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Голова – гарант ОНП, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, 
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; 
Шмагун А. В. – завідувач практики відділу практики та маркетингу освітніх послуг ННІМП, 

кандидат наук з державного управління.  
 

Всього осіб : 8  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про основні задачі з підготовки до акредитації освітньо-наукової програми «Публічне 

управління та адміністрування» за результатами Вебінару Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти  для гарантів освітніх програм та груп забезпечення якості, що 
відбувся 11.02.2021 р. 

Доповідачі: гарант ОНП проф. О. В. Алейнікова, члени робочої групи. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 
 
Про основні задачі з підготовки до акредитації освітньо-наукової програми «Публічне 

управління та адміністрування» за результатами Вебінару NAQA для гарантів освітніх програм 
та груп забезпечення якості, що відбувся 11.02.2021 р. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію гаранта ОНП проф. О.В. Алейнікової та членів робочої групи взяти до уваги 

та врахувати при підготовці акредитаційних Відомостей про самооцінювання освітньо-наукової 
програми «Публічне управління та адміністрування», PhD. 
 
«ЗА» – 8 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 
 

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


