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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку
фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of S
cience Core Collection:
1. Андрійчук Т. С. Органи державної влади та інститути громадянського суспільства: складнощі
комунікації / Т. С. Андрійчук // Регіональні студії. – 2018. – № 14. – С. 27–32.
2. Андрійчук Т. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства: компаративний аналіз
досвіду Албанії та України / Т. Андрійчук // Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – Вип. 2 (94). – С. 271–284.
3. Андрійчук Т. Громадські консультативно-дорадчі органи: проблеми організації та
функціонування / Т. Андрійчук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – С. 357–368.
4. Андрійчук Т. Громадянське суспільство і держава як суб’єкти демократичного процесу / Т.
Андрійчук // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – К. –
2013. – № 59. – С. 116–125.
5. Андрійчук Т. Урядові рішення як складова розвитку громадянського суспільства / Т. Андрійчук
// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
України. – 2013. – № 4 (66). – С. 60–71.;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або
монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):
1. Взаємодія мас-медіа та органів державної влади : навч. посіб. / М. Т. Андрійчук, Т. С. Андрійчук
; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 114 с.
2. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади : навч. посіб. для
держслужбовців / Н. К. Дніпренко, Н. В. Окша, Т. С. Андрійчук та ін. – К. : Вістка, 2008. – 164 с.;
4) (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи
здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах
ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм,
інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування)
2020/21 рр. – 3 дистанційних курсів на освітній платформі НаУКМА DistEdu. Зокрема: Андрійчук
Т.С. Взаємодія уряду, бізнесу та громадянського суспільства. Дистанційний курс для студентів
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-науковий рівень «магістр».
– Київ : НаУКМА, 2020. – Освітня платформа НаУКМА DistEdu. URL: https://bit.ly/3jpnAFr;
Андрійчук Т.С. Порівняльний аналіз комунікацій у демократичному врядуванні. Дистанційний курс
для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-науковий
рівень «магістр». – Київ : НаУКМА, 2020. – Освітня платформа НаУКМА DistEdu. URL:
https://bit.ly/3jpnAFr; Андрійчук Т.С. Комунікативний супровід (адвокація) політики. Дистанційний
курс для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-науковий
рівень «магістр». – Київ : НаУКМА, 2020. – Освітня платформа НаУКМА DistEdu. URL:
https://bit.ly/3jpnAFr
10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи,
наявність звання “суддя міжнародної категорії”: Учасник спільного проекту НаУКМА та
Університету Індіана (США) з розроблення магістерської програми «Government Communication»,
яка має стати окремою освітньо-науковою програмою спеціальності «Публічне управління та
адміністрування»

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/професією не менше п’яти років
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку
роботи на цій посаді: Стаж роботи на державній службі – 15 років. З 2004 р. – по сьогодні заступник
завідуючого відділом у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
Кабінету Міністрів України;

