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ЗАПРОШУЄМО 

до участі у відкритому семінарі  

«ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ, НОВИЗНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ» 
 

16 лютого, 10:30-13.00 – онлайн  
 

До участі в семінарі запрошуються науково-педагогічні працівники, наукові 

керівники, гаранти та здобувачі освітньо-наукових програм за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти з метою підвищення рівня обізнаності про ключові 

методологічні вимоги до дисертаційних досліджень та процедури підготовки 

дисертацій до захисту. 
 

 ВІТАЛЬНІ СЛОВА:  
 

 КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (далі – УМО), член-кореспондент 

Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії 
 

 ЗАДОРОЖНИЙ Зеновій-Михайло Васильович – проректор з наукової 

роботи Західноукраїнського національного університету (далі – ЗУНУ), 

доктор економічних наук, професор 
 

 СПІРІН Олег Михайлович – проректор з наукової роботи та цифровізації 

УМО, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України. 
 

ДОПОВІДАЧІ: 
 

 АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна – завідувач аспірантурою та 

докторантурою УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;  

ВІНІЧЕНКО Алла Анатоліївна – вчений секретар УМО, кандидат 

історичних наук, доцент: Основні положення Порядку присудження 

ступеня доктора філософії 

 МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович – професор кафедри 

менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктор економічних 

наук, професор, голова підкомісії 281 «Публічне управління та 

адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України: Інтернаціоналізація процесу підготовки та захисту дисертації 
  



 МУРАНОВА Наталія Петрівна – проректор з науково-педагогічної, 

освітньої роботи та міжнародних зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, 

професор: Програми Європейського Союзу для здобувачів вищої освіти 
 

 МЕЛЬНИК Алла Федорівна – професор кафедри менеджменту, публічного 

управління та персоналу, доктор економічних наук, професор, гарант 

освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: Організаційна та змістова 

складові науково-педагогічної практики аспірантів 
 

 ШКІЛЬНЯК Михайло Михайлович – завідувач кафедри менеджменту, 

публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктор економічних наук, 

професор, гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: Організація проведення фахового 

семінару кафедри з обговорення дисертації 
 

 РЯБОВА Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту освіти та права , гарант освітньо-наукової програми за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»; 

БОНДАРЧУК Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління, гарант освітньо-наукової програми 

за спеціальністю 053 «Психологія»: Публічна презентація наукових 

результатів дисертаційного дослідження  
 

 ДІДЕНКО Ніна Григорівна – професор  кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук з державного 

управління, професор: Методологічні підходи до проведення дисертаційного 

дослідження. 
 

Виступи – до 15 хвилин 
 

Модератор – ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна – професор кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук 

з державного управління, професор, гарант освітньо-наукової програми 

«Публічне управління та адміністрування» 
 

Дивитися семінар на Youtube-сторінці УМО:  

https://youtube.com/live/OkUSJhBpxr0?feature=share  

Взяти участь у семінарі на платформі Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/83123606122?pwd=dit6QVpvSXdpQzhtV0craU5EdjV3

QT09  

Ідентифікатор: 831 2360 6122 

Код доступу: 896376 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС 

до участі у відкритому семінарі  

«ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ, НОВИЗНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ»! 
 

https://youtube.com/live/OkUSJhBpxr0?feature=share
https://us02web.zoom.us/j/83123606122?pwd=dit6QVpvSXdpQzhtV0craU5EdjV3QT09
https://us02web.zoom.us/j/83123606122?pwd=dit6QVpvSXdpQzhtV0craU5EdjV3QT09

