УКР АЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКР АЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
79491, Україна, Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16

НАКАЗ
м. Львів

18 грудня 2018 року

№

150

Про проведення атестації
слухачів спеціальності «Публічне
управління та адміністрування»
Відповідно до Положення про екзаменаційну комісію у Львівському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, затвердженого наказом директора від
05.05.2015 р. № 41 «Про атестацію слухачів (студентів)», з метою проведення
атестації слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад екзаменаційних комісій для проведення екзамену з
атестації у формі комп’ютерного тестування за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування» (додаток 1).
2. Затвердити склад екзаменаційних комісій для захисту магістерських робіт
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (додаток 2).
3. Затвердити графік роботи екзаменаційних комісій за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування» (додаток 3).
4. Начальнику відділу дистанційного навчання та інформатизації (В. Карпуку)
до 31 січня 2019 року забезпечити внесення тестових завдань у систему «Прометей»
для проведення екзамену з атестації у формі комп’ютерного тестування за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора
О. Сушинського.
Директор

Володимир Загорський

Додаток 1
до наказу директора
від 18.12.2018 р. № 150
СКЛАД
екзаменаційних комісій для проведення екзамену з атестації
у формі комп’ютерного тестування зі спеціальності
«Публічне управління та адміністрування»
Екзаменаційна комісія № 1 (аудиторія 310)
Петровський П.М. – д.держ.упр.,

професор,

завідувач

кафедри

державного

управління Інституту;
Вовжиняк М.В. –

методист вищої категорії відділу організації освітнього
процесу Інституту;

Коцюба А.І. –

провідний фахівець відділу дистанційного навчання та
інформатизації Інституту.
Екзаменаційна комісія № 2 (аудиторія 311)

Ванівська О.І. –

к.філ.н., доцент, завідувач кафедри української та іноземних
мов Інституту;

Коткевич Н.К. –

провідний фахівець відділу організації освітнього процесу
Інституту;

Карпук В.І. –

начальник відділу дистанційного навчання та інформатизації
Інституту.
Екзаменаційна комісія № 3 (аудиторія 323)

Красівський О.Я. –

д.і.н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та
права Інституту;

Матвіїшин І.Л. –

методист вищої категорії відділу організації освітнього
процесу Інституту;

Наумов В.К –

інженер-електронік

відділу

інформатизації Інституту.

дистанційного

навчання

та

Екзаменаційна комісія № 4 (аудиторія 326)
Матвіїшин Є.Г. –

д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки Інституту;

Станович О.Я. –

провідний фахівець відділу організації освітнього процесу
Інституту;

Горбатий А.І. –

провідний фахівець відділу дистанційного навчання та
інформатизації Інституту.

Перший заступник директора

Сушинський О.І.

Додаток 2
до наказу директора
від 18.12.2018 р. № 150
СКЛАД
екзаменаційних комісій для захисту магістерських робіт зі спеціальності
«Публічне управління та адміністрування»

Екзаменаційна комісія № 1 (аудиторія 208)
Піхоцький В.Ф. –

голова комісії, д.е.н., доцент, начальник територіального
управління Рахункової палати по Львівській, Волинській,
Рівненській,

Тернопільській,

Івано-Франківській

та

Закарпатській областях (за згодою);
Загорський В.С. –

заступник голови комісії, д.е.н., професор, член-кореспондент
НАН України, завідувач кафедри менеджменту; директор
Інституту;

Екзаменатор:
Дзяна Г.О. –

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління;

Члени комісії:
Рудніцька Р.М. –

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Інституту;

Мороз О.Ю. –

к.політ.н., доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та
права Інституту;

Нєма О.С. –

к.держ.упр.,

старший

викладач

кафедри

регіонального

управління та місцевого самоврядування Інституту;
Секретар комісії:
Коткевич Н.К. –

провідний фахівець відділу організації освітнього процесу
Інституту.

