Основи 
громадянського 
суспільства та 
політичних знань: 
навч. посіб. / В. І. 
Бортніков, О. Б. Ярош, 
С. О. Байрак та ін.; за 
заг. ред. В. І. 
Бортнікова. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2020. C. 
197–206.
2. Пахолок В. М. 
Особливості 
становлення 
Автономної 
Республіки Крим 
(АРК) у складі 



України. 
Політологічні читання 
імені професора 
Богдана Яроша: зб. 
наук. пр. / за заг. ред. 
В. І. Бортнікова, О. Б. 
Ярош, Я. Б. Яроша. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2020. С. 122–128.
3. Пахолок В. 
Партійна 
структуризація 
районних рад першого 
– сьомого скликань на 
прикладі 
Старовижівської 
районної ради. 
Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. 
Старовижівщина та її 
населені пункти в 
історії України та 
Волині. Науковий 
збірник. Вип. 70. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової історико-
краєзнавчої 
конференції, Луцьк-
Стара Вижівка. 
упоряд.: Г. 
Бондаренко, В. 
Недзельський, А. 
Силюк, С. Чибирак. 
Луцьк, 2021. 222 с.
4. Пахолок В., Кулик 
М. Інструменти 
впливу громадськості 
на органи місцевого 
самоврядування. 
Актуальні проблеми 
розвитку 
природничих та 
гуманітарних наук: 
збірник матеріалів IV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (15 грудня 2020 
р.) / відп. ред. 
Зінченко М. О., Голуб 
Г. С. Луцьк, 2020. С. 
294–296
5. Пахолок В. М., 
Смаглюк Р. М. 
Впровадження 
концепції «Smart сitу» 
у Луцькій 
територіальній 
громаді. Актуальні 
проблеми розвитку 
природничих та 
гуманітарних наук : 
збірник матеріалів V 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (11 листопада 
2021 р.) / відп. ред. 
Голуб Г. С., Зінченко 
М. О. Луцьк, 2021. С. 
366–369.

399994 Нинюк Інна 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 

0 Державна 
служба

Підвищення 
кваліфікації:
1. В рамках 
міжнародного проекту 
«Професіоналізація та 
стабілізація 
управління 
українським 
комунальним 
господарством ІІ». 
Національна академія 
державного 



кредит, 
Диплом 
магістра, 

Українська 
Академія 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030433, 

виданий 
15.12.2005

управління при 
Президентові 
України, 2018 рік 
(сертифікат від 
15.03.2018). 
2. За програмою 
«Третій рівень освіти в 
Україні: особливості 
підготовки наукових 
та науково-
педагогічних кадрів у 
сучасних умовах 
війни» (180 годин / 6 
кредитів). Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва, 2022 
рік (свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ADV-
270750-VNU від 
07.08.2022).

Виконуються пп. 3, 4, 
8, 19, 20 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Інноваційні моделі 
підвищення 
кваліфікації осіб, 
посади яких віднесено 
до політичних : навч. 
посіб. / В. А. 
Гошовська, І. Д. 
Дудко, І. І. Нинюк та 
ін. ; за заг. ред. В. А. 
Гошовської, І. Д. 
Дудко, І. Київ : НАДУ, 
2020. 256 с.
2. Публічне 
управління 
інноваційним 
розвитком системи 
підвищення 
кваліфікації 
публічних службовців 
в Україні : словник 
термінів / Укладачі В. 
А. Гошовська, Л. І. 
Даниленко, І. І. 
Нинюк, В. І. 
Гайдукевич, С. В. 
Беліневич. Київ: 
НАДУ, 2021. 130 с.
3. Нинюк І. І. 
Взаємодія органів 
влади з громадкістю 
як складова ресурсно-
мережевої моделі 
підвищення 
кваліфікації керівних 
кадрів. Публічне 
врядування в Україні: 
стан, виклики та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
щоріч. Всеукр. наук.-
практ. конф. за 
міжнар. Участю, 
присвяч. 100-річчю 
держ. служби в 
Україні (Київ, 25 трав. 
2018 р.): у 5 т. / за заг. 
ред. В. С. Куйбіди, М. 
М. Білинської, О. М. 
Петроє. Київ : НАДУ, 
2018. Т. 4. С. 90-92.



4. Нинюк І. І., 
Беліневич С. В. 
Організаційні 
особливості 
взаємовідносин 
керівника та 
підлеглого. 
Інституціоналізація 
публічного 
управління в Україні в 
умовах 
євроінтеграційних та 
глобалізаційних 
викликів : матеріали 
щоріч. Всеукр. наук-
практ. конф. за 
міжнар. участю (Київ, 
24 трав. 2019 р.) : у 5 т. 
/ за заг. ред. А. П. 
Савкова, М. М. 
Білинської, О. М. 
Петроє. Київ : НАДУ, 
2019. Т. 5. С.85-87.
5. Нинюк М., Нинюк І. 
Морально-етичні 
особливості 
взаємовідносин 
керівника та 
підлеглого в системі 
публічного 
управління. Політичні 
читання імені 
професора Богдана 
Яроша : зб. наук. пр. 
та навч.-метод. пр. / 
За заг. ред. В. І. 
Бортнікова, О. Б. 
Ярош, Я. Б. Яроша. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. Вип. 11. С. 112-
120.

