Експертні висновки
акредитаційної експертизи підготовки фахівців
за освітнім ступенем магістра спеціальності
8.15010006 «Державне управління у сфері охорони здоров'я» галузі знань
1501 «Державне управління» у Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня
2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від
10.02.2017 р. № 204-А «Про проведення акредитаційної експертизи»
експертна комісія у складі:
голови комісії - Гавкалової Наталії Леонідівни, завідувача кафедри
державного управління, публічного адміністрування та регіональної
економіки Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора,
члена комісії - Молодцова Олександра Володимировича, професора
кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, доктора наук з
державного управління, доцента,
у період з 20.02.2017 р. по 22.02.2017 р. безпосередньо на місці провела
експертне оцінювання підготовки магістрів зі спеціальності 8.15010006
«Державне управління у сфері охорони здоров'я» у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(далі - інститут) створений 29 грудня 1993 р. постановою Кабінету Міністрів
України № 1069 «Про створення Дніпропетровського філіалу Інституту
державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України»,
згідно з якою мав назву Дніпропетровський філіал Інституту державного
управління і самоврядування.
30 травня 1995 р. Указом Президента України № 398/95 «Про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації
державних
службовців» Дніпропетровський філіал Інституту державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України реорганізовано в
Дніпропетровський філіал Української Академії державного управління при
Президентові України.
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У 2001 р. Дніпропетровський філіал Української Академії державного
управління при Президентові України на підставі Указу Президента України
від 21 вересня 2001 р. № 850/2001 «Питання Української Академії
державного управління при Президентові України» перейменовано в
Дніпропетровський
регіональний
інститут
державного
управління
Української Академії державного управління при Президентові України.
Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. № 869/2003 «Про
надання Українській Академії державного управління при Президентові
України статусу національної» навчальний заклад перейменовано в
Дніпропетровський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
У своїй діяльності інститут керується Конституцією України, законами
України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету
Міністрів України, статутом. Інститут є юридичною особою, має власний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серії АЕ
№ 458466 від 24.06.2014 р. інститут проводить освітню діяльність, пов'язану
з наданням вищої освіти за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними
рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра, а також підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
керівників, працівників державних підприємств, установ, організацій за
напрямом 1501 «Державне управління». Крім того, інститут надає освітні
послуги щодо підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних
закупівель.
З 1998 р. в аспірантурі і докторантурі інституту здійснюється
підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі державного
управління.
Наказом МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на
третьому освітньо-науковому рівні» від 04.07.2016 р. № 771 розширено
провадження інститутом освітньої діяльності у сфері вищої освіти на
третьому освітньо-науковому рівні в галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальностями: 073 «Менеджмент» (ліцензований
обсяг - 9 осіб); 074 «Публічне управління та адміністрування» (ліцензований
обсяг - 25 осіб).
На даний час в інституті функціонує спеціалізована вчена рада
Д 08.866.01, що забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного
управління та здійснює захисти дисертаційних робіт у науковій галузі
«державне управління» за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія
державного управління, 25.00.03 - державна служба, 25.00.04 - місцеве
самоврядування.
Керівництво інститутом здійснює директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням президента
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Національної академії та несе персональну відповідальність за організацію і
результати діяльності закладу.
Директор інституту - Серьогін Сергій Михайлович, доктор наук
з державного управління, професор, має звання «Заслужений діяч науки
і техніки України», нагороджений знаком «Відмінник освіти України»,
знаком «За наукові досягнення», медаллю «За працю та звитягу», орденом
«За заслуги» III ступеня.
Загальна характеристика інституту наводиться в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Загальна характеристика Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України

№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Показники діяльності

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб)
- вечірня (осіб)
- заочна, дистанційна (осіб)
Кількість навчальних груп (одиниць)
Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців (одиниць)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць)
- бакалавр (одиниць)
- спеціаліст (одиниць)
- магістр (одиниць)
Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), (один.)
з них випускових (одиниць):
Кількість факультетів (відділень) (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні(кв. м)
- орендовані(кв. м)
Навчальні площі, які здаються вищим навчальним
закладом в оренду (кв. м)
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Кількісні параметри
Денна
Заочна
(очна)
форма
форма
навчання
навчання
295
445
-

