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Голова – гарант ОНП, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, 
доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О.В. 
Секретар – член проєктної групи, 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., зовнішній стейкхолдер, 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., член проєктної групи, завідувач відділу міжнародного співробітництва ДЗВО 
«УМО», доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з 
державного управління, доцент;  

Жукова І. В., член проєктної групи, заступник директора Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «УМО», кандидат наук з державного управління, доцент.  

 
Запрошені: 
Ануфрієва О. Л., завідувач аспірантури і докторантури УМО, кандидат педагогічних наук, 

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

наук, доцент; 
Шмагун А. В. – завідувач практики відділу практики та маркетингу освітніх послуг ННІМП, 

кандидат наук з державного управління.  
 

Всього осіб : 9  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про сприяння формуванню індивідуальної траєкторії здобувачів вищої освіти 
освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» спеціальністі 281 «Публічне управління та адміністрування», 
третього (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Доповідач: гарант ОНП, д. держ.о упр., проф. Алейнікова О. В., завідувач аспірантури і 
докторантури УМО Ануфрієва О.Л. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Про сприяння формуванню індивідуальної траєкторії здобувачів вищої освіти освітньо-
наукової програми «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» спеціальністі 281 «Публічне управління та адміністрування», 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії з урахуванням 
малочисельного складу групи набору 2020 року, негативного впливу зовнішніх факторів 
невизначеності ситуації з пандемією COVID–19 на діяльність всіх суб’єктів освітнього процесу, у 
разі неможливості нормативної комплектації груп вивчення дисциплін за вільним вибором. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Враховуючи малочисельний склад групи аспірантів, набору 2020 року ОНП 

«Публічне управління та адміністрування», негативний вплив зовнішніх факторів 
невизначеності ситуації з пандемією COVID–19 на діяльність всіх суб’єктів 
освітнього процесу, і як наслідок, дистанційну форму навчання, у разі неможливості 
нормативної комплектації груп вивчення дисциплін за вільним вибором, звернутися 



до викладачів вибіркових освітніх компонент, щодо застосування індивідуального 
підходу до здобувачів PhD з метою сприяння формуванню їх індивідуальної 
траєкторії освіти. 

2. Завідувачу аспірантури і докторантури УМО Ануфрієвій О.Л. врахувати дане 
рішення при складанні розкладів навчальних занять здобувачів PhD ОНП «Публічне 
управління та адміністрування», щодо варіативних освітніх компонент відповідно до 
заяв та індивідуального плану роботи аспіранта. 
 

«ЗА» – 9 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 
 
 

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

 