366827 Пашко 
Людмила 
Андріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 006583, 

виданий 
21.05.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 046354, 
виданий 

01.01.1991, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002316, 
виданий 

28.09.1996, 
Атестат 

професора 
12ПP 007734, 

виданий 
29.03.2012

29 Державне 
управління

Диплом спеціаліста Г-
ІІ № 031097, 
Львівський 
державний 
університет ім. Івана 
Франка, спеціальність  
«Філолог. Викладач, 
перекладач 
французької мови».
Підвищення 
кваліфікації
Національна академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України, з 22 лютого 
по 15 березня 2019 р., 
за професійною 
програма підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників, які 
забезпечують 
підготовку здобувачів 
вищої освіти освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», 
«магістр», «доктор 
філософії», «доктор 
наук» за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
(144 год. / 0,8 
кредити) – свідоцтво 
№ 23696843 від 
15.03.2019 р.
Куявський університет 
у Вроцлавку 



(Республіка Польща), 
з 06 вересня по 17 
жовтня 2021 р., 
науково-педагогічне 
стажування на тему 
«Удосконалення 
підготовки 
кваліфікованих 
фахівців у галузі 
публічного 
управління та 
адміністрування. 
Європейський досвід» 
у галузі знань 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
(180 год. / 6 кредитів) 
– сертифікат № Pubsi-
61707-KSW 
ві17.10.2021 р.
Центр українсько-
європейського 
наукового 
співробітництв 
Куявський університет 
у Вроцлавку 
(Республіка Польща), 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
педагогіки ДНУ 
«Інститут 
модернізації змісту 
освіти», Льотна 
академія 
Національного 
авіаційного 
університету, Мала 
академія наук 
України. Вінницький 
національних 
технічний університет,  
з 18 жовтня по 26 
листопада 2021 р., 
всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації на тему 
«STEM-освіта: 
науково-практичні 
аспекти та 
перспективи розвитку 
сучасної системи 
освіти» (180 год. / 6 
кредитів) – сертифікат 
№ ADV-181078-PSI від 
26.11.2021 р.

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 8, 9, 10, 14, 19 п. 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Пашко Л. А. 
Пріоритетні аспекти 
осучаснення 
підготовки магістрів 
до професійної 
діяльності в органах 
публічної влади в 
умовах подолання 
пандемічної кризи в 
Україні. Інноваційний 
розвиток науки та 
освіти: глобальний та 
національний виміри 
змін: зб. тез допов. 
міжнар. наук.-практ. 
конфер. (м. Полтава, 9 



вересня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. С. 33-34. URL: 
http://www.economics.
in.ua
2. Пашко Л. А. 
Академічна 
доброчесність – 
мотиватор чи 
демотиватор наукової 
діяльності здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) 
рівня? Сучасні 
аспекти модернізації 
науки: стан, 
проблеми, тенденції 
розвитку: матеріали 
XVII Міжнар. наук.-
практ. конфер., м. 
Київ; Ларнака, 07 
січня 2022 р. / за ред. 
Є.О. Романенка, І.В. 
Жукової. Київ; 
Ларнака: ГО 
«ВАДНД», 2022. С. 
60-62.
3. Пашко Л. А. 
Антропологія влади – 
сучасна тенденція 
досліджень у сфері 
публічного 
управління. Сучасні 
світові тенденції 
розвитку науки, освіти 
та суспільства: зб. тез 
допов. міжнар. наук.-
практ. конфер. 
(Полтава, 11 травня 
2022 р.). Полтава: 
ЦФЕНД, 2022. С. 89-
90.

426636 Сидорук 
Марта 
Валеріївна

Доцент (0,3 
ст.), 
Сумісництв
о

Міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

030405 
Країнознавство

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 047697, 
виданий 

05.07.2018

0 Проєктний 
менеджмент

Стажування:
Інститут закордонних 
справ (Institute of 
Public Affairs), відділ 
європейської 
політики, 15.06.2022-
15.09.2022, Договір 
№03A/06/2022 від 
15.06.2022

Виконуються пп. 4, 5, 
10, 12, 13, 14, 20  
пункту 38 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності..
Публікації з 
дисципліни:
1. Сидорук М. В. On 
Good Track – from 
Aspirations to 
Candidate Status. The 
Final Stage of Ukraine’s 
Diplomatic Marathon / 
Marta Sydoruk  // 
Institute of Public 
Affairs. Warsaw : 2022. 
2. Сидорук М. В. The 
Ukrainian Journey 
towards the EU: 
Reforms – Resilience – 
Recovery. Institute of 
Public Affairs. Warsaw : 
2022. (0,64 д.а.).
3. Сидорук М. В. 
Management of the 
European Union cross-
border projects: 



experience of Visegrad 
Group countries as a 
prospect of integration 
for Ukraine.  
International Journal of 
New Economics and 
Social Sciences. 
Warsaw : International 
Institute of Innovation 
«Science–Education–
Development», 2017. 
No 1(5). P. 238–259 
(Index Copernicus, 
IJONESS) (1,22 д.а.).

364120 Билиця Ігор 
Олегович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
юридична 

академія", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025149, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

доцента AД 
005236, 
виданий 

24.09.2020

7 Правове 
забезпечення 
державного 
регулювання

Стажування Вища 
Школа Міжнародних 
Відносин і Суспільної 
Комунікації 
(факультет суспільних 
наук)
у Хелмі (Республіка 
Польща) 15 січня по 17 
березня 2020 р. 
Сертифікат
 № 348 від 17.03.2020 
р.

Виконуються пп. 1, 12, 
19, 20 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

Публікації з 
дисципліни
1. Билиця І.О. 
Правовий статус 
Національного 
Антикорупційного 
Бюро України як 
основного у боротьбі 
із корупційною 
злочинністю. 
Актуальні питання 
реформування 
правової системи: 
матер. ХVІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Луцьк, 04-05 червня 
2021 р. С. 94-96.                                                                                                                                      
2. Билиця І.О. Довіра 
до судової влади в 
умовах сьогодення. 
Актуальні проблеми 
судового права : 
матер. міжнар. конф., 
м. Харків, 23 квіт. 
2021 р. Харків, 2021. С. 
27-29.
3. Билиця І.О. 
Особливості 
правового статусу 
працівників бюро 
економічної безпеки 
України. Приватне та 
публічне право. 2021. 
№ 3. С. 155-159.

