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Рецензiя

ша освiтньо-професiйну програму <Адмiнiстративuий. менеджмент>

(Administrative management) пiдготовки злобувачiв на бакалаврському piBHi за

спецiальнiстю 28 l Публiчне управлiння та адмiнiстрування, в галузi знань 28

Публiчне управлiння та алмiнiстрування в iнститутi держЕIвного управлiння

Чорноморського нацiональноrо уъiверситету iM, Петра Могили

освiтньо-професiйна програма кАдмiнiстративний менеджмент> пiдготовки

здобувачiв на першому (бакалаврському) piBHi в iнститутi державцого управлiнrrя
Чорноморського нацiонального унiверситету iM. Петра Могили спрямована i

направлена на пiдготовку спецiалiстiв з публiчного управлiння та алмiнiстрування,

якi будрь розв'язувати практичнi завдання та проблеми у сферi державного

управлiння та мiсцевого самоврядування.

В освiтньо-ПрофесiйнУ програмУ <Адмiнiстративний менеджмент) закrrадений

проблемно-орiентований цiдхiд до ЕавчанIU{ студектiв. Вмiння та Itавички у гатryзi

публiчного управлiння та адмiнiструъання студеЕти засвоюють 
, 

шляхом

запропоновЕlних рiзних форм навчання як традицiйних: лекцii, практичнi,

ceMiHapcbKi занятгя' лабораторнi та KypcoBi роботи, практика в органах дсржавноi
влади i мiсцевоrо самоврядування, TzIк i iнновацiйних: тренiнговi курси

<Управлiнська црD, case-study, SmartCity, smart - опецiалiзацii, розрахуrтковi та

лроектнi роботи, участЬ у }rауковиХ роботах, написаннЯ рефератiв лля участi у
нацiональних кон курсах по спецlальностi.

щостатньо ув.lги в освiтньо-професiйнiй програмi придiляеться вивченню

европейського законодавства, свроiнтеграчiйним процесам. I_{e створюе умови до

ш



формування у студентiв достатнього обсягу знань i навичок здатних вирiшувати

складнi управлiнськi завдання, налагод)Iryвати комунiкацiю мiяс Iромадянським

суспiльством та органами державноi влади та мiсцевого самоврядуванrrя, умiння

розробляти та оцiнювати програми соцiально-економ iчного розвитку територiй,

ВикОРистовувати c1.,racHi iнформацiйнi технологii як у ЕавчаJIьному процесi, так i у
своiй управлiнськiй дiял bHocTi.

Зазначена освiтньо-професiйна програма, врахову€ cy.racHi вимоги до здобутгя

компетентностей випускникiв через освiтню дiяльнiст,ь, ма€ теоретичне та

практичне значення для вирiшення стратегiчних та поточних завдань в органах

публiчноi влади, установ та органiзацiй.

Iнститут державного управлiння Чорноморського нацiонального yHiBepclпeтy

iM. Петра Могили мае квалiфiкований науково-педагогiчний скJIад, потужне

матерiально-технiчне та iнформацiЙне забезпечення> повниЙ цикл пiдготовки

фахiвчiв бакалаврат_ магiстратуру. докторантуру РhD, доtffорантуру, спеuiалiзовану

вчеЕу раду по захисту докторських дисертацiй, два фахових наукових журЕапа

категорii кБ>.

Iнститутом }кладеЕо договори про спiвпрачю з европейськими унiверситетами.

Все це сприяе якiснiй пiдготовцi здобувачiв вищоi освiти за освiтньо-професiйною

програмою <Адмiнiстративний менеджмент) в галузi знань <Публiчне управлiння та

aaMiHicTpyBaH ня >.

Надана на реuензiю освiтньо-професiйна програма, за умови Тi виконання

студентами. здатна забезпечити якiсну пiдготовку здобувачiв вишоi освiти.
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