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член комісії
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про рекомендацію до участі в конкурсі на заочну форму навчання за державним
замовленням Національного агентства України з питань державної служби.
2. Про організацію прийому до докторантури та аспірантури Львівського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України у 2018 році.
3. Про погодження термінів прийому документів від вступників до докторантури та
аспірантури та графіка вступних випробувань і консультацій.
4. Про затвердження форм бланків необхідної документації для організації та проведення
прийому здобувачів вищої освіти до докторантури та аспірантури Львівського регіонального
інституту Національної академії у 2018 році.
5. Про уточнення списку рекомендованих до зарахування слухачами заочної форми
навчання Інституту за державним замовленням Національної академії державного управління
при Президентові України.
1. Про рекомендацію до участі в конкурсі на заочну форму навчання за державним
замовленням Національного агентства України з питань державної служби.
Заслухавши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Т. Кіцака,
рекомендувати до участі в конкурсі на заочну форму навчання за державним замовленням
Національного агентства України з питань державної служби вступників, які упродовж
03.05.2018 р. – 23.07.2018 р. пройшли вступні випробування та подали заяви й усі документи,
передбачені Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне
управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
29.07.2009 р. № 789:
№
1.
2.
3.
4.

Прізвище
Андрійовський
Бакун
Батюк
Беженар

Ім’я
Володимир
Оксана
Мар'яна
Олексій

По батькові
Богданович
Антонівна
Василівна
Олексійович

2
№
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Прізвище
Бенещук
Бистряков
Бідник
Білинська
Білодід
Блощаневич
Бойчук
Бордун
Борівська
Боровець
Бринзей
Брицька
Бугай
Бурлаченко
Вайда
Василиха
Василькун
Верескун
Винник
Винницький
Вільчанська
Вінтоняк
Возна
Волянська
Воробчук
Врублевська
Гаврилишин
Гавриш
Гавчик
Газдун
Гальма
Гедріс
Гец
Гладковська
Глівка
Гнатів
Голеня
Головко
Голуб
Гордієнко
Гордієнко
Городницька
Городюк
Грабенко

Ім’я
Наталія
Олег
Іван
Ірина
Віталій
Олександр
Ірина
Ольга
Олена
Дмитро
Євген
Леся
Володимир
Олександр
Інна
Ірина
Тетяна
Юрій
Оксана
Василь
Наталя
Лілія
Марія
Іванна
Юрій
Софія
Юрій
Роман
Тетяна
Іванна
Леся
Кристина
Роман
Оксана
Андрій
Ганна
Марія
Ірина
Катерина
Христина
Андрій
Ольга
Володимир
Лілія

По батькові
Петрівна
Олегович
Романович
Василівна
Андрійович
Сергійович
Валеріївна
Іванівна
Володимирівна
Володимирович
Петрович
Володимирівна
Васильович
Сергійович
Іванівна
Ярославівна
Володимирівна
Олександрович
Василівна
Васильович
Ігорівна
Степанівна
Юріївна
Петрівна
Васильович
Ігорівна
Михайлович
Юрійович
Романівна
Миронівна
Богданівна
Мар'янівна
Зіновійович
Іванівна
Іванович
Михайлівна
Богданівна
Іванівна
Олександрівна
Ярославівна
Сергійович
Миколаївна
Олександрович
Миколаївна

3
№
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Прізвище
Григор'єва
Гриник
Грицяк
Гук
Гуменяк
Гурин
Давидчак
Данилець
Дейнека
Дем'янець
Дереновська
Державіна
Децик
Джуранюк
Дзюбенко
Дишко
Дідушко
Дмитришин
Дмитрук
Дмитрук
Довгаль
Доній
Дучак-Угринович
Дяченко
Здибель
Зінкевич
Зозуля
Йосипчук
Кадар
Казюк
Каленюк
Калинюк
Карпа
Касьянчук
Квік
Клонцак
Клячук
Коваленко
Ковалик
Ковальський
Ковальчук
Ковальчук
Ковалюсь
Когут

Ім’я
Ірина
Юлія
Василь
Михайло
Дмитро
Ірина
Наталія
Олеся
Світлана
Ігор
Оксана
Марія
Руслана
Роман
Вероніка
Іван
Оксана
Лідія
Іванна
Уляна
Анастасія
Ольга
Ольга
Артем
Іван
Ірина
Ганна
Мар'яна
Андріана
Микола
Оксана
Марія
Віталія
Тетяна
Мар'ян
Ірина
Олег
Зінаїда
Анна
Станіслав
Дмитро
Юлія
Наталія
Мар'яна

По батькові
Віталіївна
Миколаївна
Васильович
Миронович
Васильович
Миколаївна
Романівна
Ярославівна
Іванівна
Михайлович
Іванівна
Олегівна
Ігорівна
Олегович
Ігорівна
Петрович
Василівна
Богданівна
Іванівна
Миколаївна
Олексіївна
Миколаївна
Никифорівна
Євгенійович
Олегович
Володимирівна
Олексіївна
Миколаївна
Федорівна
Іванович
Олександрівна
Миколаївна
Романівна
Сергіївна
Миколайович
Дмитрівна
Анатолійович
Миколаївна
Євгеніївна
Любомирович
Ярославович
Богданівна
Степанівна
Василівна
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№
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Прізвище
Когут
Козачок
Козиренко
Козлінський
Колосовський
Колядинська
Конькова
Копко
Король
Кохан
Коцан
Кравцов
Кравчук
Кріцак
Крупенко
Крутій
Кузьменко
Кузьмяк
Кулик
Куп'як
Куть
Кухар
Кучма
Кушнір
Ланчинська
Лапінський
Ледвій
Литвин-Кропивницька
Лишак
Ліскевич
Магеровська
Маджара
Мазурик
Маланюк
Малярчук
Мандрик
Мельник
Мельник
Михальчишин
Михалюк
Мишолівська
Молошій
Монастирський
Морозов