375633 Соломко 
Юлія 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
бакалавра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0906 
Електротехніка

, Диплом 
спеціаліста, 

0 Електронне 
урядування

Короткострокова 
програма  
«Написання проектів 
та грантів. Управління 
проектами», Інститут 
підвищення 
кваліфікації керівних 
кадрів Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові України 
Травень 2019 року 
сертифікат 



Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 

спеціаліста, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

090603 
Електротехніч

ні системи 
електроспожив
ання, Диплом 

магістра, 
Львівський 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 057392, 

виданий 
24.09.2020

№236968432547919
17 травня 2019
Семінар «Законодавчі 
зміни держреєстрації 
Новий порядок 
ведення ДРРП на 
нерухоме майно» 
 ТОВ «КЦ «Бізнес-
Гарант» Квітень 2019 
року сертифікат 
№11745 6 квітня 2019
Міжнародний літній 
факультет 
Мейсенького 
університету 
прикладних наук 
(International summer 
faculty of the Meissen 
University of Applied 
Sciences) «Майбутнє 
Європи» («The Future 
of Europe») Academy of 
Public Administration 
of Saxony (Hochschule 
Meißen (FH) und 
Fortbildungszentrum) 
Серпень 2018 року 
сертифікат б/н від 18 
серпня 2018

Виконуються пп. 1, 3, 
5, 20 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Соломко Ю.І. 
Електронне 
урядування.  Основи 
громадянського 
суспільства та 
політичних знань: 
навч. посіб. / В. І. 
Бортніков, О. Б. Ярош, 
С. О. Байрак та ін.; за 
заг. ред. В. І. 
Бортнікова. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 456 
с. С.221-236.
2. Соломко Ю.І. 
Електронне 
урядувaння: поняття, 
сутність, принципи тa 
нaпрями розвитку. 
Ефективність 
держaвного 
упрaвління : зб. нaук. 
пр. Львівського 
регіонaльного 
інституту держaвного 
упрaвління 
Нaціонaльної aкaдемії 
держaвного 
упрaвління при 
Президентові 
Укрaїни. Вип. 2 (55) : у 
2 ч. / зa зaг. ред. чл.-
кор. НAН Укрaїни В. 
С. Зaгорського, доц. A. 
В. Ліпенцевa. Львів : 
ЛРІДУ НAДУ, 2018. С. 
135–143. 
3. Соломко Ю.І. 
Надання 
адміністративних 
послуг в електронній 
формі на державному 
рівні. Ефективність 
державного 
управління: зб. наук. 



пр. Львівського 
регіонального 
інституту державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. Вип. 1 (54) : у 
2 ч. / за заг. ред. чл.-
кор. НАН України В. 
С. Загорського, доц. А. 
В. Ліпенцева. Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 
151–157. 
4. Соломко Ю.І. Стан 
впровадження 
електронних послуг: 
результати реалізації 
концепції розвитку 
системи електронних 
послуг в Україні. 
Теорія та практика 
державного 
управління: зб. наук. 
пр. Харків: Вид–во 
ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2018. Вип. 
3 (62). C.102-109.
5. Соломко Ю. І. 
Перспективи розвитку 
електронного 
урядування. Теорія і 
прaктикa сучaсної 
нaуки: мaтеріaли ІІІ 
Міжнaр. наук.-прaкт. 
конфер. (м. Київ, 29-
30 червня 2018 року). 
Херсон: «Молодий 
вчений», 2018. С. 51–
54.
6. Solomko Y. 
Особливості нaдaння 
aдміністрaтивних 
послуг зaсобaми 
електронного 
урядувaння нa 
регіонaльному тa 
місцевому рівнях. 
Нaуковий журнaл 
«East Journal of 
Security Studies», Vol. 
3 (1/2018). URL: 
http://repositsc.nuczu.
edu.ua/bitstream/12345
6789/9108/1/solomko.p
df.

7336 Ярош 
Оксана 
Богданівна

Професор, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 002251, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011526, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014534, 
виданий 

16.06.2005

25 Комунікації у 
публічному 
управлінні

Диплом спеціаліста. 
Спеціальність – 
Історія. Кваліфікація 
(за дипломом) – 
вчитель історії і 
суспільствознавства 
середньої школи та 
радянського права. 
Серія та № диплома – 
ТВ № 979989. Рік 
закінчення – 1991.
Підвищення 
кваліфікації: Курс 
"Взаємодія органів 
державної влади із 
громадськістю" 
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
форма навчання - 
дистанційна. 
Вересень- Грудень 
2021, Сертифікат від 



31.12.2021 р.
Повна назва 
освітнього закладу – 
Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки.

Виконуються пп. 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Ярош О.Б. Зв’язки з 
громадськістю в 
публічному 
управлінні. Основи 
громадянського 
суспільства та 
політичних знань: 
навч. посіб. / В. І. 
Бортніков, О. Б. Ярош, 
С. О. Байрак та ін.; за 
заг. ред. В. І. 
Бортнікова. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 
С.213-218.
2. Ярош О.Б. Інститут 
радників посадових 
осіб публічного 
управління: 
вітчизняні реалії 
складової патронатної 
служби. Політологічні 
читання імені 
професора Б.Яроша : 
зб. наук. пр. /за заг. 
ред. В.І Бортнікова, 
Я.Б.Яроша. Луцьк: 
Вежа-друк, 2021. 
Вип.10. С.133-138. 
3. Ярош О.Б. 
Символіка російсько-
української війни: 
спроба класифікації. 
ХІ Політологічні 
читання імені 
професора Богдана 
Яроша : зб. наук. пр. / 
за заг. ред. В. І. 
Бортнікова, О.Б. 
Ярош, Я. Б. Яроша. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. Вип. 11. С.199-
204.

398162 Жовтенко 
Тарас 
Григорович

Доцент, 
Сумісництв
о

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Рівненський 

інститут 
слов'янознавст
ва" Київського 
славістичного 
університету, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030404 

Міжнародна 
інформація, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061584, 
виданий 

06.10.2010

11 Національна 
безпека

American Studies 
Institute: Democracy in 
Progress Embassy of 
the United States, Kyiv, 
Ukraine 29–31.08.2018 
–
American Studies 
Institute: U.S. 
Elections: Myths and 
Facts Embassy of the 
United States, Kyiv, 
Ukraine
Ivan Franko National 
University of Lviv, Lviv, 
Ukraine 16–18.05.2019 
Довгострокове 
стажування
«Міжнародна 
політика і безпека» 
INUSAM – Центр 
стратегічних 
досліджень 
Університету Іньойну, 



