
 



9. Про затвердження методичних розробок. 

10. Про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

11. Про оприлюднення публічної інформації на сайті ПДАА (сторінка 

кафедри публічного управління та адміністрування, сторінка спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування»). 

12. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо якісних характеристик 

підготовки здобувачів вищої освіти, а саме: кількісних і якісних показників 

успішності здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» та студентів з навчальних дисциплін кафедри публічного 

управління та адміністрування за результатами літньої екзаменаційної сесії 

2016-2017 навчального року. 

13. Про рекомендацію до друку наукових праць. 

14. Про стан та організацію методичного забезпечення дистанційного 

навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

15. Про стан методичного забезпечення дипломного проектування зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

16. Сприяння організації та проведенню щорічної науково-методичної 

конференції науково-педагогічних працівників. 

17. Аналіз стану відповідності освітньої діяльності з підготовки фахівців 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» установленим 

законодавством вимогам. 

18 Сучасні тенденції застосування медіа-інформаційних технологій в 

навчально-виховному процесі академії. 

19. Моніторинг кадрового забезпечення ліцензійним умовам надання 

освітніх послуг. 

20. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо якісних характеристик 

підготовки здобувачів вищої освіти, а саме кількісних і якісних показників 

успішності студентів з навчальних дисциплін кафедр за результатами зимової 

екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року. 

20. Структурно-функціональна характеристика навчально-методичних 

видань кафедри публічного управління та адміністрування. 

21. Про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

денної форми навчання зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

22. Моніторинг дотримання викладачами кафедри публічного управління 

та адміністрування вимог системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти. 

23. Стан методичного та організаційного забезпечення проведення 

практик студентів денної форми навчання на 2017-2018 навчальний рік, 

співпраця з базами практик. Аналіз показників успішності підсумкового 

контролю знань студентів з практики, якості звітної документації за 2017 рік. 

24. Про стан забезпечення студентів навчально-методичною літературою 

з навчальних дисциплін професійної підготовки. 

25. Про підготовку навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 



(2018 року набору), їх відповідності встановленим вимогам. 

26. Моніторинг якості документального оформлення та методичного 

забезпечення виконання курсових робіт за 2016-2017 навчальний рік. 

27. Моніторинг якості навчальних занять та практичного навчання 

здобувачів вищої освіти. 

28. Обговорення змісту навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти (2018 року набору) та робочих навчальних планів, їх відповідності 

встановленим вимогам. 

29. Обговорення підсумків рейтингової оцінки роботи викладачів 

кафедри публічного управління та адміністрування за 2017 календарний рік. 

30. Аналіз стану наповнення репозитарію та інших складових електронної 

бібліотеки ПДАА в розрізі дисциплін кафедри публічного управління та 

адміністрування. 

31. Про удосконалення засобів діагностики якості підготовки фахівців 

(об’єктивного поточного та підсумкового контролю знань здобувачі вищої 

освіти). 

32. Про стан методичного забезпечення проведення практичних занять з 

дисциплін зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

33. Про підсумки проведення комплексних контрольних робіт з 

дисциплін зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

34. Звіт про роботу науково-методичної ради за 2017-2018 навчальний рік 

та завдання і перспективи на наступний 2018-2019 навчальний рік. 

35. Моніторинг стану дотримання процедури підведення підсумків 

поточного контролю та проведення підсумкового контролю знань. 

36. Про підсумки проведення відкритих лекцій та взаємовідвідування 

занять викладачами. 

Членами науково-методичної ради проводилися перевірка якості 

складових науково-методичних комплексів дисциплін, викладання яких 

забезпечується кафедрами як факультету економіки та менеджменту так і 

іншими факультетами, а також були розглянуті та схвалені ряд навчально-

методичних комплексів, навчальних програм, робочих навчальних програм, 

пакетів комплексних контрольних робіт з дисциплін, що викладаються для 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». Всі методичні матеріали підготовлені відповідно до 

освітньо-професійних програм вищої освіти та вимог «Положення про 

навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни в Полтавській 

державній аграрній академії». 

Науково-методичною радою було прийнято до розгляду, 

затверджено/рекомендовано до друку 63 методичних видання, в т. ч. монографія, 

навчальний посібник, 9 методичних розробок з навчальних дисциплін, з них 2 – 

для виконання курсових робіт, 6 – для виконання контрольної роботи студентами 

заочної форми навчання, 1 – для виконання розрахунково-графічних робіт. 

Членами науково-методичної ради або за їх активної участі підготовлено 

необхідне науково-методичне забезпечення спеціальності (табл. 1). Триває 

підготовка до акредитації спеціальності. 



