
Довідка* 

про діяльність закладу вищої освіти  

щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра  

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  

галузі знань «Публічне управління та дміністрування» 
________________________________________________________________________________ 

                                          (повне найменування закладу вищої освіти) 
 

І. Описова частина 

1. Місцезнаходження, адреса електронної пошти, адреса web-сайту. 

2. Кадрове забезпечення освітнього процесу (із обов’язковим зазначенням 

прізвища, імені, по батькові, наукового ступеня та вченого звання (за наявності), 

досвіду роботи в органах влади (за наявності), штатних або задіяних на умовах 

сумісництва викладачів, які будуть залучені до навчального процесу, із зазначенням 

дисциплін, що ними викладатимуться). 

3. Науково-дослідницька та міжнародна діяльність процесу  

(з обов’язковим зазначенням переліку виконаних науково-дослідних робіт 

(фундаментальних та прикладних), за галуззю знань «Державне управління»/ 

«Публічне управління та адміністрування» за останні п’ять років; переліку 

організованих відповідним(ою) підрозділом чи кафедрою науково-комунікативних 

заходів у форматі конференцій, конгресів, форумів за останні три роки; переліку 

міжнародних партнерів, з якими впродовж останніх трьох років закладом освіти 

укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, кількість публікацій у галузі 

«Публічне управління та адміністрування» працівників підрозділу чи кафедри, 

відповідального(ї) за підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до 

науковометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (інших визнаних 

МОН науковометричних баз). 

4. Показники соціального та матеріально-технічного забезпечення освітнього 

процесу (з обов’язковим зазначенням інформації щодо наявності безкоштовного Wi-Fi 

в межах корпусів закладу вищої освіти; власної електронна бібліотеки з відкритим 

доступом до неї; закріплених за відповідальним(ою) підрозділом чи кафедрою 

навчальних аудиторій, зокрема площі аудиторних кабінетів на одного слухача; 

відсотку забезпеченості мультимедійним обладнанням; забезпеченості слухачів 

гуртожитком, а також доступність навчальних приміщень, закріплених за 

відповідальним(ою) підрозділом чи кафедрою, для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення). 

 

 

____________________________            ______________        ________________ 
  (посада керівника закладу вищої освіти)                              (підпис)                              (ініціали, прізвище) 

       М.П. 

 

 

 

* довідка формується згідно з пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, а також 

відповідно до критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення, визначених державним 

замовником.  


