
дні тижня час 0-й тиждень 1-й тиждень 2 й тиждень 3- й тиждень 4- тиждень 5 - й тиждень 6- й тиждень 7 -й тиждень 8-й тиждень 9 - тиждень 10-й тиждень 11 - й тиждень 12-й тиждень 13 - й тиждень

27 січня 03 лютого 17 лютого 03 березня 17 березня 31 березня 14 квітня 28 квітня

10:00- 
11:20

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 
Тертичка 

В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, проф., 
д.н. Тертичка 

В.В.

11:40- 
13:00

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Сусп
ільні фінанси 
та 
бюджетування
, доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Вироблення 
доказової 
політики:Суспіл
ьні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

13:30-
14:50

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

15:00-
16:20

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

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.

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.

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.

Методи  
дослідження для 
суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

16:30-
17:50

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для 
суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова 
Т.С.

Методи  
дослідження для 
суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Розклад занять на весняний семнстр
МП "Публічне управління та адміністрування", Освітньо-наукова програма "Суспільна політика і врядування", 1  р.н. 2022-2023р.

П
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я



0-й тиждень 1-й тиждень 2 й тиждень 3- й тиждень 4- тиждень 5 - й тиждень 6- й тиждень 7 -й тиждень 8-й тиждень 9 - тиждень 10-й тиждень 11 - й тиждень 12-й тиждень 13 - й тиждень
28 січня 04 лютого 18 лютого 04 березня 18 березня 01 квітня 15 квітня 29 квітня

10:00-
11:20

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Методи  
дослідження 
для суспільного 
врядування:  
Методологія 
наукових 
досліджень, 
доц.,к.н. 
Кисельова Т.С.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-Муратов 
В.В., проф.д.н. 
Тертичка В.В.

11:40-
13:00

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

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

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

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-Муратов 
В.В., проф.д.н. 
Тертичка В.В.

13:30-
14:50

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Еко
номіка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

15:00-
16:20

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократично
муврядуванні, 
ст. викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичному
врядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

16:30-
17:50

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичном
уврядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократично
муврядуванні, 
ст. викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократичному
врядуванні, ст. 
викл.,к.н. 
Купрій В.О.

С
уб

от
а 

   
   



0-й тиждень 1-й тиждень 2 й тиждень 3- й тиждень 4- тиждень 5 - й тиждень 6- й тиждень 7 -й тиждень 8-й тиждень 9 - тиждень 10-й тиждень 11 - й тиждень 12-й тиждень 13 - й тиждень
29 січня 05 лютого 19 лютого 05 березня 19 березня 02 квітня 09квітня 16 квітня 23 квітня 30 квітня

10:00-
11:20

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Стратегічне 
управління: 
Управління 

змінами, 
проф., д.н. 

Тертичка В.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

11:40-
13:00

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

13:30-
14:50

Вироблення 
доказової 
політики:Суспі
льні фінанси та 
бюджетування, 
доц. к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Вироблення 
доказавої 
політики:Екон
оміка для 
врядування, 
доц. Кілієвич 
О.І.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Професійний 
розвиток та 
етика 
комунікацій у 
демократично
муврядуванні, 
ст. викл.,к.н. 
Купрій В.О.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-Муратов 
В.В., проф.д.н. 
Тертичка В.В.

15:00-
16:20

Стратегічне 
управління: 
Стратегічне 
управління, 
проф., д.н. 
Рябцев Г.Л.

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансовани
й розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-Муратов 
В.В., проф.д.н. 
Тертичка В.В.

16:30-
17:50

Кількісні  та 
якісні методи 
аналізу 
політики, 
доц.,к.н. 
Ільченко- 
Сюйва Л.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансований 
розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Багаторівневе 
врядування : 
збалансовани
й розвиток і 
сервісно- 
орієнтована 
політика, 
проф.,д.н. 
Тертичка В.В.

Середовище  
вироблення 
політики та 
процедури 
аналізу 
стейкголдерів, 
ст.викл.,к.н. 
Акулов-
Муратов В.В., 
проф.д.н. 
Тертичка В.В.

Н
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