-

50
40
205
(з них 35 вечірня
форма)
ЮС10
187
87

40
40
365

-

-

12

726
27

о

а

-

-

-

2
1
6

2
1
6
7
3
2
9743,00
9743,00
-

-
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Основні документи, що регламентують функціонування інституту:
- статут Дніпропетровського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України (нова редакція; затверджено 13.12.2016 р.);
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (ЄДР) від 12.02.2015 р.;
- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) від 16.11.2012 р.;
- ліцензія МОН України про надання освітніх послуг, серія АЕ
№ 458466 від 24.06.2014 р.;
- Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, спеціаліста,
магістра, та ліцензованого обсягу Дніпропетровського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України;
- сертифікат про акредитацію за статусом вищого навчального закладу
IV рівня відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30.05.2013 р.,
протокол № 104, термін дії сертифіката - до 01.07.2018 р.
Навчальну, виховну та наукову діяльність інституту забезпечують
7 кафедр, з яких 2 - випускові. В інституті функціонують 13 структурних
підрозділів, серед яких 2 факультети (державного управління, менеджменту),
З управління, 8 самостійних відділів. Потреби статутної діяльності
забезпечують 2 гуртожитки, їдальня, спортивний комплекс у складі двох
спортивних залів.
Висновок:
експертна
комісія відзначає, що інформація, подана до
Міністерства освіти і науки України для акредитації діяльності,
пов'язаної з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти за
спеціальністю 8.15010006 «Державне управління у сфері охорони
здоров'я» у ДРІДУ НАДУ, є достовірною та відповідає вимогам щодо
акредитації освітньої діяльності.
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ
СЛУХАЧІВ
Інститут здійснює прийом слухачів на навчання за спеціальністю
8.15010006 «Державне управління у сфері охорони здоров'я» згідно з
ліцензією Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458466 від
24.06.2014 р. за встановленим ліцензованим обсягом: денна форма навчання
- 25 осіб, заочна - 25 осіб.
Навчання на спеціальності «Державне управління у сфері охорони
здоров'я» організовується за державним замовленням і за договорами між
інститутом і замовниками на умовах, що визначаються цими договорами.
Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців зі
спеціальності «Державне управління у сфері охорони здоров'я»
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здійснюється на поточний момент часу Національною академією
державного управління при Президентові України за погодженням з
Національним агентством з питань державної служби України відповідно
до постанов Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 р. № 1262 «Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів
військового управління Збройних Сил», від 07.07.2010 р. № 564 «Про
затвердження Положення
про систему підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування» та від 01.04.2013 р. № 255 «Про затвердження
положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах
місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного
управління при Президентові України, а також переліку органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться
у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії».
Відбір і прийом слухачів здійснюється згідно з Правилами прийому,
які щорічно уточнюються відповідно до наказів Міністерства освіти і
науки України. Правила прийому щорічно розглядаються на засіданнях
Вченої ради інституту та затверджуються в установленому порядку.
Організацію прийому слухачів здійснює приймальна комісія, яка
затверджується наказом директора інституту і діє згідно з положенням
про приймальну комісію інституту відповідно до Положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом
МОН від 15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 04.11.2015 р. № 1351/27796 та наказу президента
Національної академії державного управління при Президентові України
від 18.12.2015 р. № 297 «Про затвердження положення про приймальну
комісію Національної академії та приймальні комісії регіональних
інститутів».
План роботи з організації набору складається щороку й містить
профорієнтаційні заходи. З метою профорієнтації та ознайомлення
потенційних вступників з інститутом плануються та проводяться
семінари-наради з керівниками кадрових служб обласних державних
адміністрацій, обласних рад та регіональних відділень Національного
агентства з питань державної служби України щодо набору; Дні
відкритих дверей - 2-4 рази у грудні-травні; виїзди для зустрічі із
вступниками 5 областей регіону (Дніпропетровської,
Донецької,
Запорізької, Кіровоградської та Черкаської) в облдержадміністраціях,
облрадах; агітаційні виступи перед слухачами управління з підвищення
кваліфікації інституту. Інформація про прийом публікується в
загальноукраїнських та регіональних довідниках.
Інформація про формування контингенту слухачів за спеціальністю
«Державне управління у сфері охорони здоров'я» наводиться у табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Показники формування контингенту слухачів за спеціальністю
8.15010006 «Державне управління у сфері охорони здоров'я»
№
з/п
1.

2.

3.

Роки
2015

Показник
Ліцензований обсяг підготовки (осіб)
• денна форма
•заочна форма
Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма
• в т.ч. за держзамовленням
• заочна форма
• в т.ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з
відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах
• з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна
• заочна

50
25
25
33
11
10
22
10
8
-

13
1,1
1
1,1

* Прийом на навчання за спеціальністю 8.15010006 «Державне управління у сфері
охорони здоров'я» було здійснено лише у 2015 році.

Таблиця 2.2
Контингент слухачів за формами навчання
(станом на 22.02.2017 р.)
Кількість слухачів
Фах
(шифр і назва)
8.15010006
«Державне
управління у
сфері охорони
здоров'я»

Освітній ступінь

Форма
навчання

Разом

у тому числі на курсах
І

II

магістр

денна

10

-

10

магістр

заочна

22

-

22

32

-

32

РАЗОМ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р.
№ 255 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства
освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 255» та Акта
узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, спеціаліста, магістра, та
ліцензованого
обсягу
Дніпропетровського
регіонального
інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Голова експертної комісії

О

2

! ^ ^ ^

Н.Л. Гавкалова

