ІНФОРМАЦІЯ ДО ВЧЕНОЇ РАДИ ДНМУ

Узагальнена таблиця громадського обговорення та експертизи
освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне
управління та адміністрування у Донецькому національному медичному університеті (березень – червень 2021 р.)
Методи дослідження
Відомості про
респондентів

Інформація про
врахування зауважень/
рекомендацій

№
п/п
1

2

Опитування (персональне і анонімне), рецензування ОП та навчального плану, обговорення-дискусія,
експертне оцінювання
Загальна кількість учасників – 54 особи. З них: зовнішні стейкголдери - 25 осіб, роботодавці,
випускники програми – 10 осіб; керівники закладів ОЗ - 10 осіб; експерти – 6 осіб.
внутрішні стейкголдери – 28 осіб. З них : доктори наук, професори – 3; кандидати наук, доценти – 9 осіб;
викладачі – 4 особи; здобувачі вищої освіти (1 курс) – 12 осіб:
Зауважень немає. Рекомендації – 23.
Враховано: повністю – 7, частково – 2, схвалено до практичного використання – 13, на стадії узгодження з
адміністрацією ДНМУ (у рубриці «Академічна мобільність» доцільно додати і наукові установи) - 1; відхилено – 1.

Пропозиція, що надійшла під час громадського
Автор пропозиції
обговорювання
Рецензія позитивна. Рекомендація: розробити Карамишев Д.В., доктор наук з державного управління,
Наскрізну програму виробничих практик
для професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ
забезпечення наступності і узгодженості програмних при Президентові України.
результатів, а також конкретизації завдань для
виконання здобувачами у 2, 3 семестрах.

Результат
розгляду
Враховано
частково: наскрізну
програму практики
розроблено, після
експертизи
буде
подано
для
затвердження
вченої ради ФІПО у
серпні 2021 року.
Рецензія позитивна. Пропозиція: в освітньому Балуєва О.В., д. екон. наук, професорка, проректорка з Схвалено
до
процесі ширше використовувати проєктивні і кейсові наук. роботи Донецького державного університету практичного
технології для досягнення практичних програмних управління
використання
в
результатів.
освітньому процесі
1

3

4
5

6
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Рецензія позитивна. Побажання «Можливо, доцільно
було б виокремити тему публічної політики і
публічного управління та адміністрування і викласти
назву дисципліни ДЗПН1 (ОК1) в редакції «Публічна
політика, публічне управління та адміністрування.
Основи євроінтеграції». При цьому зміст ДППН1
(ОК6) зорієнтувати головним чином на розкриття
особливостей ПУА в галузі ОЗ».
Рецензія позитивна, ОП рекомендовано до
упровадження.
Рецензія позитивна. Рекомендація: «Вважаємо
доцільним приділити більше уваги правовим
аспектам та механізмам державного управління щодо
процесу реформування галузі ОЗ в умовах
євроінтеграції»
Рецензія позитивна. Рекомендації:
1. У описі предметної області, зокрема у
теоретичному змісті, методах, методиці та технології
необхідно конкретизувати сферу. 2. У рубриці
підходи до викладання та навчання подано види
навчальних занять, вважає доцільно додати і методи
викладання. 3. У рубриці «Академічна мобільність»
доцільно додати і наукові установи. 4. ОК15ДППН10- Дослідницька практика відповідно до
Стандарту ВО передбачена для ОНП, а не для ОПП.
5. До затвердження МОН України єдиних вимог до
ЄДКІ, в ОПП ЄДКІ має включати завдання з
програмних навчальних дисциплін циклу професійної
підготовки.
Рекомендовано: передбачити вивчення нормативноправових документів, а також порядок і процедури
розгляду звернень і скарг громадян; передбачити
формування відповідних умінь.

Надолішний П.І., доктор
управління, професор

наук

з

державного Рекомендацію
частково врахували:
назву
ОП
не
змінили, у зміст
робочої програми
внесли корективи