Екзаменаційна комісія № 2 (аудиторія 209)

Демків О.І. –

голова

комісії,

к.е.н.,

директор

департаменту

фінансів

Львівської обласної державної адміністрації (за згодою);
Сушинський О.І. –

заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, завідувач
кафедри

регіонального

управління

та

місцевого

самоврядування; перший заступник директора Інституту;
Екзаменатор:
Козак І.І. –

к.держ.упр., доцент, старший викладач кафедри економіки
Інституту;

Члени комісії:
Новак-Каляєва Л.М. – д.держ.упр.,

доцент,

професор

кафедри

державного

управління Інституту;
Вербова О.С.–

д.е.н., професор, доцент кафедри менеджменту Інституту;

Когут П.В. –

к.і.н., доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права
Інституту;

Секретар комісії:
Гарвас І.З. –

провідний фахівець деканату факультету економіки та
менеджменту Інституту.

Екзаменаційна комісія № 3 (аудиторія 231)

Ганущин О.О. –

голова комісії, голова Львівської обласної ради (за згодою).

Ліпенцев А.В. –

заступник голови комісії, к.е.н., доцент, доцент кафедри
менеджменту;

заступник

директора

з

наукової

роботи

Інституту;
Екзаменатор:
Колосовська І.І. –

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління
Інституту;

Члени комісії:
Красівський О.Я. –

д.і.н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та
права Інституту;

Карпа М.І. –

к.держ.упр.,

старший

викладач

кафедри

регіонального

управління та місцевого самоврядування Інституту;
Третяк Г.С. –

к.е.н.,

доцент,

старший

викладач

кафедри

економіки

Інституту;
Секретар комісії:
Кірєєва Н.С. –

провідний

фахівець

деканату

факультету

управління та адміністрування Інституту.

публічного

Екзаменаційна комісія № 4 (аудиторія 220)

Коваль Я. Б. –

голова комісії, начальник Міжрегіонального управління
Нацдержслужби України у Львівській та Закарпатській
областях (за згодою);

Каляєв А.О. –

заступник голови комісії, к.і.н., доцент, доцент кафедри
європейської інтеграції та права; декан факультету публічного
управління та адміністрування Інституту;

Екзаменатор:
Заяць Д. Д. –

к.держ.упр.,

старший

викладач

кафедри

регіонального

управління та місцевого самоврядування Інституту;
Члени комісії:
Дробот І.О. –

д.держ.упр.,

професор,

професор

кафедри

державного

управління Інституту;
Борщук Є.М. –

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Інституту;

Крайник О.П. –

д.е.н., професор, професор кафедри економіки Інституту;

Секретар комісії:
Вовжиняк М.В. –

методист вищої категорії відділу організації освітнього
процесу Інституту.

Екзаменаційна комісія №5 (аудиторія 315)
Мандзій Л.С. –

голова комісії, директор департаменту освіти і науки
Львівської обласної державної адміністрації (за згодою);

Петровський П.М. – заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, завідувач
кафедри державного управління Інституту;
Екзаменатор:
Бліщук К.М. –

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки Інституту;

Члени комісії:
Гургула Т.В. –

д.е.н., професор, професор кафедри регіонального управління
та місцевого самоврядування Інституту;

Кіянка І.Б. –

д.політ.н., доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та
права Інституту;

Синицький О.С. –

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Інституту;

Секретар комісії:
Матвіїшин І.Л. –

методист вищої категорії відділу організації освітнього
процесу Інституту.

Перший заступник директора

Сушинський О.І.

Додаток 3
до наказу директора
від 18.12.2018 р. № 150
Графік роботи Екзаменаційних комісій
спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Державне замовлення НАДУ, за договором
Екзамени у формі комп’ютерного тестування:
04 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4
05 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4
Захист магістерських робіт:
07 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4, ЕК-5
08 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4, ЕК-5
11 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4, ЕК-5
12 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4, ЕК-5

Державне замовлення НАДС
Екзамени у формі комп’ютерного тестування:
18 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4
Захист магістерських робіт:
20 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4, ЕК-5
21 лютого 2019 р. – ЕК-1, ЕК-2, ЕК-3, ЕК-4, ЕК-5

Перший заступник директора

Сушинський О.І.

