
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Н А К А З

ОХ. ОЛ- ХОЛ/____ .. Київ № РУЛІ

Про створення Ради роботодавців 
освітньо-професійних програм 
спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування»

З метою обговорення проектів освітньо-професійних програм у галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» та надання пропозицій щодо їх вдосконалення з 
урахуванням стандарту вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Створити та затвердити склад Ради роботодавців за групами:
1) представники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних 

підрозділів, місцевого самоврядування, обласних державних адміністрацій:
Акімов О. 0. д. н. держ. упр., доцент, начальник юридичного відділу 

Національної служби посередництва і примирення (за 
згодою);

Вівсяник О. М. магістр державного управління, начальник Управління 
охорони здоров’я Рівненської обласної державної 
адміністрації (за згодою);

Гармаш П. П. начальник Управління охорони здоров’я Чернігівської 
обласної державної адміністрації (за згодою);

Галушкіна Л. В. магістр державного управління, головний спеціаліст 
відділу права на працю Департаменту моніторингу 
соціальних

Дерибон О. Л. магістр державного управління, радник голови Київської 
обласної державної адміністрації

Єфименко 0. В. директор Департаменту охорони здоров’я Київської 
обласної державної адміністрації;

Ковальов В. А. голова Дубенської районної державної адміністрації 
Рівненської області (за згодою).



2) представники закладів вищої освіти:
Білинська М. М. д.н.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи

Національної академії державного управління при 
Президентові України (за згодою);

Волянський П. Б. д.н.держ.упр., професор, в. о. начальника Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту;

Синицький О. С. к.е.н., доцент, в. о. декана факультету економіки та
менеджменту Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, член- 
кореспондент Академії економічних наук України;

Хожило 1.1. д.н.держ.упр., професор кафедри державного управління
та місцевого самоврядування Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при 
Президентові України.

3) представники асоціацій та громадських організацій:
Балашов А. М. д.н.держ.упр., професор президент громадської

організації «Всеукраїнська академія наук публічного 
управління»;

Кравченко В. В. д.мед.н., магістр державного управління головний лікар;

Фуртас С. В. магістр з права, заступник виконавчого директора
Організації роботодавців транспортних послуг міста 
Києва.

4) представники студентського самоврядування:
Долгополова О. В. член студентської ради, аспірантка;
Половіна А. О. член студентської ради, слухач магістратури, старший

лаборант кафедри управління охорони здоров’я та 
публічного адміністрування.

2. Проректору з науково-педагогічної роботи професору Толстанову О. К. 
залучати до обговорення проектів освітніх програм представників Ради 
роботодавців.

3. В. о. завідувача випускової кафедри управління охорони здоров’я та 
публічного адміністрування професору Михальчуку В.М.:

1) забезпечити умови та технічні можливості проведення обговорення 
проектів освітніх програм в дистанційному чи очному форматі;

2) забезпечити щоквартальні збори Ради роботодавців з метою 
обговорення результатів оцінювання, практики, новітніх підходів та інновацій 
для покращення якості освітньої програми;

3) в установленому порядку, у разі ш 
програм з урахуванням пропозицій щодо ї:

4. Контроль за виконанням наказу з;

В. о. ректора

ібхідності, вносити зміни до освітніх 
вдосконалення, 

шшаю за собі

Вдовиченко
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