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ПРОТОКОЛ № 2
засідання приймальної комісії Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Львів

27 березня 2019 року

Присутні члени приймальної комісії:
Загорський В.С.
голова приймальної комісії
Сушинський О.І.
заступник голови приймальної комісії
Кіцак Т.М.
відповідальний секретар приймальної комісії
Каляєв А.О.
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Синицький О.С.
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Ванівська О.І.
член комісії
Горбатий А.С.
член комісії
Карпук В.І.
член комісії
Коцюба А.І.
член комісії
Красівський О.Я.
член комісії
Ліпенцев А.В.
член комісії
Матвіїшин Є.Г.
член комісії
Миколишин Д.Б.
член комісії
Петровський П.М.
член комісії
Сметана Л.Я.
член комісії
Фурса М.В.
член комісії
Шендюх О.М.
член комісії
Присутні науково-педагогічні працівники Інституту: Борщук Є.М., Бурик З.М.,
Голубятнікова Н.В., Гургула Т.В., Дзяна Г.О., Домша О.В., Дробот І.О., Заяць Д.Д.,
Карпа М.І., Карбівник В.П., Когут П.В., Козак І.І., Кохалик Х.М., Монастирський Б.Я.,
Надюк З.О., Нєма О.С., Оліярник В.В., Панфілова Т.О., Пасічник В.М., Петриняк У.Я.,
Підбережник Н.П., Серант А.Й., Сидорчук О.Г., Третяк Г.С., Худоба О.В., Чемерис О.М.,
Шевчук Б.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд листа Національної академії державного управління при
Президентові України від 26.03.2019 р. № 1/15-12-208 «Про зміни до програми вступних
випробувань».
1. Про розгляд листа Національної академії державного управління при
Президентові України від 26.03.2019 р. № 1/15-12-208 «Про зміни до програми
вступних випробувань»
Заслухавши інформацію заступника голови приймальної комісії Сушинського О.І.
про те, що відповідно до наказу президента Національної академії державного управління
при Президентові України від 20.03.2019 р. № 60 (рішення Вченої ради від 06.03.2019 р.,
протокол № 15/01-02) внесені зміни до програми вступних випробувань на магістерську
програму за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», вирішили:
1. Внести зміни до Правил прийому на навчання до Львівського регіонального
Інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України в 2019 році, затверджених наказом директора «Про Правила
прийому на навчання у 2019 році» від 04.02.2019 р. № 6, виклавши у новій редакції їх
пункт 7.4.2:
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«7.4.2. на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»»,
зараховуються результати фахових вступних випробувань, визначених Положенням про
прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255
або 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 липня 2009 року № 789, зокрема:
- комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних,
політико-правових, історико-культурних питань (з основ держави і права, основ
економіки);
- іноземної мови (англійська, німецька, французька – за вибором вступника);
- співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування з
метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до
роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (з питань, що
стосуються державного управління).
У цьому випадку оцінювання результатів вступного випробування здійснюється за
такими критеріями:
- комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних,
політико-правових, історико-культурних питань (з основ держави і права, основ
економіки) – за 200-бальною шкалою оцінювання від 0 до 200 балів. Мінімальний бал, за
яким вступник допускається до подальшої участі у конкурсному відборі для зарахування
на навчання складає 40 (сорок) балів;
- комп’ютерне тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька – за
вибором вступника) – за 200-бальною шкалою оцінювання від 0 до 200 балів.
Мінімальний бал, за яким вступник допускається до подальшої участі у конкурсному
відборі для зарахування на навчання складає 40 (сорок) балів;
- співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування (з
питань, що стосуються державного управління) оцінюється за такою шкалою:
від 180 до 200 балів
відмінно
Вступник володіє глибокими й міцними
знаннями, дає ґрунтовну відповідь на поставлене
питання,
висловлює
власну
позицію
і
переконливо її аргументує, самостійно оцінює
джерела інформації, що стосуються питання, вміє
узагальнити поданий матеріал
від 140 до 179 балів
добре
Вступник вільно викладає зміст питання,
поставленого
екзаменатором,
застосовуючи
необхідну термін оголію та нормативно-правову
базу, робить аргументовані висновки
від 100 до 139 балів
задовільно
Вступник частково володіє змістом питання і
використовує знання за аналогією, може
порівнювати, узагальнювати, систематизувати
інформацію
