
ЗАТВЕРДЖУЮ

заст. директора з науково- 

педагогічної та навч. роботи  ННІМП УМО

__________________О. Л. Фещенко

 «_24_»___січня___ 2022 р.

РОЗКЛАД

заліково-екзамінаційної  III сесії ІІ семестру І курсу 

студентів групи ДС-21-Г1

спеціальність  281 "Публічне управління та адміністрування"

освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування"

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Термін сесії: 10.06.2022 р. - 26.06.2022 р.

Дата Час
№  

ауд.
Дисципліна

Вид 

заняття
Викладач

Електронний ресурс 

з'єднання викладачів*

8.30-9.50 Публічна політика та врядування екзамен доц. Шмагун А. В.

10.00-11.20
Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні
лекція доц. Шмагун А. В.

11.30-12.50
Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні
лекція доц. Шмагун А. В.

13.10-14.30
Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні
лекція доц. Шмагун А. В.

8.30-9.50 Управління проєктами в публічній сфері лекція доц. Бережна Г.В.

10.00-11.20 Управління проєктами в публічній сфері лекція доц. Бережна Г.В.

11.30-12.50 Управління проєктами в публічній сфері лекція доц. Бережна Г.В.

13.10-14.30 Відкрите врядування: моделі та інструменти лекція доц. Шмагун А. В.

14.40-16.00 Відкрите врядування: моделі та інструменти лекція доц. Шмагун А. В.

8.30-9.50 Стратегічне управління та управління змінами семінар проф.Дегтярьова І.О.

10.00-11.20 Стратегічне управління та управління змінами семінар проф.Дегтярьова І.О.

11.30-12.50 Стратегічне управління та управління змінами залік проф.Дегтярьова І.О.

8.30-9.50 Організаційні збори кафедра

10.00-11.20 Публічна служба семінар доц. Мороз В.В.

11.30-12.50 Публічна служба семінар доц. Мороз В.В.

13.10-14.30 Публічна служба семінар доц. Мороз В.В.

14.40-16.00 Публічна служба консультація доц. Мороз В.В.

8.30-9.50 Публічна служба екзамен доц. Мороз В.В. mrfrostvv@gmail.com

10.00-11.20 Професійна іноземна мова семінар доц. Івкін В.М.

11.30-12.50 Професійна іноземна мова семінар доц. Івкін В.М.

13.10-14.30 Професійна іноземна мова залік доц. Івкін В.М.

8.30-9.50 Європейська соціальна полутика і моделі соціального партнерства лекція проф. Євсюкова О.В.

10.00-11.20 Європейська соціальна полутика і моделі соціального партнерства лекція проф. Євсюкова О.В.

11.30-12.50 Європейська соціальна полутика і моделі соціального партнерства лекція проф. Євсюкова О.В.

13.10-14.30
Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні
семінар доц. Шмагун А. В.

14.40-16.00
Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні
залік доц. Шмагун А. В.

8.30-9.50 Управління проєктами в публічній сфері семінар доц. Бережна Г.В.

10.00-11.20 Управління проєктами в публічній сфері семінар доц. Бережна Г.В.

11.30-12.50 Управління проєктами в публічній сфері семінар доц. Бережна Г.В.

13.10-14.30 Управління проєктами в публічній сфері консультація доц. Бережна Г.В.

8.30-9.50 Управління проєктами в публічній сфері екзамен доц. Бережна Г.В. galina.berezhnaya@uem.edu.ua

10.00-11.20
Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції
лекція проф.Дегтярьова І.О.

11.30-12.50
Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції
лекція проф.Дегтярьова І.О.

13.10-14.30
Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції
лекція проф.Дегтярьова І.О.

8.30-9.50 Психологія управління лекція доц. Івкін В.М.

10.00-11.20 Психологія управління лекція доц. Івкін В.М.

11.30-12.50 Психологія управління лекція доц. Івкін В.М.

13.10-14.30 Відкрите врядування: моделі та інструменти семінар доц. Шмагун А. В.

14.40-16.00 Відкрите врядування: моделі та інструменти залік доц. Шмагун А. В.

8.30-9.50 Сучасні технології державного управління лекція доц. Шмагун А. В.

10.00-11.20 Сучасні технології державного управління лекція доц. Шмагун А. В.

11.30-12.50 Сучасні технології державного управління лекція доц. Шмагун А. В.

8.30-9.50 Комунікації в публічному управлінні лекція доц. Ковтун О.А.

10.00-11.20 Комунікації в публічному управлінні лекція доц. Ковтун О.А.

11.30-12.50 Комунікації в публічному управлінні лекція доц. Ковтун О.А.

24.06.2022 р. 

п'ятниця
10.00-11.20 Курсова робота "Публічна політика та врядування" захист проф.Дегтярьова І.О. iyadeht@uem.edu.ua

* - викладачі записують свій електронний ресурс в розкладі напроти тих заннять, які вони будуть проводити дистанційно

Завідувач відділу навчальної роботи 

ННІМП ДЗВО "УМО"________________ Іванилова О. А.

Завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти

вищої освіти __________________ Безнос О. А.

kovtun.oa71@uem.edu.ua

antoninasmagun@uem.edu.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

                                                       УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

10.06.2022 р.  

п'ятниця
antoninasmagun@uem.edu.ua

11.06.2022 р. 

субота 

galina.berezhnaya@uem.edu.ua

antoninasmagun@uem.edu.ua

21.06.2022 р. 

вівторок

mrfrostvv@gmail.com

vivushka808@uem.edu.ua

oksanaevsyukova@yahoo.com

antoninasmagun@uem.edu.ua

galina.berezhnaya@uem.edu.ua

iyadeht@uem.edu.ua

vivushka808@uem.edu.ua

antoninasmagun@uem.edu.ua

13.06.2022 р. 

понеділок
iyadeht@uem.edu.ua

тел: староста 

16.06.2022 р. 

четвер

14.06.2022 р. 

вівторок

15.06.2022 р. 

середа

17.06.2022 р. 

п'ятниця

20.06.2022 р. 

понеділок

22.06.2022 р. 

середа

23.06.2022 р. 

четвер


