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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;  
Супрун В.В., член проєктної групи, кандидат економічних наук, доцент, магістр 

державного управління; 
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; 
 
Всього осіб : 8 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про перегляд 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 та внесення змін. 

Доповідач: гарант ОНП, д. держ.о упр., проф. Алейнікова О. В. 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Про необхідність перегляду освітньо-наукової програми «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії та внесення змін. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», 

д.держ.упр., професор О.В. Алейнікова з доповіддю, про необхідність суттєвого оновлення  і 
модернізації освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» зазначила 
про те, що на початковому етапі реалізації ОНП 2017 року та її аналізу на предмет відповідності 
вимогам сьогодення і інтересам здобувачів PhD було виявлено ряд недоліків – обмежений 
перелік вибіркових дисциплін і «відповідальність» частини з них за формування основних 
програмних компетентностей і результатів навчання. 

З урахуванням тенденцій розвитку спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування», з метою забезпечення реалізації програмних результатів навчання через 
обов’язкові освітні компоненти, виникає необхідність суттєво, змінити підхід до формування їх 
переліку. 

 



УХВАЛИЛИ: 
1. Дисципліну ПП1.Теорія та історія публічного управління змістовно оновити та 

розширити враховуючи необхідність формування системного наукового світогляду 
через заміну освітнім компонентом «Гносеологічні, аксіологічні, праксеологічні 
аспекти  публічного управління». 

2. Врахувати матеріали Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, 
за підтримки МОН України, задля забезпечення здобувачів вищої освіти необхідними 
знаннями та інструментами для їх повноцінного функціонування у освітній спільноті 
та ввести до ОНП навчальну дисципліну «Академічний дискурс та академічна 
доброчесність у наукових дослідженнях». 

3. Членам робочої групи до 07.06.2020 відпрацювати пропозиції, відпрацювати Проєкт 
ОНП – 2020 року (зі змінами) для розгляду та затвердження на засіданні Вченої ради 
ДЗВО «УМО». 

 
 

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

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

 


