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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Одеського регiонального iнстиryry державцого

управлiння Нацiональцоi академii державного управлiння
при Президецтовi Украihи у 2018 роцi

ПРОВаДЖеНня ocBiTHboi дiяльностi в Одесъкому регiональному
iНСТИryТi Державного управлiння Нацiоншrъноi 'академii 

державного
УПРавлiння при Президентовi УкраiЪи (даrri iнстиryт) здiйснюеться
ВiДПОвiдно до лiцензii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни перелiку гагryзей
знаIIь i спецiалъностей, за якими здiйснюетъся пiдготовка здобувачiв вищоi
освiти за ступенем бакалавра, магiстра та лiцензованого обсяry iнституту,
ВiДОМОСтеЙ щодо здiйснення освiтньоi дiяльностi у сферi вищоi освiти
ОдеськогО регiонаЛьногО iнститутУ державного управлiння Нацiона-тlьноi
академiТ державного управлiння при Президентовi УкраiЪи (додаток 1).

Вiдповiдно до вiдомостей щодо здiйснення освiтньоi дiялъностi у сферi
вищот освiти' встановлено такий перелiк спецiальностей' за якими буд.
здiйснювався пiдготовка здобувачiв вищот освiти за ступенем бакаrrавра,
магiстра та вiдповiдних лiцензiйних обсягiв:

Таблиця 1.
Узаrаrrьнений перелiк спецiальностей та лiцензованi обсяги

Одеського регiональцого iнституry державного управлiння
НацiонаЛьноi академii державного управлiння при Президентовi УкраТни
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4. 28
Публi.ше

управлiння
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Пiдготовка докторiв фiлософiТ в аспiрантурi iнституту здiйснюеться за
спецi€rльнiстю 281 <Публiчне управлiння та адмiнiструваннrD) в галузi знанъ
28 кПублiчне управrriння та адмiнiструваннD (додаток 6).

Iнформацiю щодо акредитацii спецi€tльностей та cTpoKiB дiТ лiцензii
дивись у додатку 1.

Правила прийому на навчання до Одеського регiонального iнстиryту
державного управлiння Нацiональноi академii державного управлiння
при Президентовi УкраiЪи у 2017 роцi (далi - Правила прийому) розробленi
Приймальною комiсiею Одеського регiонального iнституту державного
управлiння Нацiонstльноi академiТ державного управлiння при Президентовi
УкраiЪи (даr,i Приймальна комiсiя) вiдповiдно до Умов прийому на
навчаннrI до закJIадiв вищоТ освiти УкраiЪи в 2018 роцi (даrri - Умови
прийому), затверджених нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд
I3.t0.20t7 J\b 1378 та зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
I4.Lt.20t7 за М L397l3|265, а також ПоложеннrI про прийом слухачiв до
Нацiональноi академii державного управлiння при Президентовi УкраiЪи,
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01.04.2013 J\Ъ 255
(iз змiнами) (далi - Положення про прийом).

I. Загальнi положення
1.1. Одеський регiональний iнстиryт державного управлiння

Нацiональноi академiТ державного управлiння при Президентовi Украiни
оголошуе прийом на пiдготовку здобувачiв вищоi освiти в гапузях знань
07 <<Управлiння та адмiнiструваннrD> та 28 <<Публiчне управлiння та
адмiнiструваннrD) за ступенями (додаток 1):

адмiнiстрування)

(з нормативним TepMiHoM навчання на BaKaHTHi мiсця у межах

елементами дистанцiйноi) формi здiйсrшоеться лише за спецiальнiстю
адмiнiстрування> вiдповiдно до Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд

2 Пiдготовка на заочнiй (з
281 кПублiчне управлiння та
01.04.201З Ns 255 (iз змiнами).