Кіяшко І.А., Директор КНП «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Колесник В., директор департаменту охорони здоров”я Схвалено
для
Донецької облдержадміністрації
врахування у змісті
компонентів ОП
Скиба Ю. А., завідувач відділу інтеграції вищої освіти Рекомендації 1, 2, 4
Інституту вищої освіти НАПН України, доктор враховано.
педагогічних наук, доцент
Рекомендація 3 - на
стадії узгодження з
адміністрацією
ДНМУ.
Рекомендацію щодо
ЄДКІ прийнято для
внесення змін у
контент
компонентів ОП та
у
Програму
кваліфікаційного
іспиту в ДНМ.
Л.Давиденко, нач. Управління фонду соціального
Схвалено
для
страхування в Донецькій області.
врахування у змісті
Виступ на круглому столі 06.04. 2021 р.
компонентів ОП.
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Рекомендовано:: передбачити набуття додаткових А.Стельмашонок, нач. відділу навч. закладів, післяд.
компетентностей з
управління, фінансового, освіти, мобіл. роботи, ресурс. та прав. забезпечення
цивільного, господарчого права
департаменту ОЗ Донецької ОДА. Виступ на круглому
столі 06.04. 2021 р..
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Рекомендовано: акцентувати увагу на формуванні у
здобувачів ступеню магістра умінь працювати у
команді і налагоджувати співпрацю.
Пропозиція
щодо
спільного
проведення
профорієнтаційної роботи з просування ОП на
регіональному ринку освітніх послуг, проведення
спільних інформаційних кампаній.
Рекомендовано: розширити формати позауадиторних
заходів, залучаючи до їх проведення фахівців органів
державного управління і місцевого самоврядування,
які відповідають за різні напрями діяльності і можуть
надати професійні консультації і поради.
Рекомендовано: внести до змісту
освітніх
компонентів тему: «Діяльність закладів, які надають
соціальні послуги населенню», оскільки лікарі, а
особливо керівники медичних закладів мають знати,
які види соціальних послу і які суб'єкти можуть їх
надавати в тих чи інших формах.
Рекомендовано: скерувати освітні компоненти на
формування здатності управлінця працювати з
інформацією, залучаючи різні ресурси для прийняття
управлінських рішень.
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В.Рибалко, директор ДОЦЗ, к.екон.н.
Виступ на круглому столі 06.04. 2021 р..

І.Кіяшко, директор КНП «Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф»,
випускник програми «Публічне управління та
адміністрування»
Виступ на круглому столі 06.04. 2021 р..
Л.Золкіна, нач. управління сім’ї, молоді та масових
заходів націон.-патр. виховання Донецької ОДА.
Виступ на круглому столі 06.04. 2021 р..

Передбачено
в
навчальному плані
шляхом
розширення
переліку дисциплін
за
вибором,
внесення
корективів у зміст
компонентів
загальної
підготовки.
Схвалено
для
врахування у змісті
компонентів ОП;
пропозиція визнана
слушною
та
перспективною.
Схвалено
до
виконання
в
освітньому процесі.
Схвалено для
врахування у змісті
компонентів ОП.

Ю.Гудино, нач. КЗОЗ «Інформаційно-аналітичний Схвалено
для
центр мед. статистики».
врахування у змісті
Виступ на круглому столі 06.04. 2021 р..
компонентів ОП.
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Рекомендовано врахувати в ОП думку експертів щодо
фахових компетентностей і програмних результатів
для забезпечення фокусу освітньої програми і
особливостей професійної діяльності у сфері ОЗ.

14

Висловили зацікавлість у подальшому розвитку
програми та підготовці магістрів за напрямом.
Рекомендації:
Рішення практичних кейсів, сітуаційних завдань,
вміння створення та виконання проєктів
Бажано розширити матеріали щодо вивичення
зарубіжного досвіду роботи клінік охорони
здоров'я..
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Визначено пріоритетні компетентності і програмні
результати для включення в оновлену редакцію ОП.

В експертному оцінюванні взяли участь 10 осіб.
(27-28.04. 2021 р.).
А.С.Єрьоменко, КНП «ЦПМСД № 2» КМР;
С.Дементєв заст. генер. директора ДУ «Одеський
ОЛЦ
МОЗ
України»;
Н.В.Поречна,
КНП
«СЦМЛСМР»; Боброва Т.В. ЛДЦ «Ваше здоров’я»,
мед.директор;
А.В.Щербина
КП
«ЦПМСД
Костянтинівської міської ради», заст. дир. з ЕТН;
Г.В.Пономарьова КНП «Маріуп. міський пологовий
будинок», директор; Л.Я.Григор КНП «Обласна
клінічна психіатрична лікарня м. Слов'янськ», мед.
директор; О.М.Рубан КНП «Мар'їнський ЦПМСД»,
заст. гол. лікаря з ЕТН; А.М.Кобишева КНП «Обласна
клінічна психіатрична лікраня м. Слов"янськ», в.о.
директора
Опитування 26-31.05 2021 року.
Взяли участь – 6 осіб
Доценко В.І., Голова обласн. комітету Донецької обл.
орган. профспілки
працівників ОЗ України;
А.Стельмашонок, нач. відділу навч. закладів, післяд.
освіти, мобіл. роботи, ресурс. та прав. забезпечення
департаменту ОЗ Донецької ОДА; Рибалко В,,
директор ДОЦЗ, к.екон.н.; Власенко О.Б., ГО
«Асоціація сімейної медицини Донецької області»,
директор; Ю.Гудино, нач. КЗОЗ «Інформаційноаналітичний центр мед. статистики»; Комлєв К.В.,
голова ГО «Асоціація акушерів-гінекологів Донецької
області».
Експертиза ОП ( 8 осіб): 01.03 2021 року
Путятін Г.Г., зав. каф. психіатрії, психотерапії,
наркології та медичної психології, к. мед. н., доцент;
Климовицький Ф.В, зав. каф. травм., ортопедії та
ВПХ, д. мед. н., проф.; Малахова Ж.В., зав. каф.
4

Враховано в
освітній програмі.