Туреччина 01.04. – 
01.10.2019 01.10.19 
року

Виконуються пп. 8, 10, 
12, 19 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Жовтенко Т., 
Санжаревський О., 
Троян С. Регіональна 
безпека у Центрально-
Східній Європі: від 
миротворчого 
батальону до 
Українсько-польсько-
литовської бригади. 
Становлення та 
розвиток 
співробітництва 
України з країнами 
Вишеградської групи: 
колективна 
монографія / за ред. 
Л. Стрільчук, О. 
Каліщук, О. 
Разиграєва. Одеса, 
2021. С. 172-186.
2. Zhovtenko T., 
Podvorna O. NATO 
Arctic Policy in Statu 
Nascendi. Studia 
Politica. Romanian 
Political Science 
Review, vol. XIX, no. 2, 
2019. Р. 163-186. 
(SCOPUS).
3. Zhovtenko T. 
Combatting Russian 
“Hybrid” Threat: a 
Conceptual and 
Organizational Analysis 
/ Taras Zhovtenko. 
Security and Russian 
Threats. Piotrkow 
Trybunalski, 2019. P. 
207-216.
4. Zhovtenko T. Super-
Power Plays: NATO’s 
Ready Response to 
Russia’s Geopolitical 
Ambitions. “Atlantica” 
Journal, Issue 1, 
October, 2019.
5. Жовтенко Т. Пряма 
і явна загроза: як 
корупція шкодить 
національній безпеці 
України. Радіо 
«Свобода». URL: 
https://www.radiosvob
oda.org/a/27026449.ht
ml.

366827 Пашко 
Людмила 
Андріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 006583, 

виданий 
21.05.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 046354, 
виданий 

01.01.1991, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002316, 
виданий 

29 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Диплом спеціаліста Г-
ІІ № 031097, 
Львівський 
державний 
університет ім. Івана 
Франка, спеціальність 
«Філолог. Викладач, 
перекладач 
французької мови».
Підвищення 
кваліфікації
Національна академія 
державного 
управління при 



28.09.1996, 
Атестат 

професора 
12ПP 007734, 

виданий 
29.03.2012

Президентові 
України, з 22 лютого 
по 15 березня 2019 р., 
за професійною 
програма підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників, які 
забезпечують 
підготовку здобувачів 
вищої освіти освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», 
«магістр», «доктор 
філософії», «доктор 
наук» за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
(144 год. / 0,8 
кредити) – свідоцтво 
№ 23696843 від 
15.03.2019 р.
Куявський університет 
у Вроцлавку 
(Республіка Польща), 
з 06 вересня по 17 
жовтня 2021 р., 
науково-педагогічне 
стажування на тему 
«Удосконалення 
підготовки 
кваліфікованих 
фахівців у галузі 
публічного 
управління та 
адміністрування. 
Європейський досвід» 
у галузі знань 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
(180 год. / 6 кредитів) 
– сертифікат № Pubsi-
61707-KSW 
ві17.10.2021 р.
Центр українсько-
європейського 
наукового 
співробітництв 
Куявський університет 
у Вроцлавку 
(Республіка Польща), 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
педагогіки ДНУ 
«Інститут 
модернізації змісту 
освіти», Льотна 
академія 
Національного 
авіаційного 
університету, Мала 
академія наук 
України. Вінницький 
національних 
технічний університет,  
з 18 жовтня по 26 
листопада 2021 р., 
всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації на тему 
«STEM-освіта: 
науково-практичні 
аспекти та 
перспективи розвитку 
сучасної системи 
освіти» (180 год. / 6 
кредитів) – сертифікат 
№ ADV-181078-PSI від 



26.11.2021 р.

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 8, 9, 10, 14, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Пашко Л. А. 
Пріоритетні аспекти 
осучаснення 
підготовки магістрів 
до професійної 
діяльності в органах 
публічної влади в 
умовах подолання 
пандемічної кризи в 
Україні. Інноваційний 
розвиток науки та 
освіти: глобальний та 
національний виміри 
змін: зб. тез допов. 
міжнар. наук.-практ. 
конфер. (м. Полтава, 9 
вересня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. С. 33-34. URL: 
http://www.economics.
in.ua
2. Пашко Л. А. 
Академічна 
доброчесність – 
мотиватор чи 
демотиватор наукової 
діяльності здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) 
рівня? Сучасні 
аспекти модернізації 
науки: стан, 
проблеми, тенденції 
розвитку: матеріали 
XVII Міжнар. наук.-
практ. конфер., м. 
Київ; Ларнака, 07 
січня 2022 р. / за ред. 
Є.О. Романенка, І.В. 
Жукової. Київ; 
Ларнака: ГО 
«ВАДНД», 2022. С. 
60-62.
3. Пашко Л. А. 
Антропологія влади – 
сучасна тенденція 
досліджень у сфері 
публічного 
управління. Сучасні 
світові тенденції 
розвитку науки, освіти 
та суспільства: зб. тез 
допов. міжнар. наук.-
практ. конфер. 
(Полтава, 11 травня 
2022 р.). Полтава: 
ЦФЕНД, 2022. С. 89-
90.

7336 Ярош 
Оксана 
Богданівна

Професор, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 002251, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011526, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 

25 Політика 
гендерної 
рівності

Диплом спеціаліста. 
Спеціальність – 
Історія. Кваліфікація 
(за дипломом) – 
вчитель історії і 
суспільствознавства 
середньої школи та 
радянського права. 
Серія та № диплома – 
ТВ № 979989. Рік 
закінчення – 1991.
Підвищення 



014534, 
виданий 

16.06.2005

кваліфікації: Курс 
"Взаємодія органів 
державної влади із 
громадськістю" 
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
форма навчання - 
дистанційна. 
Вересень- Грудень 
2021, Сертифікат від 
31.12.2021 р.

Повна назва 
освітнього закладу – 
Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки.

Виконуються пп. 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.