Ім’я
Галина
Тетяна
Ірина
Дмитро
Ігор
Тамара
Тетяна
Ольга
Галина
Руслана
Орися
Володимир
Ірина
Андрій
Наталія
Андрій
Людмила
Тарас
Христина
Неля
Василь
Олександра
Андрій
Анна
Тетяна
Олег
Юрій
Ольга
Оксана
Лілія
Наталія
Оксана
Мар‘яна
Марія
Катерина
Юлія
Наталія
Ірина
Тетяна
Надія
Світлана
Остап
Андрій
Олександр

По батькові
Василівна
Миколаївна
Миколаївна
Ярославович
Ігорович
Миколаївна
Вікторівна
Іванівна
Ярославівна
Володимирівна
Василівна
Валерійович
Євгеніївна
Іванович
Миколаївна
Сергійович
Вікторівна
Остапович
Андріївна
Володимирівна
Михайлович
Василівна
Богданович
Василівна
Василівна
Анатолійович
Васильович
Василівна
Ігорівна
Ярославівна
Олександрівна
Михайлівна
Миколаівна
Богданівна
Миколаївна
Вікторівна
Михайлівна
Сергіїівна
Іванівна
Петрівна
Євгеніївна
Романович
Романович
Ілліч
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№
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Прізвище
Музичак
Мусій
Назаркевич
Наливайко
Нестерович
Образцова
Олеха
Ольшанецька
Опірська
Оприск
Остап'юк
Осташук
Павлик
Павлишина
Павліковська
Паращук
Перлюк
Перун
Петрейко
Пилип'як
Писанчин
Пищула
Пікневич
Подоля
Поліщук
Полознікова
Понікарчук
Практика
Прихода
Пупа
Пушкар
Пушкін
Равлів
Реп'юк
Рикова
Рогулько
Рокицький
Рошко
Руденко
Русин
Савчук
Самелюк
Самойленко
Сауляк

Ім’я
Ярослава
Оксана
Юлія
Володимир
Людмила
Вікторія
Тетяна
Оксана
Мар`яна
Тарас
Ірина
Василь
Марія
Наталія
Наталія
Світлана
Віталій
Роман
Оксана
Уляна
Руслана
Тарас
Анна
Ганна
Євгенія
Дарія
Ольга
Андрій
Микола
Надія
Ірина
Анатолій
Віра
Наталія
Дар'я
Юрій
Володимир
Анастасія
Тетяна
Мар'яна
Юрій
Катерина
Надія
Наталія

По батькові
Станіславівна
Богданівна
Іванівна
Ярославович
Віталіївна
Тарасівна
Василівна
Миронівна
Юріївна
Петрович
Дмитрівна
Михайлович
Василівна
Володимирівна
Йосипівна
Валеріївна
Миколайович
Миколайович
Григорівна
Ігорівна
Степанівна
Михайлович
Володимирівна
Василівна
Валеріївна
Сергіївна
Олександрівна
Григорович
Олександрович
Юріївна
Євгенівна
Федорович
Богданівна
Романівна
Юріївна
Васильович
Володимирович
Юріївна
Василівна
Володимирівна
Володимирович
Олегівна
Михайлівна
Ігорівна

6
№
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

Прізвище
Севч
Семенина
Семенчук
Сехна
Сірман
Сіховська
Сіщук
Смик
Собейко
Сологуб
Стаднік
Стасюкевич
Стегура
Стогній
Стойко
Столяренко
Стрибульська
Сукмановська
Сусла
Ташак
Тетюк
Ткачук
Трикуш
Тріска
Трусь
Угрин
Франчук
Фридрак
Ханас
Харітоник
Хвалібота
Хім’як
Цихуляк
Цуньовська
Чемерис
Чернецький
Черноус
Чміленко
Чубій
Чубко
Шаваровський
Шамрай
Шатинська
Шевчук

Ім’я
Наталія
Христина
Христина
Христина
Вадим
Ярослава
Володимир
Ірина
Тетяна
Наталія
Яна
Юрій
Наталя
Оксана
Ярина
Вероніка
Катерина
Христина
Вікторія
Тетяна
Роман
Тетяна
Ольга
Мирослава
Ірина
Марія
Анатолій
Володимир
Надія
Ольга
Ростислав
Марія
Михайло
Ірина
Тетяна
Ростислав
Олександр
Наталія
Мар`яна
Віктор
Тарас
Володимир
Оксана
Тетяна

По батькові
Володимирівна
Ігорівна
Миколаївна
Вікторівна
Володимирович
Іванівна
Васильович
Богданівна
Віталіївна
Олександрівна
В'ячеславівна
Вікторович
Володимирівна
Михайлівна
Іванівна
Анатоліївна
Павлівна
Іванівна
Олександрівна
Юріївна
Миронович
Костянтинівна
Іванівна
Антонівна
Михайлівна
Ігорівна
Олегович
Богданович
Володимирівна
Іванівна
Ігорович
Михайлівна
Степанович
Василівна
Олександрівна
Русланович
Вікторович
Юріївна
Зіновіївна
Миколайович
Володимирович
Григорович
Олексіївна
Миколаївна

7
№
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

Прізвище
Ширій-Ярема
Шоробура
Штойка
Щербина
Юрочко
Юрчило
Юрчук
Юрчук
Янківська
Янкович
Яремчук
Ястрембович
Голосували:

Ім’я
Ірина
Марія
Марія
Олександра
Наталія
Марія
Євгенія
Уляна
Марія
Наталія
Богдана
Анастасія

По батькові
Ігорівна
Михайлівна
Степанівна
Сергіївна
Іванівна
Іванівна
Олександрівна
Дмитрівна
Юріївна
Романівна
Андріївна
Богданівна
«За» – одноголосно.

