
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Одеського регіонального  

інституту державного управління  

Національної академії  

державного управління  

при Президентові України 

 

____________  М.М. Іжа 

 

«___»___________ 20____ року 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт 

на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук з державного управління 

на травень 2017 року 

  
№ Інформація про захід Структурний 

підрозділ, 

відповідальний 

за організацію і 

проведення 

заходу 

Дата, місце та час 

проведення 

Примітка 

1 Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління  

Даниленка С.А. «Взаємодія 

органів публічної влади і 

засобів масової інформації як 

механізм відкритості та 

прозорості влади» 

Кафедра 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядування  

  «31» травня  2017 р. 

ауд. 213 

початок  12
00 

Додаток 1 

 

 

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи                            Попов С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

до плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри української та іноземних мов 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра державного управління і місцевого 

самоврядування 

Керівник засідання Приходченко Людмила  Леонідівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач 

кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування  

 Секретар засідання Панченко Ганна Олександрівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

 

  

 

НАДУ при Президентові України  

 

Дата, місце та час проведення 31 травня 2017 року, ауд. 213, 12.00 
Прізвище, ім'я, по батькові 

та місце роботи здобувача  

Даниленко Сергій Анатолійович, начальник 

інформаційного відділу редакції збору та обробки 

інформації з регіонів, Центральний друкований 

орган Міністерства оборони України «Народна 

армія» 

Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та 

місце роботи наукового 

керівника  

Попов Микола Петрович, кандидат наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування, перший заступник директора  

Тема дисертації Взаємодія органів публічної влади і засобів 

масової інформації як механізм відкритості та 

прозорості влади  

Спеціальність 25.00.02  - механізми державного управління 
Фахівці-експерти  1. Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, д.держ.упр., 

професор, професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування 

2. Марущак Володимир Петрович, 

д.держ.упр., професор, завідувач 

кафедри права і законотворчого процесу  

3. Піроженко Наталія Вікторівна, 

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування 

 

Завідувач кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування                                         _____________     Л.Л. Приходченко 
                                                          

Завідувач кафедри права  

і законотворчого процесу                                             _____________    В.П. Марущак 

 

           

Заступник директора з наукової роботи                             С.А. Попов 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C$