Публікації з 
дисципліни:
1. Yarosh Oksana. 
Gender 
Transformations in the 
Political System of 
Contemporary Ukraine: 
Will Ukraine Remain 
Gender Blind? New 
Imaginaries: Youthful 
Reinvention of 
Ukraine's Cultural 
Paradigm Edited and 
Translated by Marian 
Rubchak. Foreword 
Martha Kichorowska 
Kebalo,New York: 
Berghahn, 2019, Р. 53-
72. (Scopus, Web of 
Science)
2. Yarosh Oksana. 
Ukraine’s strategies of 
empowering women in 
peace-building: 
implementation of UN 
Security Council 
Resolution 1325 on 
women and peace and 
security. The 
Copernicus Journal of 
Political Studies. Issue 
2/2020. P.33-48.
3. Методичні 
рекомендації із 
інтеграції гендерних 
підходів у систему 
підготовки фахівців 
для сектору безпеки і 
оборони України / 
Олена Волобуєва, 
Алла Вяткіна, 
Світлана Ганаба та ін. 
За наук. ред.: Оксана 
Ярош, Едуард 
Рахімкулов. Київ, 
ФОП Клименко Ю, 
2021. 292 с. 36 
друк.арк.

118711 Передон 
Наталія 
Олександрів
на

В. о. 
завідувача 
кафедри, 
доцент, 
Основне 

Іноземної 
філології

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 

16 Наукова 
комунікація 
іноземною 
мовою

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
1.Стажування у 
Державному 



місце 
роботи

імені Лесі 
Українки, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 

(російська, 
англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048878, 
виданий 

23.10.2018, 
Атестат 

доцента AД 
010774, 

виданий 
09.08.2022

університеті імені 
Марії Склодовської-
Кюрі, кафедра 
іноземних мов 
гуманітарного 
факультету (м. 
Люблін, Республіка 
Польща) з 15.06.2018 
р. по 15.12.2018 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації від 
11.06.2018 р. 
2.Участь у 
Всеукраїнській 
практичній онлайн 
конференції 
«Використання 
педагогічних 
технологій у ЗЗСО і 
ЗПТО» (дистанційний 
курс «Освітні 
методики. Проєктні 
технології навчально-
виховного процесу»), 
з 19 лютого  по 20 
лютого 2021 р. 
Загальний обсяг: 15 
год. Сертифікат від 
20.02.2021 р № 
1653682555. 
3.Участь у 
Всеукраїнському 
науково-практичному 
семінарі «Пріоритетні 
напрями сучасної 
лінгводидактики» (до 
90-ї річниці з дня 
народження Лариси 
Павлівни Рожило), з 
25.03.2021 р. – 
26.03.2021 р. 
Загальний обсяг: 
12годин. Сертифікат 
№ 94/21-н.п. від 
01.04.2021 р. 
4.Участь у науково-
методичному семінарі 
«Реформування вищої 
освіти: європейські 
орієнтири та 
вітчизняні реалії», з 
17.05.2021 р. по 
28.05.2021 р. 
Загальний обсяг: 60 
год. Сертифікат № 
094 від 05.05.2021 р. 

Виконуються пп. 1, 4, 
5, 14, 19 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Передон Н. О. 
Мотивація як один із 
чинників успішного 
опанування 
англійської мови 
студентами закладів 
вищої освіти. 
Пріоритетні напрями 
сучасної 
лінгводидактики (до 
90-ї річниці з дня 
народження Лариси 
Павлівни Рожило): 
матер. 
Всеукраїнського наук.-
практ.семінару. 25-26 



березня 2021 року. / 
укл. Ю. С. Васейко, Л. 
М. Деркач, Р. С. 
Зінчук, Л. Б. 
Лавринович. Луцьк : 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. С. 84-
85.
2. Melnyk O., Peredon 
N. The Role of 
Simulation in Language 
Teaching // Actual 
Problems of Modern 
Scienceand Practice. 
Abstractsof XXXII 
International Scientific 
and Practical 
Conference .June 29 – 
July 02, 2021.Boston, 
USA. 2021. P. 196-197.
3. Nataliia Yatsyshyn, 
Elina Koliada, Olena 
Melnyk, Nataliia 
Peredon, Iryna 
Kalynovska, Svitlana 
Hordun, Iryna Lesyk. 
Foreign Language in 
the Process of the 
Intercultural 
Communication 
Formation. Ad Alta: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. 
Volume 12, Issue 1. P. 
105-109.
4. Мельник О. М., 
Передон Н. О. 
Креативне письмо як 
засіб розвитку 
творчого потенціалу 
здобувачів вищої 
освіти. Перспективи 
та інновації науки. 
Серія «Педагогіка», 
Серія «Психологія», 
Серія 
«Медицина».2022. № 
8 (13). C 164-172.
5. Мельник О. М., 
Передон Н. О. 
Академічна 
ефективність 
застосування 
технології 
подкастингу у 
викладанні іноземної 
мови. Перспективи та 
інновації науки. Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія», Серія 
«Медицина». 2022. № 
9 (14). С. 257-266.

158251 Бортніков 
Валерій 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 006705, 

виданий 
02.07.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ИT 007744, 
виданий 

10.06.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003319, 
виданий 

03.09.1992, 

38 Історія і теорія 
демократії

Диплом спеціаліста Б-
І № 209536, 
Московський 
державний 
університет імені М. В. 
Ломоносова, рік 
закінчення - 1979, 
спеціальність: 
«Історія».
Підвищення 
кваліфікації:
1. Воркшоп в межах 
проєкту 
Міжнародного 
Вишеградського 



Атестат 
професора 

12ПP 006351, 
виданий 

20.01.2011

фонду 
«Удосконалення 
методів та 
інструментів 
політології в Україні: 
вплив університетів 
країн Вишеградської 
четвірки». Кафедра 
політології ЛНУ імені 
Івана Франка. 13-15 
вересня 2019 р.
2. Підвищення 
кваліфікації за 
програмою: «Третій 
рівень освіти в 
Україні: особливості 
підготовки наукових 
та науково-
педагогічних кадрів у 
сучасних умовах 
війни», Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва (2022 
р.) 180 годин / 6 
кредитів

Виконуються пп. 1, 3, 
6, 7, 8, 12, 19 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Bortnikov V. 
PolishFactorinthe 
Policy ofthe Russian 
Power in Right-Bank 
Ukraine (the End 
oftheEighteenth 
Century – 1830 s). 
Український 
історичний журнал. 
2020. Число 2. С. 142–
151 (Web of Science).
2. Основи 
громадянського 
суспільства та 
політичних знань: 
навч. посіб. / В. І. 
Бортніков, О. Б. Ярош, 
С. О. Байрак та ін.; за 
заг. ред. В. І. 
Бортнікова. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2020. 456 
с
3. Бортніков В. 
«Виборчий процес» як 
категорія 
політологічного 
аналізу 
парламентських 
виборів в Україні. 
Вісник 
Львівськогоуніверсите
ту. Філософсько-
політологічністудії. 
2020. Вип. 28. С. 118-
124.
4. Бортніков В. 
Змістовні 
характеристики 
понятійного апарату 
європейських 
стандартів місцевого 
самоврядування. 
Вісник Львівського 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії. 