2. Про організацію прийому до докторантури та аспірантури Львівського
регіонального інституту державного управління (далі – Львівський регіональний
інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі –
Національна академія) у 2018 році.
СЛУХАЛИ: М.В. Фурсу, начальника відділу з координації наукової роботи та
докторантури, члена приймальної комісії; (далі – приймальна комісія) Львівського
регіонального інституту Національної академії, щодо організації прийому до докторантури та
аспірантури у 2018 році за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 051
«Економіка», 073 «Менеджмент». Зокрема, М.В. Фурса ознайомив присутніх з "Правилами
прийому до аспірантури та докторантури Національної академії у 2018 році", затверджених
рішенням Вченої ради Львівського регіонального інституту Національної академії від 14 грудня
2017 року № 35/45, та затверджених наказом директора від 19 грудня 2017 року № 227.
Зокрема, звернув увагу членів приймальної комісії, що у 2018 році до аспірантури та
докторантури за державним замовленням на підставі рекомендацій пройматимуться особи, які
працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, навчальних закладах системи підготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, до яких
належать: Національна академія державного управління при Президентові України та її
регіональні інститути; інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування"; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій; заклади післядипломної освіти.
Також, повідомив, що рішенням Вченої ради Львівського регіонального інституту
Національної академії від 27 березня 2018 року № 2/48, на підставі поданих кафедрами
Львівського регіонального інституту Національної академії пропозицій, схвалено цільову
тематику дисертаційних досліджень, яка відповідає пріоритетним напрямам наукових
досліджень з питань публічного управління та адміністрування та враховує пріоритети
розвитку держави і суспільства. Пропонована тематика є примірною та передбачається
можливість її уточнення та доповнення на підставі рішень відповідних кафедр.
М.В. Фурса, звернув увагу на те, дисертантам, що вступають на навчання до аспірантури
за державним замовленням, необхідно обирати тему дисертаційного дослідження зважаючи на
тематику затверджену Вченою ради Львівського регіонального інституту Національної академії
від 27 березня 2018 року № 2/48. Вказана тематика погоджена робочою групою щодо
проведення експертизи тематики дисертаційних досліджень для вступників до аспірантури та
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докторантури ЛРІДУ НАДУ у 2018 році, до складу якої входили провідні фахівці в галузі
публічного управління та адміністрування.
М.В. Фурса, поінформував про обсяги прийому до аспірантури та докторантури
Львівського регіонального інституту Національної академії за державним замовленням і за
договором на умовах контракту – "Обсяги державного замовленням та план прийому на умовах
контракту до аспірантури та докторантури Національної академії державного управління при
Президентові України за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" у 2018 році",
затверджені рішенням Вченої ради Національної академії від 21 грудня 2017 року № 254/13-2
(копія додається).
Також, М.В.Фурса, наголосив на тому, що нормативний строк підготовки доктора наук в
докторантурі становить два роки. І це термін, впродовж якого здобувачі завершують наукове
дослідження та оформляють його у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за
сукупністю статей. Адже, до докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності
(зокрема публікації у міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних
базах) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді
дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
ОБГОВОРЕННЯ: В обговоренні взяли участь члени приймальної комісії Львівського
регіонального інституту Національної академії, зокрема члени приймальної комісії уточнили
терміни впродовж яких необхідно погодити з передбачуваним науковим керівником та
завідувачем кафедри дослідницьку пропозицію та підписати протокол співбесіди із вступником
до аспірантури.
УХВАЛИЛИ: Проводити прийом до докторантури та аспірантури Львівського
регіонального інституту Національної академії у 2018 році відповідно до «Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 березня 2016 р. № 261 та згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України,
переоформленою наказом МОН від 29.05.2017 р. № 112-л щодо провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні у Львівському
регіональному інституті за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі
знань 28 – Публічне управління та адміністрування; за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі
знань 07 – Управління та адміністрування; спеціальністю , 051 «Економіка» галузі знань 05 –
Соціальні та поведінкові науки, та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 674
відповідно до "Розподілу обсягів державного замовленням та планів прийому на умовах
контракту до аспірантури та докторантури Національної академії державного управління при
Президентові України за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування у 2018 році",
затвердженого рішенням Вченої ради Національної академії від 21 грудня 2017 року № 254/13-2
та, з урахуванням пріоритетної тематики дисертаційних досліджень, схваленої рішенням Вченої
ради Львівського регіонального інституту Національної академії від 27 березня 2018 року
№ 2/48, яка відповідає пріоритетним напрямам наукових досліджень у сфері державного
управління, актуальним потребам держави та суспільства в наукових розробках.
Рекомендувати для призначення науковими керівниками вступників до аспірантури
докторів (кандидатів) наук з числа штатних науково-педагогічних працівників Львівського
регіонального інституту Національної академії з урахуванням показників результативності
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації або кандидатів наук, які
мають досвід у здійсненні наукового керівництва та високі показники результативності
підготовки науково-педагогічних кадрів. Як виняток, рекомендувати призначати науковими
керівниками вступників до аспірантури для підготовки за рахунок коштів фізичних чи
юридичних осіб (за договором на умовах контракту) докторів (кандидатів) наук, які не є
штатними науково-педагогічними
працівниками Львівського регіонального інституту
Національної академії.
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Установити, що передбачуваний науковий керівник проводить співбесіду з вступником до
аспірантури, готує письмовий відгук у формі протоколу з відображенням у ньому результатів
співбесіди й оцінкою спроможності вступника проводити наукові дослідження та в подальшому
своєчасно виконати і захистити відповідну кваліфікаційну роботу.
Голосували:
«За» – одноголосно.
3. Про погодження термінів прийому документів від вступників до докторантури та
аспірантури та графіка вступних випробувань і консультацій.
СЛУХАЛИ: М.В. Фурсу, члена приймальної комісії, який поінформував щодо термінів
прийому документів, проведення вступних випробувань та консультацій, визначених
"Правилами прийому до аспірантури та докторантури Львівського регіонального інституту
Національної академії у 2018 році", затверджених рішенням Вченої ради Львівського
регіонального інституту Національної академії від 14 грудня 2017 року № 35/45, та
затверджених наказом директора від 19 грудня 2017 року № 227, у 2018 році у такі терміни:
– прийом документів – 27 серпня – 10 вересня
– проведення вступних іспитів до аспірантури – 12 – 21 вересня
– зарахування – 01 жовтня
та запропонував проводити консультації до вступних випробувань:
11 – 20 вересня 2018 року.
Особи, яка з поважних причин не з’явилась у визначений час на вступні випробування,
допускається до складання вступних випробувань у межах визначного термінами періоду (1221 вересня 2018 року) рішенням голови приймальної комісії на підставі поданої заяви
вступника та підтверджуючих документів, у яких наведено причини, що унеможливили
присутність вступника на вступних випробуваннях у визначений час.
ВИСТУПИЛИ: Кіцак Т.М., відповідальний секретар приймальної комісії, запропонував
погодити терміни прийому документів та проведення вступних випробувань і консультацій.
УХВАЛИЛИ: Погодити терміни прийому документів від вступників до докторантури та
аспірантури та проведення вступних випробувань і консультацій у 2018 році (додаток 1).
Встановити, що особи, яка з поважних причин не з’явилась у визначений час на вступні
випробування, може допускатись до складання вступних випробувань у межах визначного
термінами періоду (12-21 вересня 2018 року) рішенням голови приймальної комісії на підставі
поданої заяви вступника та підтверджуючих документів, у яких наведено причини, що
унеможливили присутність вступника на вступних випробуваннях у визначений час.
Голосували:
«За» – одноголосно.
4. Про затвердження форм необхідної документації для організації та проведення
прийому здобувачів вищої освіти до докторантури та аспірантури Львівського
регіонального інституту Національної академії у 2018 році
СЛУХАЛИ: М.В. Фурсу, члена приймальної комісії, який поінформував щодо
пропонованих форм бланків документів, необхідних для організації прийому до аспірантури
Львівського регіонального інституту Національної академії у 2018 році.
ОБГОВОРЕННЯ: В обговоренні взяли участь члени приймальної комісії Львівського
регіонального інституту Національної академії.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити форми бланків документів, необхідних для організації прийому до
аспірантури Львівського регіонального інституту Національної академії у 2018 році (додатки 2
– 19).
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2. Начальникові відділу з координації наукової роботи та докторантури М. Фурсі,
завідувачеві редакційно-видавничого сектору Н. Онисько забезпечити тиражування бланків
документів, необхідних для організації прийому до докторантури й аспірантури Львівського
регіонального інституту Національної академії у 2018 році.
Голосували:
«За» – одноголосно.
5. Про уточнення списку рекомендованих до зарахування слухачами заочної форми
навчання Інституту за державним замовленням Національної академії державного
управління при Президентові України.
Заслухавши інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії
О. Синицького про результати внесення у систему ЄДЕБО списків вступників на заочну форму
навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним
замовленням Національної академії державного управління при Президентові України та
враховуючи заяву вступника Торби Андрія Михайловича,
ВИРІШИЛИ: звернутися до Національної академії державного управління при
Президентові України з пропозицією відрахувати Торбу Андрія Михайловича з числа слухачів
та не вносити вказаної особи до наказу про зарахування до Інституту, який формується у
системі ЄДЕБО.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Заступник голови приймальної комісії

