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1. Профіль освітньо-професійної програми 
 

Розділ 1. Загальна характеристика 
1.1. Повна назва закладу вищої освіти та 

структурного підрозділу 
Національний авіаційний університет 
Навчально-науковий інститут неперервної 
освіти 
Кафедра публічного управління та 
адміністрування 

1.2. Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр публічного управління та 
адміністрування  

1.3. Офіційна назва освітньо-професійної  
програми 

Публічне управління та адміністрування 

1.4. Тип диплому та обсяг освітньо-
професійної програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців  

1.5. Наявність акредитації - 
1.6. Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

відповідає сьомому кваліфікаційному рівню 
НРК України 
 

1.7. Передумови На базі повної загальної середньої освіти 
1.8. Мова(и) викладання Українська 

1.9 Термін дії освітньо-професійної 
програми 

 

1.10 Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньо-
професійної програми 
 

http://www nau.edu.ua;   
http://www.ipn.nau.edu.ua 

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми 
 

2.1. Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, зокрема авіаційної 
сфери, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 
галузі публічного управління та адміністрування  або у процесі навчання. 
 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 
3.1 Предметна область (об’єкт діяльності, 

теоретичний зміст) 
Галузь знань: 28 Публічне управління та 
адміністрування 
Спеціальність: 281 Публічне управління та 
адміністрування 

3.2. Орієнтація освітньо-професійної 
програми 

Освітньо-професійна  
 

3.3. Основний фокус освітньо-професійної 
програми та спеціалізації 

Акцент на формуванні та розвитку професійної 
компетентності для здійснення діяльності, у 
сфері публічного управління та 
адміністрування з урахуванням сучасних 
вимог економічного середовища. 
Ключові слова: публічне управління, 
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менеджмент, органи публічного управління, 
державне управління, державна служба 
  

3.4. Особливості освітньо-професійної 
програми 
 

Освітньо-професійна програма передбачає 
професійну та практичну підготовку 
бакалаврів для державної служби. 
Відмінність програми від інших полягає у: 
ґрунтовних науково-методологічних розробках 
кафедри щодо філософії управлінської 
діяльності системи публічного управління, 
управління суспільною безпекою в авіаційній 
галузі; широкому використанні новітніх 
освітніх технологій та сучасних програмних 
засобів. 
 
 

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
 

4.1. Придатність до працевлаштування Випускники підготовлені до роботи на посадах: 
-  на посадах керівників структурних підрозділів 
та спеціалістів у центральних і місцевих органах 
виконавчої влади;   
- на посадах в органах місцевого 
самоврядування;  
- на посадах керівників і фахівців недержавних 
структур; підприємств, установ і організацій 
різних форм власності 
 

4.2. 
Подальше навчання 
 

Мають право продовжити навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти. 
 
 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 
 

5.1. Викладання та навчання  Студентоцентроване навчання, самонавчання,  
проблемно-орієнтоване навчання, навчання 
через комбінацію лекцій, практичних занять із 
розв'язування проблем, виконання курсових 
робіт, дослідницьких робіт, підготовки 
кваліфікаційної роботи, планування реальних 
публічних програм та проектів, а також 
розроблення документації щодо вдосконалення 
процесів адміністрування в публічному 
управлінні та діяльності окремих органів. 
 

5.2. Оцінювання Письмові екзамени, практика, презентації,  
поточний контроль, курсові роботи,  
атестаційний екзамен, захист кваліфікаційної 
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роботи.  
 

Розділ 6. Програмні компетентності 

6.1. 