2021. Вип. 34. С. 119-
126.
5. Бортніков В. 
Розвиток політичного 
процесу у Волинській 
області (1991-2021 
рр.). Політичні 
дослідження: укр. 
наук. журнал. 2022. 
№ 1(3). С. 72-98.169646 Патлашинсь

ка Ірина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 044148, 
виданий 

11.10.2017, 
Атестат 

доцента AД 
007056, 
виданий 

15.04.2021

10 Інтелектуальна 
власність

Підвищення 
кваліфікації
1. Дистанційне 
навчання «Основи 
інтелектуальної 
власності», з 
01.03.2018 р. по 
30.04.2018 р., в 
Академії Всесвітньої 
організації 
інтелектуальної 
власності (WIPO) 
(сертифікат б/н від 
30.04.2018 р. – 108 
годин / 3,6 кредити).
2. Очно-заочне 
стажування, з 
01.03.2019 р. по 
30.08.2019 р., в 
Інституті наук про 
безпеку, факультет 
політології у м. Краків 
(сертифікат б/н від 
30.08.2019 р. – 180 
годин / 6 кредитів).
3. Он-лайн навчання, 
з 01.09.2020 р. по 
18.12.2020 р., в 
Інституті політичної 
освіти(сертифікат б/н 
від 18.12.2020 р. – 120 
годин / 4 кредити).

Виконуються пп. 1, 3, 
8, 12, 14, 20 пункту 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
Публікації з 
дисципліни:
1. Інтелектуальна 
власність: навчально-
методичний комплекс 
дисципліни. Луцьк : 
CНУ ім. Лесі 
Українки, 2018. 26 с.
2. Patlashynska I. 
Directions of the 
provision of Ukrainian 
information security in 
media sphere. Annales 
Universitatis 
Paedagogicae 
Cracoviensis Studia de 
Securitate 10(1) (2020). 
URL : 
https://studiadesecurit
ate.up. krakow.pl/wp-
content/uploads/sites/4
3/2020 /07/3.pdf.
3. Патлашинська І.В. 
Використання ноу-хау 
– досвід 
наднаціональних 
організацій. Наукові 
записки Львівського 
університету бізнесу 
та права. Серія 
Економічна. Серія 
Юридична, 29, (2021). 
С. 161-166. URL : 
https://doi.org/10.5281



/zenodo.5707720.
4. Патлашинська І. В. 
До питання 
практичної реалізації 
стратегії 
інтелектуальної 
власності на 
національному рівні. 
Дніпровський 
гуманітарний 
університет. Науковий 
журнал «Право і 
суспільство». Випуск 
5, 2022. С. 38-45.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН05. Визначати 
пріоритетні 
напрями 
впровадження 
електронного 
урядування та 
розвитку 
електронної 
демократії

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Державне управління загальнонаукові методи 
теоретичного пізнання 
(аналіз, синтез, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), метод 
навчання у співпраці, 
слайди, діаграми, 
відеоматеріали, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, робота в 
мережі Internet, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, аналітичні звіти, 
презентації командних 
проєктів, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен



Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи,  оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи; екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики, основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, 
евристична бесіда, 
навчальна дискусія); 
наочні методи (презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження); 
практичні методи 
(моделювання ситуацій, 
виконання творчих завдань, 
виконання проблемних 
завдань, виконання 
індивідуальних завдань, 
робота в парах та  робота в 
малих групах)

поточний контроль: усне та 
письмове поточного 
опитування, есе; 
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні,  тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 



робота проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Публічні фінанси лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Державне управління загальнонаукові методи 
теоретичного пізнання 
(аналіз, синтез, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання модульні 
роботи, робота в мережі 
Internet, самостійна робота 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, есе, презентації 
індивідуальних (групових) 
проєктів, модульне 
опитування, оцінювання 
ІНДЗ та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекції із використанням 
пояснювально-
ілюстративного методу, 
семінарські заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, ознайомлення з 
нормативно-правовими 
документами щодо 
проходження державної 
служби, робота в мережі 
Internet, робота в малих 
групах, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота, індивідуальні 
консультування

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, 
тестування, есе, командні 
роботи, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
модульне опитування, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою



освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

Місцеве 
самоврядування

лекції із використанням 
пояснювально-
ілюстративного методу, 
семінарські заняття, 
проведення дискусій з 
обговорення проблемних 
управлінських ситуацій, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

РН02. Розв’язувати 
складні задачі 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та 
проблеми, 
розробляти 
проєкти 
нормативно-
правових актів для 
їх усунення

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державне управління словесні та наочні методи, 
метод дискусії, 
дослідницький метод, метод 
проблемного викладу 
матеріалу, ілюстративно-
демонстраційний метод, 
слайди, діаграми, 

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (групових) 
проєктів;  
проміжний контроль: 



відеоматеріали, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, робота в мережі 
Internet, самостійна робота

модульне опитування, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекції із використанням 
пояснювально- 
ілюстративного методу, 
обговорення проблемних 
управлінських ситуацій, 
семінарські заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, інтерактивні 
методи навчання (ділові, 
рольові ігри, мозковий 
штурм), робота в мережі 
Internet, робота в малих 
групах, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота, індивідуальні 
консультування

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
командні роботи, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, модульне 
опитування, презентації та 
виступи на наукових 
заходах, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 



індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання,  
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, 
евристична бесіда, 
навчальна дискусія); 
наочні методи 
(ілюстрування, презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження)

поточний контроль: усне та  
письмове опитування, есе, 
захист мініпроєктів;
підсумковий контроль: залік

РН03. Знати 
основні засади 
національної 
безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати 
виклики і загрози 
національним 
інтересам України 
в межах своєї 
професійної 
компетенції