Сушинський О.І.

Відповідальний секретар

Кіцак Т.М.
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Додаток 1 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Терміни проведення вступної кампанії до докторантури
й аспірантури
у Львівському регіональному інституті Національної академії
у 2018 році
Етап вступної кампанії
ЕТАП 1
Прийом документів до аспірантури
Консультації до вступних іспитів
ЕТАП 2
Складання вступних іспитів до аспірантури
– з іноземної мови
– із спеціальностей
– співбесіди щодо дослідницької пропозиції
ЕТАП 3
Зарахування до аспірантури

Термін проведення вступної кампанії
27 серпня – 10 вересня
11– 20 вересня
12 – 21 вересня
12 вересня
17-18 вересня
21 вересня
з 01 жовтня
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Додаток 2 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Директорові Львівського регіонального інституту
державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
чл.-кор НАН України Загорському В.С.
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до проходження вступних випробувань та участі у конкурсному відборі до аспірантури
за очною (денною/вечірньою) /заочною формою навчання за державним замовленням / за договором на умовах
контракту
(непотрібне закреслити)
за спеціальністю ________________________________________________________
(шифр та назва спеціальності)
(кафедра _______________________________________________________________
(назва кафедри)
_______________________________________________________________________)
Анкетні дані
Прізвище
Ім’я

По батькові

Стать
Дата народження
день
місяць (число)
рік
ч
ж
Контактна інформація

Громадянство (країна)

Домашня адреса (за реєстрацією)

Адреса проживання

Поштовий індекс

Поштовий індекс

Телефон: (

Телефон: (

)
код міста

Володіння іноземними мовами
Читаю та перекладаю зі
Мова
словником

Іноземна мова

Київ

)
код міста
Моб. тел: (
)
код оператора
Моб. тел: (
)
код оператора
E-mail:

Читаю і розмовляю

Володію вільно
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(Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,
звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом)
Прошу зарахувати як вступний іспит дійсний сертифікат тестів знання іноземної
________________________________________________________________________________________
Дані сертифікату тестів іноземної мови: англійська, німецька, французька)

мови

Складатиму вступний іспит з іноземної мови _________________________________________.
(вказати іноземну мову: англійська, німецька, французька)
Опубліковані наукові праці та винаходи
Загальна кількість опублікованих наукових праць, з них
у наукових фахових виданнях України з державного управління
(з економіки)
у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого буде
підготовлено дисертацію
у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз
Винаходи
Відомості про місце роботи
Місце роботи (повна назва органу, установи, закладу)

Категорія

Посада (вказати повну назву відділу, управління, департаменту)

Ранг

Службова
адреса:

Поштовий індекс

Службовий телефон
(
)
код міста

Службовий факс
(
)
код міста

Загальний трудовий стаж
років

місяців

Стаж державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування
років
місяців

Рекомендація органу, установи, закладу (для навчання за державним замовленням)
Повна назва органу, установи, закладу, який видав рекомендацію

Дата

Відомості про освіту
Перша повна вища освіта
Повна назва закладу освіти

№

Друга повна вища освіта (у разі наявності)
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Період навчання (роки)
Спеціальність

Кваліфікація

 спеціаліст
 магістр
Диплом: серія, №, дата видачі

 спеціаліст

 магістр

Науковий ступінь, рік присудження,
назва спеціальності (у разі наявності)
Вчене звання, рік присвоєння (у разі наявності)
Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу
Повна назва вищого навчального закладу (факультету)

Дата

Номер протоколу

Інформація про навчання в аспірантурі
Чи навчались Ви в аспірантурі за державним замовленням до вступу в Львівський регіональний інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України?

так
 ні
Інформація про навчання (заповнюється у разі позитивної відповіді)
Форма навчання
 з відривом від виробництва
 без відриву від виробництва
Дата зарахування “ ____ ” ________________ _____ року
Дата відрахування “ ____ ” ________________ _____ року
Повна назва закладу освіти :

Потреба в гуртожитку
 потрібен

"

"

2018 року

 не потрібен

_____________________________
(підпис)

Заява заповнюється особисто, розбірливим почерком.
Усі дані заповнюються згідно з документами ,поданими до приймальної комісії.
Вступник персонально відповідає за достовірність поданої інформації.
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Я, _________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові вступника)
шляхом підписання цього тексту даю згоду Львівському регіональному інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України на збір та обробку моїх персональних
даних для підготовки статичної, аналітичної та іншої інформації з питань вступу, а також створення документів
щодо осіб, які проходять підготовку у Львівському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.
Посвідчую, що отримав повідомлення про збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами).
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати відділу координації наукових досліджень і підготовки
науково-педагогічних та наукових кадрів Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України уточнену інформацію та подавати
відповідні документи у найкоротший термін.
Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, у тому числі про освіту, є підставою для
відрахування мене зі складу аспірантів.
"___" ______________ 2018 року
_____________________________
(підпис)
ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ВСТУПНИКА
1. Копія(-ї) диплома(-ів) магістра (спеціаліста), засвідчені в установленому порядку.
2. Особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією.
3. Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
4. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта).
5. Копія ідентифікаційного коду;
6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків
передбачених законодавством)
7. Рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування,
Національної академії, регіонального інституту Національної академії, вищого навчального закладу системи
підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки в аспірантурі за
державним замовленням.
8. Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
9. Копія міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою на рівні B 2 (або вище)
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, засвідченого в установленому порядку;
10. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу (факультету) (для осіб, рекомендованих для вступу
безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).
Усі документи подані у папці-скорозшивачі з 50 файлам, 2-ма конвертами з марками зі зворотною адресою.
Секретар приймальної комісії

_______________

Відповідальний секретар приймальної комісії

_______________

(підпис)
(підпис)
"___" __________________ 2018 року
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Додаток 3 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Директорові

Львівського

регіонального

інституту

державного

управління

Національної

академії

державного управління при Президентові України
чл.-кор НАН України Загорському В.С.
Прізвище, ім’я, по батькові

ЗАЯВА
Прошу
допустити
мене
до
участі
у
конкурсному
відборі
________________________________________________________________________

до

докторантури

(за державним замовленням / за договором на умовах контракту)
за спеціальністю_______________________________________________________
(шифр та назва спеціальності)
кафедра ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(назва кафедри)
Анкетні дані
Прізвище
Ім’я

По батькові

Стать
Дата народження
день
місяць (число)
рік
ч
ж
Контактна інформація

Громадянство (країна)

Домашня адреса (за реєстрацією)

Адреса проживання

Поштовий індекс

Поштовий індекс

Телефон: (

Телефон: (

)
код міста

Володіння іноземними мовами
Читаю та перекладаю
Мова
зі словником

Відомості про місце роботи
Місце роботи (повна назва органу, установи, закладу)

Київ

)
код міста
Моб. тел: (
)
код оператора
Моб. тел: (
)
код оператора
E-mail:

Читаю і розмовляю

Володію вільно
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Категорія

Посада (вказати повну назву відділу, управління, департаменту)

Ранг

Службова
адреса:

Поштовий індекс

Службовий телефон
(
)
код міста

Службовий факс
(
)
код міста

Загальний трудовий стаж
років

місяців

Стаж державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування
років
місяців

Рекомендація органу, установи, закладу (для підготовки за державним замовленням)
Повна назва органу, установи, закладу, який видав рекомендацію

Дата

№

Відомості про освіту
Перша повна вища освіта
Повна назва закладу освіти

Друга повна вища освіта (у разі наявності)

