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Голова – гарант ОНП, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, 
доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О.В. 
Секретар – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат 
політичних наук, доцент Букорос Т.О. 

 
Карташов Є. Г., член проєктної групи, завідувач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент;  
Діденко Н. Г., професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту 

ННІМП ДЗВО «УМО», професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту 
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, 
професор; 

Ковтун О. А., завідувач відділу міжнародного співробітництва ДЗВО «УМО», доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного 
управління, доцент;  

 
Запрошені: 
Рожнова Т. Є., директор науково-методичного центру акредитації та ліцензування УМО, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 
Ануфрієва О. Л., завідувач аспірантури і докторантури УМО, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 
Іванилова О. А. – завідувач відділу навчальної роботи ННІМП, кандидат економічних 

наук, доцент. 
 

Всього осіб : 8  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про необхідність розширення переліку дисциплін вільного вибору здобувачів вищої 
освіти. 

Доповідачі: гарант ОНП, д. держ.о упр., проф. Алейнікова О. В., д. держ.о упр., проф. 
Діденко Н. Г.  

 
1. СЛУХАЛИ: 
Про необхідність розширення переліку дисциплін вільного вибору здобувачів вищої 

освіти з метою посилення циклу професійної підготовки для здобуття спеціалізованих 
компетентностей за тематикою обраного наукового дослідження у пріоритетних тематичних 
напрямах відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта.  

Акцентовано увагу на необхідності керівникам здобувачів PhD ураховувати особисті 
потреби аспірантів для формування їх індивідуальної освітньої траєкторії з правом вибору інших 
компонент освітніх програм ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Розширити перелік вибіркових дисциплін, з метою посилення циклу професійної 

підготовки для здобуття спеціалізованих компетентностей за тематикою обраного 
наукового дослідження у пріоритетних тематичних напрямах відповідно до 
індивідуального плану роботи аспіранта. 

2. Керівникам здобувачів PhD при підготовці індивідуального плану роботи ураховувати 
особисті потреби аспіранта для формування індивідуальної освітньої траєкторії з 
правом вибору інших компонент освітніх програм ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти».  

 
«ЗА» – 8 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 

   О. В. Алейнікова Голова робочої групи 
 
Секретар         Т. О. Букорос  
 


