
дні 
тижн

я
час 5- й тиждень 6 7 - й тиждень 8- й тиждень9 -й тиждень 10 - тиждень11 - тиждень 12-й тиждень 13 - й тиждень 14 -й тиждень 15 - й тиждень

07 жовтня 21 жовтня 04 листопада 11листопада18 листопада 25листопада 02 грудня 09 грудня 16 грудня

Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 4-314 Аудиторія 7-304 Аудиторія 4-317 Аудиторія 7-304

10:00-
11:20

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа і 
критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа 
і критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

11:40-
13:00

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа і 
критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа 
і критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

13:30-
14:50

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Вироблення доказової 
політики: Процес і процедури 
політики,  проф.д.н. Тертичка 
В.В.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив 
медіа і критичне 
мислення, д.н. доц.  
Федорів Т.В. Вироблення доказової 

політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

15:00-
16:20

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Анг
лійс
ька 
мов
а 
для 
про
фесі
йної 
 
діял
ьнос

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Англі
йська 
мова 
для 
профе
сійної 
діяльн
ості, 
доц. 
Карап
етян 

Англійська мова для 
професійної 
діяльності, доц. 
Карапетян А.О.

Англійсь
ка мова 
для 
професій
ної 
діяльност
і, доц. 
Карапет
ян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

16:30-
17:50

Вироблення доказової 
політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз 
політики,  проф. Рябцев 
Г.Л.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

5- й тиждень 6 7 - й тиждень 8- й тиждень9 -й тиждень 10 - тиждень11 - тиждень 12-й тиждень 13 - й тиждень 14 -й тиждень 15 - й тиждень

П
'я

тн
иц

я

МП "Публічне управління та адміністрування", Освітньо-наукова програма "Комунікації в демократичному врядуванні", 1  р.н. 2022-2023р.

                                    Розклад занять на осінній семестр  2022 – 23 н.р.



08 жовтня 22 жовтня 05 листопада 12 
листопада 19 листопада 26 листопада 03 грудня 10 грудня 17 грудня

Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 4-314 Аудиторія 7-304 Аудиторія 4-314 Аудиторія 7-304

10:00-
11:20

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Вироблення доказової 
політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

11:40-
13:00

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Філософія демократичного 
врядування, проф.д.н. 
Василевська Т.Е.

Англійська мова для 
професійної 
діяльності, доц. 
Карапетян А.О.

Англійсь
ка мова 
для 
професій
ної 
діяльност
і, доц. 
Карапет
ян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Англійська мова для 
професійної діяльності, 
доц. Карапетян А.О.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і 
стандарти відносн 
інституцій з приватними 
особами , ст. викл. Тимощук 
В.П.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа і 
критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

13:30-
14:50

Вироблення доказової 
політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу політики, 
доц. Ільченко-Сюйва Л.В.

Вироблення доказової 
політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і 
стандарти відносн 
інституцій з приватними 
особами , ст. викл. Тимощук 
В.П.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа і 
критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

15:00-
16:20 Вироблення доказової 

політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу політики, 
доц. Ільченко-Сюйва Л.В.

Вироблення доказової 
політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа 
і критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа і 
критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа 
і критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

16:30-
17:50

Вироблення доказової 
політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Вироблення доказової 
політики: Процес і процедури 
політики,  проф.д.н. Тертичка 
В.В.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив 
медіа і критичне 
мислення, д.н. доц.  
Федорів Т.В.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа 
і критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа і 
критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив медіа 
і критичне мислення, д.н. 
доц. Федорів Т.В.

5- й тиждень 7 - й тиждень 8- й тиждень9 -й тиждень 10 - тиждень11 - тиждень 12-й тиждень 13 - й тиждень 14 -й тиждень 15 - й тиждень

09 жовтня 23 жовтня 06 листопада
13 
листопад
а

20 листопада 27 листопада 04 грудня 11 грудня 18 грудня

Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 7-304 Аудиторія 4-314 Аудиторія 7-304 Аудиторія 4-317 Аудиторія 7-304

С
уб

от
а 

   
   



10:00-
11:20

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л. Вироблення доказової 

політики: Аналіз політики,  
проф. Рябцев Г.Л.

Стратегічне управління 
та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Методи дослідження 
комунікацій в демократичному 
врядуванні: Методи для 
аналізу політики, доц. 
Ільченко-Сюйва Л.В.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

11:40-
13:00

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу політики, 
доц. Ільченко-Сюйва Л.В.

Стратегічне управління 
та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Методи дослідження 
комунікацій в демократичному 
врядуванні: Методи для 
аналізу політики, доц. 
Ільченко-Сюйва Л.В.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

Професійний розвиток та 
етика комунікацій у 
демократичному врядуванні,  
доц. Купрій В.О.

13:30-
14:50

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу політики, 
доц. Ільченко-Сюйва Л.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному 
врядуванні: Методи для 
аналізу політики, доц. 
Ільченко-Сюйва Л.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і стандарти 
відносн інституцій з 
приватними особами , ст. викл. 
Тимощук В.П.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і 
стандарти відносн 
інституцій з приватними 
особами , ст. викл. Тимощук 
В.П.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і 
стандарти відносн 
інституцій з приватними 
особами , ст. викл. Тимощук 
В.П.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і стандарти 
відносн інституцій з 
приватними особами , ст. викл. 
Тимощук В.П.

15:00-
16:20 Вироблення доказової 

політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному 
врядуванні: Методи для 
аналізу політики, доц. 
Ільченко-Сюйва Л.В.

Методи дослідження 
комунікацій в 
демократичному врядуванні: 
Методи для аналізу 
політики, доц. Ільченко-
Сюйва Л.В.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і стандарти 
відносн інституцій з 
приватними особами , ст. викл. 
Тимощук В.П.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і 
стандарти відносн 
інституцій з приватними 
особами , ст. викл. Тимощук 
В.П.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і 
стандарти відносн 
інституцій з приватними 
особами , ст. викл. Тимощук 
В.П.

Право та комунікації в 
демократичному врядуванні: 
Сервісна держава і стандарти 
відносн інституцій з 
приватними особами , ст. викл. 
Тимощук В.П.

16:30-
17:50 Вироблення доказової 

політики: Процес і 
процедури політики,  
проф.д.н. Тертичка В.В.

Стратегічне управління та 
комунікації/стратегічні 
комунікації, проф. Рябцев 
Г.Л.

Теорія комунікації: 
Пропаганда, вплив 
медіа і критичне 
мислення, д.н. доц.  
Федорів Т.В.
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