Період навчання (роки)
Спеціальність

Кваліфікація

 спеціаліст

 магістр

Диплом: серія, №, дата видачі

Науковий ступінь, рік присудження,
назва спеціальності
Диплом: серія, №, дата видачі
Вчене звання, рік присвоєння
Атестат: серія, №, дата видачі
Опубліковані наукові праці та винаходи

 спеціаліст

 магістр
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Загальна кількість опублікованих наукових праць, у тому числі
після захисту кандидатської дисертації, з них
у наукових фахових виданнях України з державного управління (з
економіки)
у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого буде
підготовлено дисертацію
у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз
Винаходи
Інформація про навчання в докторантурі
Чи проходили Ви підготовку в докторантурі за державним замовленням до вступу в Львівський регіональний
інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України?
 так
 ні
Інформація про навчання (заповнюється у разі позитивної відповіді)
Дата зарахування “ ____ ” ________________ _____ року
Дата відрахування “ ____ ” ________________ _____ року
Повна назва закладу освіти :

Потреба в гуртожитку
 потрібен
"

"

2018 року

 не потрібен
_____________________________
(підпис)

Заява заповнюється особисто, розбірливим почерком.
Усі дані заповнюються відповідно до документів, поданих до приймальної комісії.
Вступник персонально відповідає за достовірність поданої інформації.
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Я _________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові вступника)
шляхом підписання цього тексту даю згоду Львівському регіональному інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України на збір та обробку моїх персональних
даних для підготовки статичної, аналітичної та іншої інформації з питань вступу, а також створення документів
щодо осіб, які проходять підготовку у Львівському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.
Посвідчую, що отримав повідомлення про збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами).
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати відділу координації наукових досліджень і підготовки
науково-педагогічних та наукових кадрів Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України уточнену інформацію та подавати
відповідні документи у найкоротший термін.
Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, у тому числі про освіту, є підставою для
відрахування мене зі складу докторантів.
"

2018 року

"

_____________________________
(підпис)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ВСТУПНИКА
1. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчені в установленому порядку.
2. Копія диплома доктора філософії (кандидата наук), засвідчені в установленому порядку.
3. Особова картка (для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) або особовий листок з
обліку кадрів з кольоровою фотографією.
4. Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
5. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта).
6. Копія ідентифікаційного коду;
7. Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених
законодавством).
8. Рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, Національної
академії, регіонального інституту Національної академії, вищого навчального закладу системи підготовки державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки в докторантурі за державним замовленням.
9. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, підготовлена передбачуваним науковим консультантом.
10. Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Усі документи подані у папці-скорозшивачі з 50 файлам, 2-ма конвертами з марками зі зворотною адресою.
Секретар приймальної комісії
Відповідальний секретар приймальної комісії
"

"

2018 року

_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
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Додаток 4 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Журнал реєстрації заяв вступників до аспірантури
Львівського регіонального інституту Національної академії у 2018 році
№з/п

Дата
прийому
документів

Прізвище,
ім’я, по
батькові
вступника

Форма
навчання

Місце
проживання/місце
реєстрації/телефон

Стать/
дата
народження

1

2

3

4

5

6

Номер, серія,
дата видачі
документа про
здобутий
ступінь/освітньокваліфікаційний
рівень
8

Місце роботи,
посада

Рекомендація
для навчання за
державним
замовленням
(вихідні дані)

9

10

Причини, з який
вступникові
відмовлено в
участі у
конкурсі та
зарахуванні на
навчання
11

Найменування
навчального
закладу, що видав
документ про
здобутий
ступінь/освітньокваліфікаційний
рівень
7

Підпис
вступника в
одержані
повернутих
документів

примітка

12

13
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Додаток 5 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Журнал реєстрації заяв вступників до докторантури
Львівського регіонального інституту Національної академії у 2018 році
№з/п

Дата
прийому
документів

1

2

Прізвище,
ім’я, по
батькові
вступника
3

Місце
проживання/місце
реєстрації

Стать/
дата
народження

4

5

Диплом
кандидата наук,
номер, серія дата
видачі
6

Кафедра

7
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Додаток 6 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Опис особової справи
вступника до аспірантури №__________________________
№з/п

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Назва документу

Дата вилучення і
місцезнаходження
документа
3

2
Заява
Особова картка/особовий листок
Рекомендація
Копія диплома про вищу освіту
серія ____ №_____
від "_____" __________ 20____ року
Копія трудової книжки
Копія паспорта
Копія ідентифікаційного коду
Копія військового квитка
Протокол співбесіди із вступником на
кафедрі
Аркуш результатів вступних випробувань
Дослідницька пропозиція
Протокол засідання предметної комісії з
приймання вступного іспиту з іноземної
мови
Протокол засідання предметної комісії з
приймання вступного іспиту з спеціальності
Протокол вступного випробування щодо
представлення дослідницької пропозиції
Інші документи

15.
16.
17.
18.
19.
20.
Джерело фінансування:

- держзамовлення
- кошти фізичних (юридичних) осіб

Дата повернення
документа в
особову справу
4

Примітка

5
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Додаток 7 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
Опис особової справи
вступника до докторантури №__________________________
№з/п

1

Назва документу

Дата вилучення і
місцезнаходження
документа
3

2
1.
Заява
2. Особова картка/особовий листок
3. Рекомендація
4. Копія диплома про вищу освіту
серія ____ №_____
від "_____" __________ 20____ року
5. Копія
диплома
доктора
філософії
(кандидата наук)
серія ____ №_____
від "_____" __________ 20____ року
6. Копія атестата про присвоєння вченого
звання доцента
серія ____ №_____
від "_____" __________ 20____ року
7. Копія трудової книжки
8. Копія паспорта
9. Копія ідентифікаційного коду
10. Копія військового квитка
11. Письмова
характеристика
вступника,
підготовлена передбачуваним науковим
консультантом
12. Витяг з протоколу засідання кафедри
Інші документи
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Джерело фінансування:

- держзамовлення
- кошти фізичних (юридичних) осіб

Дата повернення
документа в
особову справу
4

Примітка

5
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Додаток 8 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
РОЗПИСКА
в отриманні документів
від вступника до аспірантури
№______________ від ________________
(згідно з журналом реєстрації)
Отримано від
(прізвище, ім’я, по батькові)
такі документи:
1.Заява
2.Копія диплома про вищу освіту
серія ____ №_____ від "_____" __________ 20____ року
3.Особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією
4.Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
5.Копія паспорта
6.Копія ідентифікаційного коду
7.Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних
8.Рекомендація
9.Дослідницька пропозиція
10.
Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
11.
Копія міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою на
рівні B 2 (або вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,
засвідченого в установленому порядку.
12.
Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу (факультету) (для осіб,
рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального
закладу).
13.
Документи прийняли: ________________________(_____________________)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Відповідальний секретар
приймальної комісії
Львівського регіонального інституту
Національної академії
________________
(підпис)
М.П.

(_____________________)
(прізвище, ініціали)
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Додаток 9 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
РОЗПИСКА
в отриманні документів
від вступника до докторантури
№______________ від ________________
(згідно з журналом реєстрації)
Отримано від
(прізвище, ім’я, по батькові)
такі документи:
1.Заява
2.Копія диплома про вищу освіту
серія ____ №_____ від "_____" __________ 20____ року
3.Копія диплома доктора філософії (кандидата наук)
серія ____ №_____
від "_____" __________ 20____ року
4.Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента
серія ____ №_____
від "_____" __________ 20____ року
5.Особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією
6.Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
7.Копія паспорта
8.Копія ідентифікаційного коду
9.Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних
10.
Рекомендація
11.
Дослідницька пропозиція
12.
Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
13.
Письмова характеристика вступника, підготовлена передбачуваним науковим
консультантом
14.
Інші документи

Документи прийняли: ________________________(_____________________)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Відповідальний секретар
приймальної комісії
Львівського регіонального інституту
Національної академії
________________
(підпис)
М.П.

(_____________________)
(прізвище, ініціали)
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Додаток 10 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31

Сторінка 1
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ № ______________
Прізвище, ім’я, по батькові вступника
Відповідальний секретар
Приймальної комісії ЛРІДУ НАДУ

______________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.
(підпис вступника)
Сторінка 2

1

Результати оцінювання вступних випробувань
Найменування вступних
Дата
Кількість балів
Ініціали, прізвища
випробувань
членів предметних
комісій
цифрами
словами
Спеціальність

2

Іноземна

мова

3

Співбесіда
дослідницької
пропозиції

щодо

№
з/п

Підписи
членів предметних
комісій

Конкурсний бал (сума балів) _____________________________________
М.П.
Голова приймальної комісії ЛРІДУ НАДУ ____________
______________________
(підпис)
(прізвище,
ініціали)
Примітки:
1.
Аркуш результатів вступних випробувань є перепусткою на іспит
2.
Після закінчення кожного іспиту аркуш результатів вступних випробувань повинен бути
повернутий у приймальну комісію
3.
При отриманні незадовільної оцінки аркуш результатів вступних випробувань залишається
у предметній комісії.
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Додаток 11 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановний (а) ________________________________________________!
Повідомляємо, що згідно з рішенням приймальної комісії від "____" ___________ 20__ року № ____, Ви
допущені до складання вступних випробувань до аспірантури.
Вступні випробування відбудуться:
–
з іноземної мови (іспит) – "____" _________ 20__ року о ___ ауд. ____
–
зі спеціальності (іспит) – "____" _________ 20__ року о ___ ауд. ____
–
презентація дослідницької пропозиції (співбесіда) – "____" _________ 20__ року о ___ ауд.
____
Звертаємо Вашу увагу на те, що перед вступними випробуваннями Вам необхідно отримати аркуш
результатів вступних випробувань.
Примітки:
1.
У разу неприбуття у визначений строк Ви не будете допущені до вступних випробувань.
2.
Іногороднім вступникам на період складання вступних випробувань надається гуртожиток.
3.
При прибутті до Львівського регіонального інституту Національної академії при собі мати
це повідомлення, а також документ, який посвідчує особу.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
(підпис)
(прізвище, ініціали)
М.П.

__________

_____________

"____" _________ 20__ року
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Додаток 12 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ
засідання предметної комісії з приймання вступного іспиту до аспірантури
з _____________________________________________________________
(назва спеціальності)
від “_____” _________________ 20___ року
Голова комісії:
______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Члени комісії:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Слухали: приймання вступного іспиту із спеціальності ______________________
від вступника _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
На іспиті були поставлені запитання відповідно до екзаменаційного білета №__
1.
_________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________
Додаткові запитання:
1.
_________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________
Результати вступного іспиту зі спеціальності _____________________________
1 запитання: ______________ балів
2 запитання: ______________ балів
3 запитання: ______________ балів
Оцінка за іспит: ____________ балів
Голова предметної
комісії
________________
(підпис)
Члени предметної
комісії:
________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 13 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ
засідання предметної комісії з приймання вступного випробування до аспірантури –
з іноземної мови
від “_____” _________________ 20____ року
Голова комісії:
______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Члени комісії:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Слухали:
приймання вступного іспиту з іноземної (__________________) мови від вступника до
аспірантури
Львівського
регіонального
інституту
Національної
академії.
________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Результати вступного іспиту з іноземної мови:
Вид завдання

