
 

 

Національна академія державного управління при 

Президентові України 

Одеський регіональний інститут державного управління 

Кафедра державного управління і місцевого 

самоврядування 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із проведення Фестивалю науки 

з нагоди Дня науки з 12 по 23 травня 2014 року 

 

Понеділок   12.05.2014 

 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

11.40 

 

Відкриття Фестивалю науки  

 

хол перед 

музеєм 

інституту 

12.00 

 

Презентація монографії "Розвиток 

організаційно-правового механізму 

управління системою державних 

закупівель на конкурсних засадах" 

(М.М. Іжа, Н.В.Піроженко, Н.Г. 

Дроздова, В.Й. Тещук) 

читальна зала 

14.00 

 

Відкрита лекція-диспут "Український 

менталітет" 

(М.С.Оганісян доцент, кандидат 

філософських наук) 

читальна зала 

17.00 

 

Перегляд та обговорення художнього 

фільму "Залізна леді" 

ауд. 407  



Вівторок   13.05.2014 
 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

12.00 

 

Оксфордські дебати з актуальних 

питань внутрішньополітичного життя 

(С.Є. Саханєнко професор, доктор наук 

з державного управління) 

ауд. 409 

14.00 

 

Науково-методологічний семінар з 

обговорення результатів наукових 

досліджень О.Ковінчук – аспірантки 2-

го року навчання з відривом від 

виробництва на тему "Основні підходи 

до дослідження категоріального апарату 

дисертації"  

ауд. 213 

15.00 

 

Обговорення організації наукових 

досліджень та участі у грантових 

програмах Асоціації випускників – 

засідання правління Асоціації 

випускників ОРІДУ 

(С.Г.Давтян - голова правління 

громадської організації "Нова еліта 

нації" - асоціації випускників програм 

державного управління, менеджменту, 

керівників проектів.) 

ауд. 106 

17.00 

 

Майстер-клас для активістів органів 

самоорганізації населення "Фонтанка" 

(А.С.Крупник доцент, кандидат 

політичних наук, голова Всеукраїнської 

громадської організації "Асоціація 

сприяння самоорганізації населення") 

с. Фонтанка 

17.00 

 

Перегляд та обговорення художнього 

фільму "Вся королівська рать" 

ауд. 407   

 

Середа 14.05.2014 
 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

10.30 – 

13.00  

«Круглий стіл» на тему: «Розвиток 

територіальних громад – запорука 

ефективної держави» – 

загальноінститутський захід  

ауд.212 



17.00 

 

Публічна лекція "Державне управління 

на перехресті тисячоліть" 

(П.І.Надолішній, Заслужений працівник 

освіти України, професор, доктор наук з 

державного управління) 

Будинок 

вчених 

 

Четвер 15.05.2014 
 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

14.00-16.00 

 

Щорічна Інтернет-конференція 

"Державне управління в Україні: 

історія, сучасність, перспективи 

(Л.Л. Приходченко, завідувач кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування) 

ауд. 213 

17.00 

 

Перегляд та обговорення художнього 

фільму "Плутовство" 

ауд. 407 

 

П'ятниця  16.05.2014 
 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

11.00 – 

12.30 

 

Проблеми впровадження наукових 

досліджень в практику державного 

управління України – виїздне засідання 

кафедри 

(Л.Л.Приходченко, С.Є.Саханєнко) 

Одеська 

міська рада 

15.00 – 

16.30 

 

Відкрита лекція-диспут "Управлінські 

зв’язки у системі публічної влади" 

(С.Є.Саханєнко професор, доктор наук 

з державного управління) 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

 

Вівторок   20.05.2014 
 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

11.00 Виставка видань з державного 

управління 

(Попов М.П., доцент, кандидат наук з 

державного управління) 

Бібліотека ім. 

М. Грушевського 



14.00 – 

15.00 

Презентація міжнародного наукового 

проекту на засіданні науково-

експертної ради інституту 

(Молодожен Ю.Б., доцент, доктор 

наук з державного управління) 

ауд.212 

 

Четвер 22.05.2014 

 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

12.00 

 

Відкрите засідання слухацького та 

студентського самоврядування з питань 

організації слухацької (студентської) 

наукової роботи 

(Приходченко Л.Л., завідувач кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування) 

ауд. 202 

 

 

Час 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

щодня 

 

Фотогалерея дисплей у 

вестибюлі 

щодня 

 

Стендові матеріали "Державне 

управління: про серйозне несерйозно" 

стіна 

кафедри 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядува

ння 

щодня 

 

Виставка публікацій членів кафедри читальна 

зала 

 Відкриті уроки-бесіди  "Служіння 

народу" 

школи м. 

Одеса 

(відповідно 

до 

профорієнта

ційних 

заходів) 

 


