
 

 

Наука ніколи не була і не буде 

закінченою книгою. Кожен важливий 

успіх задає нові питання. Будь-який 

розвиток виявляє з часом усе нові й 

глибші труднощі. 

 

Альберт Ейнштейн 

 

 

 

Найголовніше прищепити смак і любов 

до науки: інакше ми виховаємо просто 

віслюків, навантажених книжною 

премудрістю. 

 

М.Монтень 

 

 

 

Хто думає про науку, той любить її, а 

хто її любить, той ніколи не перестає 

вчитися, хоча б зовні він і здавався 

бездіяльним. 

 

Григорій Сковорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеський регіональний інститут державного 

управління 

Національної академії державного управління 

При Президентові України 

 

 

Кафедра публічного управління 

та регіоналістики 

 

ПРОГРАМА 

щорічного Фестивалю науки 

 

з 20 по 31 травня 2019 року  

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2019 

 



20 травня  

11.40 – Урочисте відкриття  

Місце проведення: хол, перед музеєм 

Інституту 

 

13.00 – Підписання Меморандуму щодо 

приєднання до Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з підготовки 

службовців органів публічної влади: 

кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України і Центру підготовки 

державних службовців та професійних 

суддів Національного університету 

«Одеська юридична академія»  

Науково-методологічний семінар на тему: 

«Self-менеджмент як складова успішності 

сучасного науковця» 

Місце проведення: Національний 

університет «Одеська юридична академія», 

бібліотека 

21 травня 

11.00 – Дебати на тему: "Спроможні 

громади: об'єднання чи/та співробітництво" 

Місце проведення: ОРІДУ НАДУ, Читальна 

зала бібліотеки 

15.00 –  Науково-методологічний семінар 

на тему: «Науково-дослідна робота 

аспірантів як ефективний метод підготовки 

якісно нових фахівців у вищій школі» 

Місце проведення: Одеська наукова 

бібліотека ім. Горького 

 

22 травня 

13.30 – Семінар-тренінг на тему: 

«Формування громадянських компетенцій 

публічного управління» 

Місце проведення: ОРІДУ НАДУ ауд. 213 

 

23 травня 

13.30 – Круглий стіл на тему: «Етико-

моральні особливості здійснення наукових 

досліджень» 

Місце проведення: ОРІДУ НАДУ ауд. 212 

24-25 травня 

Круглий стіл на тему: «Конвергенція 

інструментів публічного управління та 

бізнес-адміністрування на рівні міст» 

Відвідування індустріального парку 

Ознайомлення з кращими практиками 

управління на рівні міста 

Підписання Меморандуму щодо 

приєднання до Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з підготовки 

службовців органів публічної влади: 

кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України і кафедри управління 

та адміністрування Вінницького КЗ 

«Академія неперервної освіти» 

Місце проведення: м. Вінниця 

 

28 травня 

14. 00 – Мозковий штурм на тему «Якою 

має бути громадська акредитація закладу 

освіти?» 

Місце проведення: Південноукраїнський 

національний педагогічний університет ім. 

К.Д. Ушинського, кафедра освітнього 

менеджменту та публічного управління 

 

31 травня 

11.00 – Теоретико-методологічний семінар 

із розгляду досліджень аспірантів і 

докторантів на теми: 

 Стратегічне планування 

збалансованого розвитку лісового 

господарства України; 

 Особливості реалізації політики 

децентралізації в умовах малого міста; 

 Структура та принципи 

функціонування систем внутрішнього 

контролю зарубіжних країн: 

визначення адаптивних аспектів (на 

основі бенчмаркінгового підходу).  

Місце проведення: ОРІДУ НАДУ ауд. 213 

 

13.30 - Проведення Х наукової Інтернет-

конференції аспірантів та докторантів: 

«Державне управління: історія 

державотворення, виклики та перспективи» 

за міжнародною участю 



Місце проведення:: ОРІДУ НАДУ ауд. 213 


