ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Національної академії державного управління при Президентові України
оголошує ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ слухачів у 2019 році
за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

з числа осіб, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр*)
і претендують на зайняття посад:
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР) / НАЧАЛЬНИК
(ЗАВІДУВАЧ) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ДИРЕКТОРА) /
НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 31.10.2018 р. № 1977 «Про внесення змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров'я» вища освіта за ступенем магістра
зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» є
кваліфікаційною вимогою до керівних посад медичних працівників
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціальноекономічних, політико-правових, історико-культурних питань (з основ
держави і права, основ економіки);

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та
адміністрування (з питань, що стосуються державного управління);

комп'ютерне тестування з іноземної мови*.


ВИ ЗМОЖЕТЕ НАБУТИ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З:
 актуальних проблем теорії публічного управління;
 правового та інформаційного забезпечення публічного
управління в умовах європейської інтеграції України;
 публічної політики;
 публічної служби та антикорупційної політики;
 публічного управління економічними процесами;
 мовної підготовки (англійської, німецької чи французької мов).
СЛУХАЧІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБИРАТИ НАВЧАЛЬНІ
ДИСЦИПЛІНИ ВІДПОВІДНО ДО ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ:
 антикризове управління;
 іміджеві стратегії у публічному управлінні;
 керівник у системі публічного управління;
 комунікації у публічній сфері;
 лідерство та управління кар’єрою на публічній службі;
 права людини у публічному управлінні;
 публічне управління в ЄС;
 публічне управління соціально-гуманітарною сферою;
 публічне управління у сфері забезпечення національної безпеки;
 регіональна економічна політика;
 управління проектами;
 управління ресурсами місцевого розвитку;
 управління розвитком територій;
 формування та реалізація публічно-службових відносин;
 функціональне та галузеве управління: охорона здоров’я, освіта,
культура
та інші за бажанням слухачів.



Вступивши до Інституту, Ви отримаєте якісну освіту, а набуті
компетентності зможете вдало застосувати у професійній діяльності!
_________________



* абітурієнти, які вступають на підставі диплома бакалавра, складають єдиний
вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО (реєстрація розпочинається
13 травня та закінчується 03 червня на сайті - http://testportal.gov.ua).




ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ
більше ніж 20-річний досвід у підготовці управлінських кадрів,
висококваліфіковані
науково-педагогічні
працівники
та
відповідна матеріально-технічна база;
організація освітнього процесу на основі сучасних комп’ютерних
технологій, зокрема он-лайн та дистанційного навчання;
поглиблене вивчення іноземної мови (викладання окремих
дисциплін і тем іноземними мовами) та можливість стажування у
Польщі та Німеччині;
здобуті знання і навички дадуть можливість перемагати на
конкурсах на заміщення вакантних посад державної служби чи
служби в органах місцевого самоврядування;
можливість продовження навчання в аспірантурі та докторантурі.

Документи, що подають вступники до магістратури:
1. Заява встановленого зразка.
2. Копія диплома (ів) про вищу освіту з додатком, засвідчена у
встановленому порядку або Приймальною комісією Інституту.
3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
4. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
5. Копія паспорта (перша сторінка).
6. Копія військового квитка (приписного свідоцтва).
7. Два поштових конверти з марками по Україні (із заповненою
зворотною адресою.
Термін навчання: 22 місяці.
Вартість навчання за весь термін навчання 39200 грн. (станом на
2018 рік).
Прийом документів: з 1 квітня 2019 року.
Вступні екзамени: травень – липень.
ЗАЯВУ МОЖНА ПОДАТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ
ТА ОБРАТИ ДАТУ ПРОХОДЖЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

(на сайті Інституту www.lvivacademy.com)
Вступник особисто пред'являє оригінал диплома, паспорта,
військового квитка (приписного свідоцтва) та документи,
що дають право на пільги.
Транспортне сполучення зі Львовом:
з вул. Зернова (готель “Львів”) до смт Брюховичі (зупинка
“Селищна рада”) – маршрутні таксі № 8 та № 22.
За додатковою інформацією звертатись
до приймальної комісії Інституту
(каб. 118, 132)
тел. роб.: (032) 244-81-12, тел. моб.: (098) 87-57-261

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Запрошує на навчання
медичних працівників
на спеціальність

“Публічне управління
та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну форми навчання
ступінь вищої освіти «магістр»

79491, Україна, Львів-Брюховичі,
вул. Сухомлинського, 16
www. lvivacademy.com
e-mail: lridy_prujom@ukr.net
Телефони приймальної комісії:
тел. роб.: (032) 244-81-12
тел. моб.: (098) 875-72-61