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи; екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 



індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державне управління загальнонаукові методи 
теоретичного пізнання 
(аналіз, синтез, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), метод 
навчання у співпраці, 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
слайди, діаграми, 
відеоматеріали, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання,  
модульні роботи, робота в 
мережі Internet, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, командні 
проєкти, аналітичні звіти, 
модульне опитування, 
оцінювання індивідуального 
науково-дослідного 
завдання та модульних 
робіт, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Державна служба лекції із використанням 
пояснювально-
ілюстративного методу, 
обговорення проблемних 
управлінських ситуацій, 
семінарські заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, інтерактивні 
методи навчання (ділові, 
рольові ігри, мозковий 
штурм), робота в мережі 
Internet, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота, індивідуальні 
консультування

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
модульне опитування, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку



щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

Місцеве 
самоврядування

обговорення проблемних 
управлінських ситуацій, 
ZOOM-конференції, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

РН04. 
Використовувати 
сучасні 
статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
складних задач 
публічного 
управління та 
адміністрування

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання,  
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Публічні фінанси лекційні, практичні заняття, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен



Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекції із використанням 
пояснювально-
ілюстративного методу, 
семінарські заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, інтерактивні 
методи навчання (ділові, 
рольові ігри, мозковий 
штурм), робота в мережі 
Internet, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота, індивідуальні 
консультування

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Державне управління загальнонаукові методи 
теоретичного пізнання 
(аналіз, синтез, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), метод 
навчання у співпраці, 
слайди, діаграми, 
відеоматеріали, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, аналітичні та 
статистичні звіти, 
презентації індивідуальних 
(групових) проектів,  
модульне опитування, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

РН06. Здійснювати 
ефективне 
управління 
інноваціями, 

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;



ресурсами, 
ризиками, 
проєктами, 
змінами, якістю, 
застосовувати 
сучасні моделі, 
підходи та 
технології, 
міжнародний досвід 
при проєктуванні 
та реорганізації 
управлінських та 
загально-
організаційних 
структур

бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (бесіда-
повідомлення, евристична 
бесіда, навчальна дискусія); 
наочні методи 
(ілюстрування, презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження); 
практичні методи 
(моделювання ситуацій, 
виконання творчих завдань, 
виконання проблемних 
завдань, виконання 
індивідуальних завдань, 
робота в парах, робота в 
малих групах, виконання 
мініпроєктів)

поточний контроль: усне та  
письмове опитування, есе, 
захист мініпроєктів;
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи; екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 



ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державне управління загальнонаукові методи 
теоретичного пізнання 
(аналіз, синтез, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), метод 
навчання у співпраці, 
слайди, діаграми, 
відеоматеріали, практичні 
(тренінгові, ділові ігри, 
моделювання ситуацій 
тощо), робота в мережі 
Internet, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, есе, аналітичні 
звіти, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
робота в мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 



підсумковий контроль: залік
РН07. Уміти 
розробляти 
національні/регіона
льні програмні 
документи щодо 
розвитку 
публічного 
управління, 
використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, 
а також методи 
командної роботи

Державне управління загальнонаукові методи 
пізнання (аналіз, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), метод 
навчання у співпраці, 
слайди, діаграми, практичні 
(тренінгові, ділові ігри, 
моделювання ситуацій 
тощо), робота в мережі 
Internet, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
аналітичні звіти, командні 
роботи, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень, 
оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
робота в мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, ZOOM-
конференції, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, ZOOM-
конференції, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 



регулювання кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

РН08. Уміти 
здійснювати 
ефективну 
комунікацію, 
аргументувати 
свою позицію, 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування 
на засадах 
соціальної 
відповідальності, 
правових та 
етичних норм

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
робота в мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік



Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, бесіда-
повторення, евристична 
бесіда, навчальна дискусія); 
наочні методи 
(ілюстрування, презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження); 
практичні методи 
(виконання вправ, рольова 
гра, виконання творчих 
завдань, виконання 
проблемних завдань, 
виконання індивідуальних 
завдань, робота в парах, 
робота в малих групах)

поточний контроль: усне та  
письмове опитування, 
тестування, есе;
підсумковий контроль: залік

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи; екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 



робота завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державне управління загальнонаукові методи 
пізнання (аналіз, пізнання, 
абстрагування, 
узагальнення), метод 
навчання у співпраці, 
практичні (тренінгові, ділові 
ігри, моделювання ситуацій 
тощо), робота в малих 
групах, робота в мережі 
Internet, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
командні роботи, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, презентації та 
виступи на наукових 
заходах, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

РН09. 
Спілкуватися 
іноземною мовою 
на професійну 
тематику, 
обговорювати 
проблеми 
публічного 
управління та 
результати 
досліджень

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, бесіда-
повторення, евристична 
бесіда, навчальна дискусія); 
наочні методи (презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження); 
практичні методи 
(виконання вправ, рольова 
гра, виконання творчих 
завдань, виконання 
проблемних завдань, робота 
в парах, робота в малих 
групах, виконання 
мініпроєктів)

поточний контроль: усне та 
письмове  опитування, 
тестування, есе, захист 
мініпроєктів;
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні,  тренінгові 
заняття, творчі завдання,  
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен



Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державне управління лекції та семінарські 
заняття, навчання у 
співпраці, ZOOM-
конференції, практичні 
(тренінгові, ділові ігри, 
моделювання ситуацій 
тощо), робота в малих 
групах, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
командні роботи, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, презентації та 
виступи на наукових 
заходах, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
робота в мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-



ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

РН10. 
Представляти 
органи публічного 
управління й інші 
організації 
публічної сфери та 
презентувати для 
фахівців і широкого 
загалу результати 
їх діяльності

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, 
евристична бесіда, 
навчальна дискусія); 
наочні методи (презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження);
практичні методи 
(моделювання ситуацій, 
виконання творчих завдань, 
виконання проблемних 
завдань, виконання 
індивідуальних завдань, 
робота в парах, робота в 
малих групах, виконання 
мініпроєктів)

поточний контроль: усне та 
письмове  опитування, есе, 
захист мініпроєктів;
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 



мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, ZOOM-
конференції, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань

Державне управління ZOOM-конференції, 
практичні (тренінгові, ділові 
ігри, моделювання ситуацій 
тощо), робота в малих 
групах, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
командні роботи, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, презентації та 
виступи на наукових 
заходах, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
робота в мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи,  оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне лекційні, семінарські, поточне і підсумкове 



урядування практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 
самостійна робота

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт;  
підсумковий контроль: 
екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
ZOOM-конференції, робота 
в мережі Internet, 

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи,  оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль у 



індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

формі екзамену

Державне управління лекції та семінарські 
заняття,  навчання у 
співпраці, ZOOM-
конференції, практичні 
(тренінгові, ділові ігри, 
моделювання ситуацій 
тощо), робота в малих 
групах, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
командні роботи, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, презентації та 
виступи на наукових 
заходах, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, ZOOM-
конференції, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, ZOOM-
конференції, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, 
евристична бесіда, 
навчальна дискусія);
наочні методи (презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження);
практичні методи 
(моделювання ситуацій, 
виконання творчих завдань, 
виконання проблемних 
завдань, виконання 
індивідуальних завдань, 
робота в парах, робота в 
малих групах)

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе;
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен



Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

РН12. Планувати і 
здійснювати 
наукові та 
прикладні 
дослідження у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
включаючи аналіз 
проблематики, 
постановку цілей і 
завдань, вибір та 
використання 
теоретичних та 
емпіричних 
методів 
дослідження, аналіз 
його результатів, 
формулювання 
обґрунтованих 
висновків

Інтелектуальна 
власність

загальнонаукові теоретичні 
методи пізнання (аналіз, 
синтез, абстрагування, 
узагальнення; дискусія, 
бесіда); індивідуальна 
робота з науковими 
джерелами; консультації; 
ознайомлення з 
нормативно-правовою 
базою, що регулює та 
регламентує інтелектуальну 
власність; самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
виконання практичних 
завдань;
підсумковий контроль: залік

Наукова комунікація 
іноземною мовою

словесні методи (пояснення, 
бесіда-повідомлення, бесіда-
повторення, евристична 
бесіда, навчальна дискусія);
наочні методи 
(ілюстрування, презентація, 
демонстрування 
відеоматеріалів, самостійне 
спостереження;
практичні методи 
(виконання вправ, 
виконання творчих завдань, 
виконання проблемних 
завдань, виконання 
індивідуальних завдань, 
робота в парах, робота в 
малих групах, виконання 
мініпроєктів)

поточний контроль: усне та  
письмове опитування, 
тестування, есе, захист 
мініпроєктів;
підсумковий контроль: залік

Політика гендерної 
рівності

інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, творчі 
завдання

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінювання ІНДЗ; 
підсумковий контроль: 
модульні письмові роботи, 
залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, творчі завдання, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 



екзамен

Національна безпека лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet,  
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
виконання практичних 
завдань, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт; 
підсумковий контроль: залік

Публічні фінанси лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота в 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Історія і теорія 
демократії

лекційні і семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговоренням, 
презентації, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Правове забезпечення 
державного 
регулювання

лекційні, семінарські, 
тренінгові заняття, розгляд 
кейсів та ситуацій, 
самостійна та індивідуальна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
модульне опитування, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: залік

Проєктний 
менеджмент

лекційні, семінарські, 
практичні, тренінгові 
заняття, розгляд кейсів та 
ситуацій, самостійна та 
індивідуальна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
індивідуальних (командних) 
проєктів, модульне 
опитування, виконання 
практичних завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державне управління лекції та семінарські 
заняття, навчання у 
співпраці, ZOOM-
конференції, практичні 
(тренінгові, ділові ігри, 
моделювання ситуацій 
тощо), робота в малих 
групах, робота в мережі 
Internet, індивідуальне 
науково-дослідне завдання, 
модульні роботи, самостійна 
робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування, есе, 
командні роботи, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, презентації та 
виступи на наукових 
заходах, оцінювання ІНДЗ 
та модульних робіт, 
виконання практичних 
завдань; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Державна служба лекційні та семінарські 
заняття, обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, проведення 
дискусій з обговоренням, 
робота в мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, модульні 
роботи, самостійна робота

поточний контроль у 
вигляді усного та 
письмового опитування, есе, 
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ та 
модульних робіт; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену

Електронне 
урядування

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
самостійна та індивідуальна 
робота здобувачів вищої 
освіти, у тому числі 
завдання у мережі Інтернет

поточне і підсумкове 
оцінювання рейтингове 
оцінювання за 100-бальною 
системою

Місцеве 
самоврядування

лекційні та семінарські 
заняття, проведення 
дискусій з обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій, модульні роботи, 

поточний контроль: 
оцінювання відповідей 
здобувачів на семінарських 
заняттях, експрес-
опитування, виконання 



самостійна робота індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
підготовка рефератів, 
презентацій, участь у роботі 
конференцій, круглих 
столів, оцінка модульних 
контрольних робіт. 
підсумковий контроль: 
екзамен

Комунікації у 
публічному управлінні

лекційні, семінарські, 
практичні заняття, 
проведення дискусій з 
обговоренням, робота у 
мережі Internet, 
індивідуальне науково-
дослідне завдання, 
самостійна робота

поточний контроль: усне та 
письмове опитування,  
індивідуальні (командні) 
роботи, оцінювання ІНДЗ 
підсумковий контроль: 
модульні роботи;екзамен

Практика в органах 
публічного управління

консультації; метод 
наставництва; обговорення 
проблемних управлінських 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
базі практики; ведення 
щоденника; написання звіту 
за результатами практики, 
оформлення документації

оцінювання змісту та/або 
презентацій результатів 
виконаних завдань; 
підсумковий контроль у 
формі заліку

Переддипломна 
практика

проблемно-пошуковий 
метод; дослідницький 
метод; консультації з 
керівником та з 
викладачами; планування 
етапів роботи та її 
виконання відповідно до 
плану; метод узагальнення, 
використання сервісів на 
плагіат

відгук наукового керівника; 
рецензія; підсумковий 
контроль у формі захисту 
кваліфікаційної роботи

 