99 балів і менше
незадовільно Вступник може на рівні «так-ні» відтворити
кілька термінів із обсягу питання, обрати
правильний
варіант
відповіді
з
двох
запропонованих
Підсумкові оцінки результатів співбесіди узгоджуються всіма членами комісії, які
проводили співбесіду, виставляються в протоколи співбесіди та у відомості вступних
випробувань, засвідчується підписами та оприлюднюється після завершення останнього
дня вступних випробувань відповідно до затвердженого графіку.».
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2. Внести зміни до Положення про приймальну комісію Львівського регіонального
Інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, затвердженого наказом директора Інституту «Про затвердження
Положення про Приймальну комісію (нова редакція)» від 10.04.2018 р. № 34, виклавши у
новій редакції його пункт 4.12:
«4.12. Оцінювання результатів вступних випробувань для здобуття ступеня
магістра:
4.12.1. За державним замовленням Національної академії та за договором:
- результати комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціальноекономічних, політико-правових, історико-культурних питань оцінюються за 200-бальною
шкалою оцінювання від 0 до 200 балів. Мінімальний бал, за яким вступник допускається
до подальшої участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання складає 40
(сорок) балів;
- оцінювання підготовленості вступників на вступному випробуванні «співбесіда із
сучасних проблем публічного управління та адміністрування» здійснюється за такою
шкалою оцінювання: від 180 до 200 балів – «відмінно»; від 140 до 179 балів – «добре»; від
100 до 139 балів – «задовільно»; 99 балів і менше – «незадовільно»:
від 180 до 200 балів
відмінно
Вступник володіє глибокими й міцними
знаннями, дає ґрунтовну відповідь на поставлене
питання,
висловлює
власну
позицію
і
переконливо її аргументує, самостійно оцінює
джерела інформації, що стосуються питання, вміє
узагальнити поданий матеріал
від 140 до 179 балів
добре
Вступник вільно викладає зміст питання,
поставленого
екзаменатором,
застосовуючи
необхідну термін оголію та нормативно-правову
базу, робить аргументовані висновки
від 100 до 139 балів
задовільно
Вступник частково володіє змістом питання і
використовує знання за аналогією, може
порівнювати, узагальнювати, систематизувати
інформацію
99 балів і менше
незадовільно Вступник може на рівні «так-ні» відтворити
кілька термінів із обсягу питання, обрати
правильний
варіант
відповіді
з
двох
запропонованих
- результати комп’ютерного тестування з іноземної мови оцінюються за 200бальною шкалою оцінювання від 0 до 200 балів. Мінімальний бал, за яким вступник
допускається до подальшої участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання
складає 40 (сорок) балів.
4.12.2. За державним замовленням Національного агентства України з питань
державної служби:
- результати комп’ютерного тестування з основ держави і права, основ економіки
оцінюються за 200-бальною шкалою оцінювання від 0 до 200 балів. Мінімальний бал, за
яким вступник допускається до подальшої участі у конкурсному відборі для зарахування
на навчання складає 40 (сорок) балів;
- оцінювання підготовленості вступників на вступному випробуванні «співбесіда з
питань, що стосуються державного управління» здійснюється за такою шкалою
оцінювання: від 180 до 200 балів – «відмінно»; від 140 до 179 балів – «добре»; від 100 до
139 балів – «задовільно»; 99 балів і менше – «незадовільно»:
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від 180 до 200 балів

відмінно

Вступник володіє глибокими й міцними
знаннями, дає ґрунтовну відповідь на поставлене
питання,
висловлює
власну
позицію
і
переконливо її аргументує, самостійно оцінює
джерела інформації, що стосуються питання, вміє
узагальнити поданий матеріал
від 140 до 179 балів
добре
Вступник вільно викладає зміст питання,
поставленого
екзаменатором,
застосовуючи
необхідну термін оголію та нормативно-правову
базу, робить аргументовані висновки
від 100 до 139 балів
задовільно
Вступник частково володіє змістом питання і
використовує знання за аналогією, може
порівнювати, узагальнювати, систематизувати
інформацію
99 балів і менше
незадовільно Вступник може на рівні «так-ні» відтворити
кілька термінів із обсягу питання, обрати
правильний
варіант
відповіді
з
двох
запропонованих
- результати комп’ютерного тестування з іноземної мови оцінюються за 200бальною шкалою оцінювання від 0 до 200 балів. Мінімальний бал, за яким вступник
допускається до подальшої участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання
складає 40 (сорок) балів.».
Голосували:

«За» – одноголосно.

Голова приймальної комісії

Загорський В.С.

Відповідальний секретар

Кіцак Т.М.