Заголовок іншомовного тексту /тема

Оцінка
(балів)

Письмовий переклад іншомовного тексту
Усне реферування прочитаного іншомовного
тексту
Аудіювання
Усне повідомлення на запропоновану тему
Оцінка за іспит :____________ балів
Голова предметної
комісії
Члени предметної
комісії:

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 14 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ
вступного випробування до аспірантури щодо
представлення дослідницької пропозиції
від “_____” _________________ 20____ року
Голова комісії:
______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Члени комісії:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Слухали: представлення дослідницької пропозиції від вступника до аспірантури Львівського регіонального
інституту Національної академії _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
на тему: "______________________________________________________________
_______________________________________________________________________"
Результати вступного випробування:
Дослідницька пропозиція та її презентація ( в межах 70 балів):
Оцінка
(до 10 балів)
володіння науковим стилем викладу матеріалу
вміння науково обґрунтовувати проблему
уміння довести актуальність роботи
відповідність теми дисертаційного дослідження меті та завданням
уміння аналізувати та систематизувати наукові джерела
володіння дослідницькими методами
вміння коректно, стисло, точно відповідати на запитання
Разом (в межах 70 балів)
Запитання, поставлені за результатами представлення дослідницької пропозиції:
Запитання 1: ____________________________________________________________
Запитання 2: ____________________________________________________________
Запитання 3: ____________________________________________________________
Оцінка за представлення дослідницької пропозиції ( в межах 30 балів):
Відповідь на запитання 1: ______________ балів
Відповідь на запитання 2: ______________ балів
Відповідь на запитання 3: ______________ балів
Загальна оцінка вступного випробування:_________________ балів

Голова предметної
комісії
Члени предметної
комісії:

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)
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________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 15 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ПРОТОКОЛ
співбесіди зі вступником до аспірантури
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
на кафедрі
(назва кафедри)
1. Вступник до аспірантури:
(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Тема дослідницької пропозиції
3. Наукова спеціальність:
(шифр і назва наукової спеціальності)
4. Наявність опублікованих наукових праць за темою дисертаційного дослідження – _____, з них ______ – у
наукових фахових виданнях України з _________________,
(галузь науки)
______ – у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого буде підготовлено дисертацію;
______ – у виданнях України, які включені до міжнародних науко метричних баз.
5. Запитання до вступника, зокрема щодо актуальності теми, мети, основних завдань, об’єкта, предмета
дисертаційного дослідження, практичного значення роботи тощо (не менше трьох, наприклад: Обґрунтуйте
актуальність і доцільність Вашої дисертаційної роботи. Якою є мета Вашого дисертаційного
дослідження? Назвіть основні завдання, які Ви визначаєте для досягнення поставленої мети. Який процес
або явище є об’єктом Вашого дисертаційного дослідження? Що є предметом Вашого дисертаційного
дослідження?)
1.

2.

3.

6. Зауваження щодо змісту дослідницької пропозиції: _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із вступником до
аспірантури щодо дослідницької пропозиції (формулюється на основі проявлених вмінь вступника
обґрунтовувати актуальність роботи, визначати мету та завдання дослідження, формулювати
наукову новизну, забезпечувати відповідність висновків поставленим завданням, володіти науковим
стилем викладу
матеріалу, аналізувати та систематизувати наукові джерела,
обґрунтованості відповідей вступника на поставлені запитання):

а

також

з

урахуванням

33

Передбачуваний науковий
керівник

Завідувач кафедри

"

"

______________ ( __________________)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

______________ ( ____________________ )
(підпис)
(ініціали, прізвище)

20__ року
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Додаток 16 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
Спеціальність "Публічне управління та адміністрування"
("Економіка", "Менеджмент")
Вступний іспит зі спеціальності
Дата проведення вступного випробування "_____" _______________ 20__ року
Прізвища, та ініціали екзаменаторів ________________________________________
______________________________________________________________________
№з/п

Голова
комісії
Члени
комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

№ білету

Кількість балів

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Відповідальний секретар
приймальної комісії ________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 17 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
спеціальність "Публічне управління та адміністрування"
("Економіка", "Менеджмент")
Презентація дослідницької пропозиції
Дата проведення вступного випробування "_____" _______________ 20__ року
Прізвища, та ініціали екзаменаторів ________________________________________
______________________________________________________________________
№з/п

Голова
комісії
Члени
комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

№ білету

Кількість балів

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Відповідальний секретар
приймальної комісії ________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 18 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
спеціальність "Публічне управління та адміністрування"
("Економіка", "Менеджмент")
Іноземна мова
Дата проведення вступного випробування "_____" _______________ 20__ року
Прізвища, та ініціали екзаменаторів ________________________________________
______________________________________________________________________
№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
вступника

мова

Кількість балів

письмовий
переклад

Голова
комісії
Члени
комісії:

усне
реферування

аудіювання

усне
повідомлення

сума балів

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Відповідальний секретар
приймальної комісії ________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 19 до рішення
Приймальної комісії Львівського регіонального інституту
Національної академії
від 24 липня 2018 року, протокол № 31
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
____________ № __________

__________

Шановний (а) _____________________________________________ !
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від "____" __________ 20__ року № ____ Ви зараховані до
__________________ за ___________________________
(докторантури/аспірантури)
(очною (денно/вечірньою)/заочною)
формою навчання для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
________________________ за ______________________ з "___" _______ 20__ року.
(доктора наук/доктора філософії)
(державним замовлення/договором)
Спеціальність "Публічне управління та адміністрування" ("Економіка"/"Менеджмент")
Для іногородніх передбачається поселення в гуртожиток.

Відповідальний секретар
приймальної комісії ________________
(підпис)
М.П.

___________________
(прізвище, ініціали)