Інтегральна компетентність  (ІК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері 
публічного управління та адміністрування або 
у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та наукових методів 
відповідної галузі і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

6.2. Загальні компетентності (ЗК) (ЗК 1) Здатність вчитися та оволодівати 
сучасними знаннями.  
(ЗК 2) Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини  і громадянина в Україні. 
(ЗК 3)  Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
(ЗК 4)  Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
(ЗК 5)  Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації. 
(ЗК 6)  Здатність працювати в команді. 
(ЗК 7)  Здатність планувати та управляти 
часом. 
(ЗК 8)  Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. 
(ЗК 9)  Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел. 
 (ЗК 10)  Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 
 (ЗК 11)  Здатність спілкуватися іноземною 
мовою. 
 (ЗК 12)  Навички міжособистісної взаємодії. 
 (ЗК 13) Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів діяльності). 
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6.3. Фахові компетентності (ФК) (ФК 1) Здатність до соціальної взаємодії, до 

співробітництва й розв’язання конфліктів. 
(ФК 2) Здатність забезпечувати належний 
рівень вироблення та використання 
управлінських продуктів, послуг чи процесів. 
(ФК 3) Здатність забезпечувати дотримання 
нормативно-правових та морально-етичних 
норм поведінки. 
(ФК 4) Здатність використовувати в процесі 
підготовки і впровадження управлінських 
рішень сучасні ІКТ. 
(ФК 5) Здатність використовувати систему 
електронного документообігу. 
(ФК 6) Здатність здійснювати інформаційно-
аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних 
інформаційних ресурсів та технологій. 
(ФК 7) Здатність розробляти тактичні та 
оперативні плани управлінської діяльності. 
(ФК 8) Здатність готувати проекти 
управлінських рішень та їх впроваджувати. 
(ФК 9) Здатність впроваджувати інноваційні 
технології. 
(ФК 10) Здатність до дослідницької та   
пошукової діяльності в сфері публічного 
управління та адміністрування. 
(ФК 11) Здатність у складі робочої групи 
проводити прикладні дослідження в сфері 
публічного управління та адміністрування.  
(ФК 12) Здатність застосовувати сучасні 
методи аналізу і вирішення проблем, зокрема 
проблем суспільної безпеки в авіаційній галузі, 
а також методи прийняття рішень та реалізації 
їх на практиці.  
(ФК 13) Здатність виробляти рішення з питань 
організації публічної служби, роботи органів 
публічної влади. 
(ФК 14) Здатність брати участь у підготовці та 
експертизі проектів нормативно-правових 
актів у сфері правового регулювання 
управлінських процесів. 

Розділ 7. Програмні результати навчання 
7.1. Програмні результати навчання (ПРН 1) Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, 
соціальних, економічних засад розвитку 
суспільства. 
(ПРН 2) Застосовувати норми та правила 
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професійного спілкування українською мовою. 
(ПРН 3) Уміти усно і письмово спілкуватися 
іноземною мовою. 
(ПРН 4) Знати структуру та особливості 
функціонування сфери публічного управління 
та адміністрування. 
(ПРН 5) Знати стандарти, принципи та норми 
діяльності у сфері публічного управління та 
адміністрування. 
(ПРН 6) Знати основні нормативно-правові 
акти та положення законодавства у сфері 
публічного управління та адміністрування. 
(ПРН 7) Уміти організовувати та брати участь 
у волонтерських / культурно-
освітніх/спортивних проектах, спрямованих на 
формування здорового способу життя / 
активної громадянської позиції. 
(ПРН 8) Розуміти та використовувати 
технології вироблення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 
(ПРН 9) Знати основи електронного 
урядування. 
(ПРН 10) Уміти користуватися системою 
електронного документообігу. 
(ПРН 11) Уміти здійснювати пошук та 
узагальнення інформації, робити висновки і 
формулювати рекомендації в межах своєї 
компетенції. 
(ПРН 12) Уміти налагодити комунікацію між 
громадянами та органами державної влади і 
місцевого самоврядування. 
(ПРН 13) Використовувати методи аналізу та 
оцінювання програм сталого розвитку. 
(ПРН 14) Уміти коригувати професійну 
діяльність у випадку зміни вихідних умов. 
(ПРН 15)  Застосовувати методи контролю 
якості у сфері професійної діяльності 
(ПРН 16) Використовувати дані статистичної 
звітності, обліку та спеціальних досліджень у 
професійній діяльності.  
(ПРН17) Вміти застосовувати сучасну 
методологію вирішення управлінських 
проблем, зокрема в авіаційній галузі.  
(ПРН18) Вміти здійснювати професійну 
діяльність з дотриманням правил поведінки 
публічного службовця. 
(ПРН19) Розуміти технології підготовки та 
експертизи проектів нормативно-правових 
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актів у різних сферах діяльності.  
 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
8.1. Кадрове забезпечення У викладанні навчальних дисциплін беруть 

участь доктори наук, професори, кандидати 
наук, доценти, фахівці даної галузі знань, які 
мають відповідний (певний) стаж практичної, 
наукової та педагогічної роботи. 
 