J
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лiцензiйного обсяry) осiб, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb молодшого спецiалiста;
магiстра за спецiальнiстю 073 <Менеджмент>

адмiнiстрування>>
Iнформацiя щодо прийому до аспiрантури iнституту наведена у

додатку 6.
|.2. Що iнституту в порядку, визначеному Законом УкраiЪи <Про вищу

ocBiTy>> приймаються Iромадяни УкраiЪи, iноземцi та особи без

|ромадянства, якi постiйно проживають в УкраiЪi, особи, яким надано статус
' бiженця в УIgаiЪi, та особи, якi потребують додаткового або тимЕIасового

захисту (за винятками, встановленими законодавством), мають вiдповiдний
освiтнiй (освiтньо-ква-шiфiкацiйний) piBeHb та виrIвили бажання здобути вищу
ocBiTy.

Yci особи, якi здобувають вищу ocBiTy у вищих навч€uIьних закJIадах,
мають piBHi права та обов'язки.

1.3. Прийом на магiстерську пiдготовку за спецiальнiстю
28l <Публiчне управлiння та адмiнiструваннrD) вiдбуваеться вiдповiдно до
Положення про прийом слухачiв до Нацiоншrьноi академii державного
управлiння при Президентовi Украiни, затвердженого Постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 .04.20|З J\b 255 (iз змiнами) (далi - Положення про
прийом) та Порядку прийому на навчаннrI за освiтньо-професiйною
програмою пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю <Публiчне управлiння та

r одмiнiстрування галузi знань <<Публiчне управлiння та адмiнiстрування>,
затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29.07.2009
Jф 789 (далi - Порядок прийому).

|.4. Прийом до iнстиryту за BciMa ступенями здiйснюеться за
конкурсом незалежно вiд джерел фiнансуваннrl.

1.5. Щля всryпникiв, якi потребують поселеЕнrI в ryртожиток пiд час
вступу, надання мiсць у гуртожитку гарантовано. Вступники проживають у
двомiсних номерах готельного тигý/ } дев'ятиповерховому ryртожитку, який
розташов аний на територii iнстиryту.

Умови поселення вступникiв та студентiв до ryртожитку визначаються
вiдповiдно до ПоложеннrI гIро ryртожиток Одеського регiонального iнституту
державного управлiння Нацiональноi академii державного управлiннrl при
Президентовi УкраiЪи, затвердженого нак€вом директорам iнстиryту вiд
23.Т2.20lб J\b 136 та вiд 26.06.20|7 М 92 <Про BapTicTb проживання в

ryртожитку> (додаток 9).
1.6. В iнститутi вiдсутнi можливостi для навчаЕнrI осiб з особливими

потребами.

II. Вимоfи до вступникiв та i'x рiвня освiти
2.|. На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спецiальностями

07З <<Менеджмент) та 28l <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)
приймаються особи з повною загальною середньою освiтою.



5

2.2. На навчаннrI на другий курс (з нормативним TepMiHoM навчання
на BaKaHTHi мiсця у межах лiцензiйного обсяry) для здобуття ступеня
бакалавра за спецiалънiстю 073 <Менеджмент>> осiб, якi здобули ocBiTHbo-
квалi фiкац iйниiт piBeHb молодшого спецiалiста (додаток 3 - 1 ).

2.3. На навчання дJLя здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю
07З <<Менеджмент)> приймаються особи, якi здобули ступiнь (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний рiвенъ) бакалавра, спецiалiста магiстра.

2.4. На навчання для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю
28\ кПублiчне управлiння та адмiнiстрування)> за кошти фiзичних таlабо
юридичних осiб приймаються особи, якi здобули ступiнь (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний piBeHb) бакалавра, спецiалiста магiстра3. Умови прийому за
державним замовленням та за державним контрактом з НацiонаJIьним
агентством Украiни з питань державноi служби (далi FIАДС) визначаються
Положенням про прийом та Порядком прийому.

2.5. Iнститут здiйснюе прийом сryдентiв на старшi курси
спецiальностi 073 <Менеджмент)) у порядку переведення та поновлення в
межах вакантних мiсць лiцензованого обсяry вiдповiдно до ПоложеннrI про
порядок переведення, вiдрахування та поновленIuI студентiв вищих закладiв
освlти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни J\b 245 вiд
15.07.|996. Перевищення лiцензованого обсягу допускаеться лише у разi
поновлення осiб, якi повертаються пiсля академiчноi вiдпустки.

