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2. Структура программ шдвищення квал1фжацп
Частини Зм!стова частина Обсяг годин для окремих вид!в 

навчальних занять i самост!йно!' 
робота

№ назва № назва

-!|2
ч

ла
бо

ра
то

рш

пр
ак

ти
чш

ко
нс

ул
ьт

ащ
!

Vо0
1 
о

вс
ьо

го

1 2 3 4
1 Теоретико- 

методолопчш 
засади публ1чного 
управлшня та 
адмшютрування.

1 Особливоси публ!чного управлшня та 
адмшютрування. 2 2 6 10

2 Поняттево-категоршний апарат 
результативност! та ефективност! публ1чного 
управлшня та адм!н!стрування.

2 2 6 10

3 Публ!чне адм!н!стрування та влада. 
Публ!чне управлшня та адмшютрування як 
професшна дшльнють публ!чних 
службовщв.

2 2 4 8

ГИдсумковий контроль 2 2
Всього за частиною 1: 6 6 2 16 30
2 Методолопчш 

основи викладання. 
дисциплш кафедри 
адмшютративного 
менеджменту та 
альтернативних 
джерел енерп!'

1 Методолопчш аспекта викладання 
дисцишпни «Державне та репональне 
управлшня»

2 2 6 10

2 Методолопчш аспекта викладання 
дисцишпни «Державне регулювання 
економки регюшв»

2 2 6 10

3 Методолопчн! аспекта викладання 
дисципл!ни «Адмшстративний 
менеджмент»

2 2 4 8

ГИдсумковий контроль 2 2
Всього за частиною 2: 6 6 2 16 30
3 Методолопчш 

основи викладання 
дисциплш кафедри 
адмшютративного 
менеджменту та 
альтернативних 
джерел енергп.

1 Методолопчн! аспекта викладання 
дисцишпни «Методолопя та орган!зацш 
наукових досл!джень з основами 
штелектуально! власноси»

2 2 6 10

2 Методолопчн! аспекта викладання 
дисцишпни «Комуншащйний менеджмент» 2 2 6 10

3 Методолопчн! аспекта викладання 
дисцишпни «Полггичне лщерство» 2 2 4 8

ГИдсумковий контроль 2 2
Всього за частиною 3: 6 6 2 16 30
4 Гнноващйш пщходи 

до формування 
ефективного лщера 
в сфер! публ!чного 
управлшня та 
адмшютрування

1 Компетентшсний шдх!д у формуванн! 
ефективного лщера

2 2 6 10

2 Трешнгов! технологи та технки Case-study 
(метод кейсов) та Коучингов! техн!ки в 
робоп викладача

2 2 6 8

3 Методолопчн! аспекта викладання 
дисцишпни «Дтовий протокол та ведения 
переговор!в»

2 4 8

ГИдсумковий контроль 2 2
Всього за частиною 4: 6 4 2 16 28
Консультант!', пщсумковий контроль 2 2
Всього за програмою 2 4 2 2 10 64 1 2 0