Таблиця 1 

Науково-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», підготовлене в 2017-2018 н. р. 
Вид роботи Складові виду роботи 

А Б 

1. Засоби 

діагностики 

якості вищої 

освіти 

1. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-професійна 

програма «Місцеве самоврядування» першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування. Вимоги до 

атестації здобувачів вищої освіти 

2. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-професійна 

програма «Місцеве самоврядування» першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування.  Програма єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту 

3. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-професійна 

програма «Зв’язки з громадськістю» другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування Вимоги до атестації 

здобувачів вищої освіти 

4. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-професійна 

програма «Зв’язки з громадськістю» другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування. Програма єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту 

5. Засоби діагностики якості вищої освіти. Освітньо-професійна 

програма «Зв’язки з громадськістю» другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування. Вимоги до 

магістерської дипломної роботи 

2. Збірники 

програм 

навчальних 

дисциплін 

6. Збірник програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Зв’язки з 

громадськістю» другого рівня вищої освіти зі спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування 

7. Збірник програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Зв’язки з 

громадськістю» другого рівня вищої освіти зі спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування 

3. Наскрізні 

програми практик 

8. Наскрізна програма практик підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» 

першого рівня вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування (2017 рік набору)  

9. Наскрізна програма практик підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Зв’язки з громадськістю» другого 

рівня вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування (2017 рік набору)  

 



Продовж. табл. 1 

 

А Б 

4. Інформаційні 

пакети програм 

спеціальності 

Європейська 

кредитно-

трансфертна 

система (ЄКТС)  

10. Інформаційний пакет програм спеціальності Європейська 

кредитно-трансфертна система (ЄКТС) СВО «Бакалавр» денної  

форми навчання. 

11. Інформаційний пакет програм спеціальності Європейська 

кредитно-трансфертна система (ЄКТС) СВО «Магістр» денної форми 

навчання. 

5. Анотації 

навчальних 

дисциплін. 

Сайт ПДАА 

12. Повний комплект анотацій навчальних дисциплін  

СВО «Бакалавр» 

13 Повний комплект анотацій навчальних дисциплін СВО «Магістр» 

6. Програми 

навчальних 

дисциплін. 

Сайт ПДАА 

14. Повний комплект програм навчальних дисциплін СВО «Бакалавр» 

15. Повний комплект програм навчальних дисциплін СВО «Магістр» 

7. Презентації 

навчальних 

дисциплін. 

Сайт ПДАА 

16. Повний комплект презентацій навчальних дисципліни вибіркової 

частини СВО «Бакалавр 

17. Презентацій навчальних дисципліни вибіркової частини 

СВО «Магістр» (2-3-го семестру) 

8. Збірники 

програм практик 

18. Збірник програм практик підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» 

першого рівня вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування (2017 рік набору) 

19. Збірник програм практик підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Зв’язки з громадськістю» другого 

рівня вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування (2017 рік набору) 

9. Методичні 

рекомендації 

щодо виконання 

магістерських  

дипломних робіт 

20. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних 

робіт здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування за освітньо-професійною 

програмою «Зв’язки з громадськістю» 

10. Матеріали для 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

21. Збірник тестових та комплексних ситуаційних завдань єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту за освітньо-професійною 

програмою «Місцеве самоврядування» першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування 

22. Збірник тестових та комплексних ситуаційних завдань єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту за освітньо-професійною 

програмою «Зв’язки з громадськістю» другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування 

23. Збірник комплексних ситуаційних завдань єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» СВО «Магістр» 

http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3222/puabakd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3223/puamagd.pdf


 

Продовж. табл. 1 

 

А Б 

11. Матеріали для 

вступу на основі 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого 

спеціаліста  

 

24. Програма фахового випробування для вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» галузь знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» на 2018 рік 

25. Програма додаткового фахового випробування для перехресного 

вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» на 2018 рік 

26. Збірник тестових завдань для додаткового фахового випробування 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на 2018 рік 

27. Вкладки (варіанти) для фахових вступних випробувань на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на 2018 рік 

28. Збірник тестових завдань додаткового фахового випробування для 

перехресного вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» на 2018 рік 

29. Вкладки (варіанти) тестових завдань додаткового фахового 

випробування для перехресного вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» галузь знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» на 2018 рік 

12. Матеріали для 

вступу за 

ступенем 

«Магістр» 

30. Програма фахового випробування за ступенем «Магістр» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузь 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на 2018 рік 

31. Збірник тестових завдань для фахового випробування за ступенем 

«Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» на 2018 рік 

32. Вкладки (варіанти) тестових завдань для фахового вступного 

випробування за ступенем «Магістр» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» на 2018 рік 

33. Програма додаткового фахового випробування при перехресному 

вступі за ступенем «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» на 2018 рік 

34. Збірник тестових завдань для додаткового фахового випробування 

при перехресному вступі за ступенем «Магістр» спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» галузь знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» на 2018 рік 

35. Вкладки (варіанти) тестових завдань для додаткового фахового 

іспиту при перехресному вступі за ступенем «Магістр» спеціальності  

 



 



  


