Міністерство охорони здоров’я України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет інтернатури та післядипломної освіти (м. Краматорськ)
Випускова кафедра: організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни
Тип диплому та Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 1 рік і 5 місяців
обсяг програми
Ступінь вищої освіти: магістр.
Освітня кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування
Наявність ступеню бакалавра, спеціаліста, магістра. Немає обмежень щодо
галузі знань та спеціальності. Умови вступу визначаються «Правилам и
Передумови
прийому до Донецького національного медичного університету».
Акцент на публічному управлінні та адмініструванні у сфері охорони здоров’я
Фокус
на регіональному та місцевому рівнях в умовах трансформаційних змін і
програми
кризових ситуацій для забезпечення якості медичних послуг.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ


Програма призначена для здобувачів, що мають певний досвід професійної \ управлінської
діяльності, прагнуть до саморозвитку і самовдосконалення компетентностей, які необхідні у
період змін у сфері охорони здоров’я. Програма забезпечує формування психологічної готовності
випускників до виконання професійних завдань і функцій в умовах кризових ситуацій з
урахуванням регіональних особливостей.

Прикладна спрямованість компонентів програми, можливість проходження виробничої
практики в органах державної влади та місцевого самоврядування; набуття умінь здійснювати
управлінські функції в системі eHealth із застосуванням сучасних технологій і електронних
сервісів.
Забезпечити підготовку конкурентоспроможних фахівців з публічного
Мета освітньої управління, здатних ідентифікувати і розв’язувати завдання інноваційного
характеру, вирішувати проблеми управління сферою охорони здоров’я, ефективно
програми
реалізовувати професійні функції у ситуаціях невизначеності соціальноекономічного середовища, здійснювати публічне адміністрування у кризових
умовах з урахуванням регіональних особливостей системи охорони здоров’я.
Основи євроінтеграції, Публічна комунікація і ділова мова у публічном у
Дисципліни
управлінні, Право в публічному управлінні, Психологія управління, Іноземна
загальної
мова в публічному управлінні та адмініструванні
підготовки
Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я.
Економічна політика і публічний фінансовий менеджмент.
Дисципліни
Управління інформаційними системами в публічному управлінні і
професійної
адмініструванні.
підготовки
Управління людськими ресурсами і комунікаціям и в публічному управлінні.
Державна політика і державне регулювання сферою охорони здоров’я.
Проєктивна діяльність в публічному управлінні.
Регіональне управління сферою охорони здоров’я.
Методологія та методика наукових досліджень. Виробничі практики 1, 2.

Вибіркові
дисципліни
Державна
атестація
Підходи
до викладання
та навчання

Система
оцінювання

8 дисциплін із запропонованого переліку (загалом 24 кредити).
Єдиний державний кваліфікаційний іспит (за державною програмою).
Захист кваліфікаційної роботи.
ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Компетентнісний,
студентоцентрований,
професійно-орієнтова ний,
комунікативно-спрямований,
діяльнісно-операційний.
Використання
технологій дистанційного навчання. Методи навчання: словесні (тематичні
лекції,
коментування,
робота з нормативними документами), наочні
(ілюстрації, демонстрації), практичні (розв’язання проблемних навчальних
ситуацій, проєкти, ситуаційного моделювання, дослідницькі, комунікативні
(дискусії, бесіди, ділові ігри).
за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно;
зараховано, незараховано); 200-бальною шкалою ДНМУ та європейською
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F).
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ

 Здатність виконувати професійні роботи відповідно до Класифікації видів економічної
діяльності КВЕД-2010/2019 у сфері «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги».
 Можливість обіймати посади за професійним и назвами робіт відповідно до Державного
класифікатора професій України ДК 003:2010 класифікаційного угруповання «Менеджери
(управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», а також на посадах в
структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій.
 Можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (PhD).

