
                                                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший заступник директора 

            Попов М.П. 

ГРАФІК 

проведення анкетування серед слухачів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”  

(1 курс, вечірня форма) 

 (ІІ семестр 2017-2018 навчальний рік) 
 

 

№ 

 

 

Найменування дисципліни (модулю) 

 

Викладачі 

 

Дата проведення 

 (сесія) 

 

Підведення 

підсумків 

 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

Стратегічне планування та управління змінами 

доц. Піроженко Н.В. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Прийняття рішень в публічному управлінні доц. Воронов О.І. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Прийняття рішень в публічному управлінні доц. Яценко В.А. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та 

емпіричні методи 

доц. Яценко В.А. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 ЕКОНОМІКА ТА ВРЯДУВАННЯ 

Публічні фінанси і фінансовий менеджмент 

Осадчук С.В. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 ПУБЛІЧНА СЛУЖБА 

Публічні послуги як основа діяльності публічної служби 

доц. Чебан О.І. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

проф. Пахомова Т.І. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у 

системі публічної служби 

доц. Оганісян М.С. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Лідерство та керівництво на публічній службі доц. Титаренко Л.М. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА 

Публічна політика та глобальне врядування 

 

доц. Кривоцюк П.С. 

04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Політика європейської інтеграції доц. Кривцова В.М. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Міжнародна та європейська безпека, механізми забезпечення 

національної безпеки 

доц. Усатюк В.Ф. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Комунікативна діяльність в публічному управлінні доц. Овчаренко Ю.О. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 



 

№ 

 

 

Найменування дисципліни (модулю) 

 

Викладачі 

 

Дата проведення 

 (сесія) 

 

Підведення 

підсумків 

 Ділова українська мова в публічному управлінні (лексико-

граматичний аспект) 

доц. Стойкова Г.Г. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 Ораторське мистецтво в публічному управлінні доц. Євстюніна Ю.В. 04-08.06.2018 В кінці ІІ семестру 

 

Анкетування проходить на сайті інституту www.oridu.odessa.ua  в закладці «Навчання», далі «Анкетування».  

    Дане опитування проводиться анонімно перед підведенням підсумків (залік, екзамен) окремо по кожному модулю 

(дисципліні), з метою визначення якості надання освітніх послуг та їх забезпечення в інституті. 

Посилання на анкету  http://www.oridu.odessa.ua/?fil=anketa/000  

 

 

 

Начальник відділу організації освітнього процесу                                                                                          С.К. Фурман 

 

Погоджено: декан факультету публічного управління та адміністрування                                                  І.С. Куспляк 
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