2.6. Переведення слухачiв спецiальностi 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування), якi навчаються за державним замовленнrIм на навчаннrI в
межах Нацiоналъноi академii та u регiональних iнститутiв, а також на
навчаннrI за iншою формою здiйснюеться нак€}зом президента Нацiональноi
академii за умови, що вони мають право навчатися за вiдповiдною формою,
та наявностi вакантних мiсць у межах лiцензованого обсягу.

Переведення слухачiв спецiальностi 28l <<Публiчне управлiння та
адмiнiстрування)), якi навчаються за державним контрактом з НАЩС
здiйснюеться за погодженням з Нацiональним агентством Украiни з питань
державноi служби.

Вступники при зарахуваннi на навчаннrI за кошти фiзичних та
юридичних осiб пiсля закiнчення строку прийому доIgrментiв можуть
змiнювати спецiальнiсть на i"-y в межах одного вищого Еавч€Ilrьного
закладу (за умови збiry конкурсних предметiв та при H€uIBHocTi вакантних
мiсць лiцензованого обсяry шляхом перенесення заяви);

2.7. Вимоги щодо прийому на навчання для здобуття ступеня доктора
фiлософii викладенi у додатку б до Правил прийому.

III. Фiнацсування пiдготовки здобувачiв вищоi освiти
З.1. Фiнансування гtiдготовки бакалаврiв та магiстрiв за спецiальнiстю

073 кМенеджмент>> та бакалаврiв за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння

З Вiдповiдно до Положеншя про прийом та Порядку прийому.
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та адмiнiстрування) здiйснюеться за р€жунок коштiв фiзичних таlабо
юридиtIних осiб.

З.2. Фiнансуваннrl пiдготовки магiстрiв за спецiа_гlьнiстю 281 <Публiчне

управлiнIuI та адмiнiстрування> здiйснюеться за державним замовленнrIм, за
державним контрактом з НА.ЩС, а також за рахунок коштiв фiзичнуж та/або
юридиЕIних осiб (вiдповiдно до вимог Положення про прийом та Порядку
прийому).

Г[пан прийому на навчання до Нацiональноi академii розробляеться
Нацiона-гlьною академiею вiдповiдно до державного замовлення та договорiв.
Формування обсягiв державного замовленшI на пiдготовку фахiвцiв дJuI

роботи в органах, установах здiйснюсться Нацiона_пьною академiею та НАЩС
в установленому порядку.а.

3.3. Iнформацiя щодо фiнансування пiдготовки докторiв фiлософii в
аспiрантурi iнституту наведена у додатку б.

IY. Строки прийому заяв та документiв, вступних випробувапь,
конкурсного вiдбору та зарахування на навчання

4.1. Пiд час прийому документiв, проведеннrI вступних випробувань,
конкурсного вiдбору та зарахуваннrI на навчання Приймальна комiсiя
працюватиме постiйно за наступним розкладом:

Понедiлок - п'ятниця: з 9:00 до 18:00.
Субота: з 10:00 до 16:00.
Недiля: з 10:00 до 15:00 (в днi, що визначенi робочими для приймалъних

комiсiй вiдповiдно до Умов прийому та Правил Прийому).
Засiдання Приймальноi KoMicii вiдбуватимуться вiдповiдно до основних

етапiв вступноТ кампанii (графiку прийому документiв, проведення вступних} випробувань, кореryвання рейтингових спискiв, видання наказiв про
зарахування тощо), а також за необхiднiстю.

