
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
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Про утворення Ради роботодавців 
ОПП та ОНП спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування»

З метою обговорення проектів освітніх 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 Раду роботодавців у складі за групами:

1) представники центральних оргайів виконавчої влади їх територіальних 
підрозділів, місцевого самоврядування та обласних державних адміністрацій:

Палагусинець Р.В. д.н.держ.упр., к.е.н., заступник керівника відділу
Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків 
Апарату Верховної ради України (за згодою);

Акімов О.О. д.н.держ.упр., доцент начальник юридичного відділу
Національної служби посередництва і примирення (за 
згодою);

Вівсяник О.М.

Галушкіна Л.В.

Дідич Т.Т.

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

магістр державного управління, Головний спеціаліст 
відділу права на працю Департаменту моніторингу 
додержання соціальних та економічних прав 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини 
голова Дмитрівської ОТГ Бучанського району 
Київської області



Лінник А.М.

Єфименко О.В.

Ковальов В.А. 

Уманець А.С.

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

директор Департаменту охорони здоров’я Київської 
обласної державної адміністрації;

голова Дубенської районної державної 
адміністраціїРівненської області(за згодою).

магістр публічного управління та адміністрування, 
начальник Управління охорони здоров’я Черкаської 
обласної державної адміністрації (за згодою);

2) представники закладів вищої освіти і науково-дослідних установ:

Волянський П.В д.н.держ.упр., професор, в. о. начальника Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту (за 
згодою);

Хожило І.І. д.н.держ.упр., професор кафедри державного управління
та місцевого самоврядування Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при 
Президентові України (за згодою);

КриловаІ.І. д.н.держ.упр., завідувач сектору водопостачання та
водовідведення Науково-дослідного та
конструкторсько-технологічного інституту міського 
господарства (за згодою);

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

«Всеукраїнська академія наук публічного управління» (за згодою);
Кравченко В.В. д.мед.н., магістр державного управління генеральний 

директор КНП "Київський обласний фтизіопульмонологічний центр" (за 
згодою);

4) Представники студентського врядування:
Кирильчук О.О. член студентської ради, здобувач магістратури, старший 

лаборант кафедри управління охорони здоров’я та публічного врядування(за 
згодою);

Долгополова О.В. член студентської ради, аспірантка (за згодою);



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

3. Завідувачу випускової кафедри професору Михальчуку В.М.:
а) забезпечити умови та технічні можливості проведення обговорення 
проектів освітніх програм в дистанційному чи очному форматі;
б) забезпечити щоквартальні збори Ради роботодавців з метою 
обговорення результатів оцінювання, практики, новітніх підходів та 
інновацій для покращення якості освітньої програми;
в) в установленому порядку, у разі необхідності, вносити зміни до 
освітніх програм з урахуванням пропозицій щодо їх вдосконалення.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о.ректора
чл..-кор.НАМН України 
професор



ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної 
роботи
«"&>- » 09._________ 2022 р.

Начальник юридичного відділу 
« ^ Р »_______ ^ _______ 2022 р.

Олександр ТОЛСТАЛОВ

Тетяна ВОЗНЮК

Завідувач відділу аспірантури, 
докторантури, магістратури
та методичної роботи з вищої о с в іт и с ^ ^ ^ ^ . Наталія СЕРЬОГІНА 
« (д 0________ 2022 р. А

Завідувач кафедри управління 
охороною здоров'я та
публічного адміністрування / >>.
« 3^ . » 0 е/ _________2022 р.

асиль МИХАЛЬЧУК