8.2. Матеріально-технічне 
забезпечення 

Проведення лекційних занять здійснюється в 
аудиторіях, оснащених технічними засобами 
аудіо- і відео- відтворення інформації, 
доступом до Інтернет, у т.ч. за бездротової 
технології.  
 

8.3 Інформаційне та навчально-методичне 
забезпечення 

В університеті працює науково-технічна 
бібліотека зі значним фондом навчальної та 
наукової літератури. Науково-педагогічні 
працівники кафедри створюють електронний 
фонд підручників та іншої навчальної і 
навчально-методичної літератури. 
Необмежений доступ до Інтернет з навчальних 
аудиторій та лабораторій НАУ є також 
джерелом необхідної інформації під час 
аудиторних занять та самопідготовки 
здобувачів вищої освіти. 
 

Розділ 9. Академічна мобільність 
9.1. Національна кредитна мобільність Реалізується на основі двосторонніх договорів 

між Національним авіаційним університетом 
та Київським національно-економічним 
університетом імені Вадима Гетьмана, 
Київським національним торговельно-
економічним університетом. 
 

9.2. Міжнародна кредитна мобільність У рамках програм подвійного диплому з 
університетами, зареєстрованими у Erasmus +  
та Erasmus Mundus / Реалізується угода про 
співробітництво з Європейською вищою 
школою бізнесу (Польща) № 13-2017/UA-PL 
 

9.3. Навчання іноземних здобувачів вищої 
освіти 

Створено умови для навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти.  
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2.2. CTpyKTypH0-Ioriuna cxema OIII 
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OK32 

OK33 

y3rOKEHO: 
TonOBa cTyieHTCbKoï paan HHIHO s A.MapueHKOK 

Ves 30BHILIHIn CTeÅKxOMep. Hav. y1p. JepKaBiacnyKOH M.KypaBJbOB 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи 

та атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи.  
У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у сфері публічного 

управління та адміністрування із застосуванням теорії та наукових методів 
управління. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації 
та списування. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті 
або в репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу. 

Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнення результатів 
навчання, визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DH OCBIITHb0-IPODECIMHA IIPOPAMA 
lwdp 

NOKYMeHTa Oi 131 01-2019 

CMA HAy 
«dlyóniune yipaBiiHHA Ta anMiiCTpyBaiHs 

CneuianbnicTb 281 «lly6nivue yipaninus va auMinicrpyBaH1a» 
Tany3b 3HaHb 28 «llyQivHe y11paBiiHHS Ta auMiniCipyBaHn 

Pieenb BMUoi ocBiTH iepiuHÄ (OakajaspchkM) 
MCMLo CTOp. 14 3 22 

4. MatpHUA BIANOBiJHOCTi nporpaMHMX KOMneTeHTHOCTeä 

KOMnOHeHTaM OCBiTHb0-npodeciiuoi nporpaMu (060B'a3kKOBi KOMI0HeHTH) 

Komno 

HeHTH 

Kom-
neTeH 
THOCTI 

+ 
K *| 

3K1 + 

3K2 

3K3 

3K4 

3KS 
T 

3K6 

3K7 
3K8 

3K9 

3K10 

3KI1 

3K12 

3K13 

DKI 

DK2 

DK3 

DK4 

DKS 

dK6 

ÞK7 

DK& 

DK9 

DKi0 

DKI 

DK12 

DKI3 

DK14 

y3roKEHO: 
TonoBa cry1eHTCbKoi pann HHIHO A.MapueHIOK 

3oBHiITHi creHkxonnep, Hau. ynp. JepcaBiacnyôn MKypaBJIbOB 



OHAJ OCBIITHbO-IIPODECIMHA IPOTPAMA 
CMA HAY lyóniyne ynpariiHHA Ta aAMiHiCIpyBaHH9 CneuianbHiCTb 281 «lly6nivne ynpas.inHa Ta anMiHicipyBaHHa» 

