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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про затвердження форм документів про вищу освіту 

(наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної 

довідки 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Іванова І.Д. 

2 Про включення до навчального плану підготовки 

магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» блоку навчальних дисциплін 

«Управління проєктами в публічній сфері», вибіркової 

компоненти 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Єлагін В.П., 

Статівка Н.В. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 11 лютого 2021 року, протокол № 2/269-1 

 

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені)  

та додатка до них, зразка академічної довідки   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Карамишева Д.В. про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зразка академічної довідки, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України № 102 від 25 січня 

2021р., затвердити такі форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 

них, зразка академічної довідки:  

 форму диплома бакалавра; 

 форму диплома магістра; 

 форму диплома доктора філософії; 

 форму додатка до диплома європейського зразка; 

 зразок академічної довідки. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

    Людмила  БЄЛОВА 

 

 

    Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

  
від 11 лютого 2021 року, протокол № 2/269-2 

 

Про включення до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» блоку навчальних дисциплін 

«Управління проєктами в публічній сфері», вибіркової компоненти 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про обґрунтування доцільності відкриття спеціалізації «Управління 

проєктами в публічній сфері» на спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за ступенем вищої освіти «магістр» в Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, прийнявши до уваги рішення Науково-методичної ради Інституту 

від 25 січня. 2021 р. протокол № 1, Вчена рада відзначає, що у зв’язку із актуалізацією 

використання проєктного підходу при формування та реалізації публічної політики сталого 

розвитку на фоні стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, впливу 

глобалізації, негативних наслідків економічних та суспільно-політичних криз, постає 

необхідність підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування 

здатних кваліфіковано застосовувати методологію управління проектами як нового 

прогресивного інструментарію сфери публічного управління. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Включити до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» блоку навчальних дисциплін «Управління 

проєктами в публічній сфері», вибіркової компоненти. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

             Людмила БЄЛОВА 

 

 

             Наталія КАЛІНКІНА 

 