Схвалено до
виконання в
освітньому процесі.

Враховано в
освітній програмі.

16

17

18

19

20
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Рекомендація: у Програмі державної атестації
врахувати
програмні
результати
освітніх
компонентів, включених до ДА
Рекомендація: у компетентностях ОП можна
передбачити здатність оцінювати та прогнозувати
негативні зміни у сфері медичних послуг в умовах
реформування медичної галузі.

фізичного вихов., канд. н., з фіз. вих., доц.; Ріжняк
О.Л. доцент каф. укр. та російської мови, к. філол. н.
Вороніна Г.С. ас. каф. стомат. №1 Суховірська Л.П.,
зав. каф. мед. фізики та інформ. технологій 2, к. пед.
н.; Соколова І.В., д.п.н., проф., кафедра ОЗО;
Краснощок В.В., зав. каф. української та російської
мови, канд. філог. н., доцент
Опитування: 15.05. – 05.06. 2021 р.
Соколова І.В., д.п.н., проф., кафедра ОЗО, член групи
забезпечення спеціальності
Опитування: 15.05. – 05.06. 2021 р.
Ухвалено рішення:
Барабаш І.Ю., асистент кафедри ОЗО
не
враховувати,
оскільки визначені
здатності
є
складовою
загальних
компетентностей.
Опитування: 15.05. – 05.06. 2021 р.
Левчук Л.А., асистент кафедри ОЗО

Особиста думка: керівники закладів ОЗ на основі
аналізу популяційного здоров’я мають впливати на
формування державної політики для розвитку
профілактичних напрямків медицини.
ОП рекомендовано до упровадження. Є побажання Група забезпечення спеціальності:15.05.– 05.06.2021
щодо подальшого розвитку ОП
Самойленко О.В., доц. кандидат філол. наук, зав.
каф.; Ящишина Ю.М., доц., канд.псих. наук;
Марченко В.В., канд.н. з держ. управ., доц. кафедри
ОЗО; Половян Н.С., доц., к.е.н., доц. кафедри ОЗО
ОП рекомендовано до упровадження
Викладачі випускової кафедри: Костецький І.В.,
асистент кафедри ОЗО; Мікрюкова Н.Г., ст.викл.
кафедри ОЗО; Опитування: 15.05. – 05.06. 2021 р.
Рекомендовано дисципліни вільного вибору для
включення до навчального плану на 2021-2023 рр., а Здобувачі 1 курсу (12 осіб), анонімне опитування щодо
також для 3 семестру 2021-2022 н.р.
уподобань для визначення переліку вибіркових
дисциплін, 10-20. 04. 2021 р.
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Враховано
в
робочих
навчальних планах
у 3 семестрі та для

22

Дисципліни загального циклу: Психологія ділового
ОП 21.
спілкування в ПУ; Зарубіжний досвід ПА сферою ОЗ
та Медичне право; Тренінгові технології в ПУ.
Дисципліни професійної підготовки: Антикризове
управління розвитком сфери ОЗ; Ситуаційний
менеджмент у сфері ОЗ; Стратегічне управління у
сфері ОЗ; Лідерство в ОЗ, Управління сферою ОЗ у
надзвичайних ситуаціях, Розробка і прийняття
управлінських рішень .
91,7% вважають програму актуальною вимогам ринку
Проблему
праці; перелік дисциплін влаштовує: 100% оцінюють Здобувачі 1 курсу (12 осіб), участь в громадському обговорено
на
складові освітнього процесу за найвищими або обговоренні ОП: 25-30.05. 2021 р.
засіданні кафедри і
середніми показниками, в якості потенціалу для
групи забезпечення
покращення визначено можливість більш активного
спеціальності
та
використання комунікативних методів і ІКТ. 66,7%
визначено шляхи
задоволені розподілом навантаження.
подальшої роботи
Проблемні відповіді: 25% респондентів вказали на
для
покращення
можливість вільного обрання навчальних дисциплін;
ситуації.
41,7 % не змогли відповісти на це питання, решта
(1\3) – не мають або частково мають можливість
обирати дисципліни.
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