T'any3b 3HaHb 28 «lly6iuHe ynpaBiiHHa Ta anMiHicTpyBaHHA» 
PiBCHb BHuIoi oCBITH IepiunÄ (6akananpcbkHi) 

AOKyMeHTa OIN 131 01 2019 

MCMh 

YHO CTOp. 15 3 22 

5. MarpHua 3abesneveHna nporpamHux pesybTaTiB uaBvanna (TIPH) 

BiATOBIIHHMH KOM1OHeHTaMH OCBITHL0-npodeciHno? nporpaMH 

TIT KoMnoHeHTH 

Pe3yJIbTaTH 
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IPH2 
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IPHS 
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IPH7 

IPH8 ++ + 

DPH9 

IPH10 

IPHII + T 

IPH12 

IIPH13 

IPH14 

IPH15 

IPHI6 

IPH17 

TPH18 

IPH 19 

y3TOIKEHO: 
TonoBa cTyIeHTCbKoi paiu HHIHO sell A.MapueHHOK 

30BHiHiÄ CTeHKXOMAep, Hay. ynp. JepxaBiacnyxQu MKypaBJIbOB 
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6. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НАУ 
 
         Якість освітньо-професійної програми визначається внутрішньою системою забезпечення 
якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ, яка функціонує згідно з Положення про систему 
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, затвердженого рішенням Вченої ради 
університету від 28.11.2018 (протокол №8) та відповідає вимогам Закону України «Про вищу 
освіту» (Розділ V Забезпечення якості вищої освіти, ст.16). 
 
 

7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 
програма 

 
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами). / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII (із змінами). / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-193. 
3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 № 1341 / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12 

4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. / 
Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

5. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і 
науки України від 29.10.2018 №1172. / Міністерство освіти і науки України. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-
Publ.upr.ta.administruvannya-bakalavr.21.01.22.pdf  

6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами) / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 № 2493-
III. (із змінами). / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2493-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCBIITHB0-IIPODECIMHA IPOT PAMA 
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PiBeHb BHUuof ocBiTH - Inepuni (6aKanaapehKwi) 

CMA HAY 

NOKyMeHTa Ol 131 -01 -2019 

CTop. 17 3 17 TBEP 

(D 03.02-01) 
APKYIII TOIIMPEHHA JOKYMEHTA 

No Kynn Aara Tliamnc 
mpH IepepaHo TI.IS. OTpHMyBaua TIpHMiTKH 

OTpHMyBaya (miaposain)| BHIai 
M. 

(D 03.02-02) 
APKYIII O3HAÃOMJIEHHA 3 JOKYMEHTOM 

Iliamnc Mara No IIpi3BHIe im'a no 6aTbKOBI 03HañOMJICHOI 03HanoM- TIpaMITKH 
I1op. ocoOH JIEHHA 

(cd 03.02-04) 
APKVIII PECCTPALË PEBI3II 

No BHCHOBOoK 
Ipi3BHme im's no õaTbKOBÍ Mara peBI31 limac 

1op. anekBaTHOCTI 

(D 03.02-03) 
APKYIII OBJIIKY 3MIH 

No No JiHCTa (CTopiHku) lianuc aTa Aara 
3MIH OcoOn, Aka BHeceHHA BBeIEHHA 

AHyIbo-
3MiHeHOro 3amiHeHOro | HoBoro BHeCI1a 3MIHy 3MIHH 3MIHH 

BaHoro 

|0-12, 1-AS 

eo erne, fecesusal 82ekcothopa nidgfeeeey 
R6.aP.dOLO 09 AO2O 

Saiee e¢esco 

obO2/ w_= 
HAYAJIbHHK, 

HMB HAY 
( 03.02-32) 

y3TOIKEHHA 3MIH 
liannc IHiuiain, npi3BMuue locana AaTa 

Po3pooHHK 
3roKeHO 

V3ronxeHO 

y3roKeHO 
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