Перелік документів, які подаються для вступу
за спеціальністю
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ:
(відповідно до Постанови КМУ від 29 липня 2009 р. № 789)
- заява про вступ до вищого навчального закладу;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
- копія та оригінал диплома про вищу освіту та додатка до нього;
- копія трудової книжки (засвідчена в установленому порядку);
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та
паспорта;
- паспорт та військовий квиток подаються особисто;
- 2 конверти з домашньою адресою.
Просимо також надавати довідку з місця роботи, засвідчену
печаткою установи, із зазначенням посади, категорії, групи оплати
праці та рангу державного службовця (рангу посадової особи
місцевого самоврядування), стажу державної служби або служби в
органах місцевого самоврядування.
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ, ЗА КОШТИ
ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
- заява про вступ до вищого навчального закладу;
- чотири фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
- копії та оригінал диплома про вищу освіту та додатка до нього;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та
паспорта;
- паспорт та військовий квиток подаються особисто;
- 2 конверти з домашньою адресою.
Повні правила прийому, терміни подання документів та
вступних випробувань див. на сайті Університету за адресою:
http://umo.edu.ua
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Програма підготовки магістрів публічного управління
та
адміністрування
розроблена
ДЗВО
«Університет
менеджменту освіти».
Місія магістерської програми: підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери публічного управління та
адміністрування, які володіють відповідними систематизованими
знаннями і сучасними технологіями, спроможні професійно,
творчо й ефективно виконувати покладені на них функції, сприяти
інноваційним процесам у суспільстві з метою покращення якості
життя громадян на основі світових та європейських стандартів.
На навчання за державним замовленням (заочна форма)
запрошуються особи, які працюють на посадах в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, інших
установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України
“Про державну службу” або Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”.
На навчання за кошти фізичних і юридичних осіб (заочна
форма) запрошуються особи, які мають вищу освіту (документ
про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня
бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста).
Вступ до Університету на підставі наявності дипломів
«магістр» або «спеціаліст» здійснюється без складання ЗНО.
За спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” викладаються нормативні навчальні дисципліни: “Основи
публічного управління”; “Право в публічному управлінні”;
“Політика в публічному управлінні”; “Глобалізація управління
суспільними процесами, євроінтеграція та безпека”; “Публічна
комунікація і ділова мова в публічному управлінні”; “Стратегічне
управління”; “Публічна служба”; “Економіка та врядування”;
“Основи наукових досліджень у галузі публічного управління”.
Випускною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією
спеціальністю є кафедра публічного управління і проектного
менеджменту.

Підготовка
в
межах
програми
здійснюється
за
спеціалізацією:
“Публічне управління та адміністрування ” (термін
навчання: за заочною формою – 16 місяців)
Призначена для державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування, спрямована на підготовку інноваційно
орієнтованих та ініціативних керівних кадрів для органів публічної
влади та включає вивчення сучасних моделей публічного
управління, відкритого врядування, керівництва та лідерства на
публічній службі, регіонального і місцевого розвитку, інновацій в
публічному управлінні тощо.
Орієнтована на підготовку управлінців для бізнес-структур і
громадських організацій, які спроможні налагоджувати ефективну
співпрацю з органами публічної влади, та включає вивчення
питань government relations, публічно-приватного партнерства,
лобізму в органах публічної влади, надання публічних послуг
тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри включає
трьох докторів наук і дев’ять кандидатів наук, які мають
багаторічний стаж педагогічної та наукової роботи, значний
практичний досвід у сфері публічного управління.
Кафедра здійснює підготовку здобувачів ступенів доктора
філософії та доктора наук через аспірантуру і докторантуру.
Адреса кафедри: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А,
корпус Призидії НАПН України, ІV поверх, к. 414
Web-сторінка кафедри:
http://umoproject.wix.com/project-management
E-mail кафедри:
kafedraupzd@ukr.net
Тел.:
(044) 361-40-75, (044) 484-01-98, 066 -089-97-88, 050-050-44-71