4.2.Прийом зЕuIв i документiв, вступнi випробування, конкурсний вiдбiр
та зарахування на навчання вступникiв на ocнoBi повноi зага.ltьноi середньоi
освiти для здобуття ступеня бакалавра за спецiальностями
07З <<Менеджмент> та 281-

проводиться в TaKi строки:
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування)

Етаци вступноi кампанii

,Щенна форма
навчання

Заочна форма
навчання

на ocHoBi
повноi загальноi середньоi освiти

Початок прийому заяв та документiв |2 лппня 2018 року 1б липня 2018 року
Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi мають право
вступати на ocHoBi спiвбесiди,
вступних iспитiв

20 лилня 2018 року,
до 18:00

08 серпня 2018

року

а Вiдповiдно до Положення про прийом та Порядку прийому
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Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi вступають
тiльки на ocнoBi сертифiкатiв ЗНО

26 лилня 2018 року,
до 18:00

14 серпня 2018

року

Строки проведеннrI iнстиryтом
спiвбесiд

2l -23 липнrI 2018
року

09- 11 серпня
2018 року

Строки проведення iнститутом
вступних iспитiв

2I -26 липня 2018
року

09- 11 серпня
2018 року

TepMiH оприлюднення рейтингового
списку вступникiв

не пiзнiше 12:00
години 01 серптlя

2018 року

не пiзнiше
15 серпня 2018

РОку

Вибiр вступниками мiсця навчання
не пiзнiше18:00

години 10 серпня
2018 року

не пiзнiше 18:00
години 17 серпня

2018 року
Термiни зарахування вступникiв не пiзнiше 31

серпня 2018 року
не пiзнiше 31

серпнrI2018 року

4.3. Прийом заяв i документiв, вступнi випробування, що проводить
iнститут, конкурсний вiдбiр та зарахування на навчаннrI вступникiв для
здобуття ступеня бакалавра за спецiальнiстю 07З <Менеджмент) на ocнoBi
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста вiдповiдно до вимог
л. 2.2 Правил прийому (на BaKaHTHi мiсця у межах лiцензiйного обсяry)
проводиться в TaKi строки:

4.4. Прийом змв i документiв, вступнi iспити, що проводить iнститут,
конкурсниЙ вiдбiр та зарахування на навчання всryпникiв на ocHoBi
здобутого ступеня (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня) бака.павра, спецiа-гriста,
магiстра для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю 073 <Менеджмент))
проводитъся в TaKi строки:

Етапи вступноi кампанiТ

,Щенна форма
навчанIUI

Заочна форма
навчання

на ocнoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
молодшого спецiалiста

Початок прийому з€uIв та
документiв

12 лилня 2018 року 12 лигrня 2018 року

Закiнчення прийому з€uIв та
документiв

24 лилня2018 року,
до 18:00

24 серпня2018
року, до 18:00

Строки tIроведеннrI вступних
iспитiв

25 -31 липня
2018 року

25 -З1 серпня
2018 року

TepMiH оприлюднення
рейтингового списку вступникiв

не пiзнiше
01 серпня 2018 року

не пiзнiше
01 серпня 2018 року

Вибiр вступниками мiсця
навчаннrI

до 18:00 години
03 серпня2018 року

до 18:00 години
03 серпня 2018 року

Термiни зарахування вступникiв не пiзнiше 08 серпня
2018 року

не пiзнiше 08
серпня 2018 року
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Етапи вступноТ кампанii

Щенна форма
навчання

Заочна форма
навчання

вступники на ocнoBi здобутого ступеня
(освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня)
бакалавра, спецiалiста, магiстра

Початок прийому заяв та
документiв

02 липня 2018 року 02 липня 2018 року

Закiнчення прийому з€uIв та
документiв

18 серпня 2018 року 18 серпня 2018 року

Строки проведення вступних
iспитiв

01-03 серпня
2018 року

21-2З серпня
2018 року

01-0З серпня
2018 року

2|-2З серпня
2018 року

TepMiH оприлюдненнrI
рейтингового списку встyпникiв

не пiзнiше
27 серпня 2018 року

не гriзнiше
27 серлня 2018 Dоку

Вибiр вступниками мiсця
навчаннrI

до 18:00 години
29 серпня 2018 року

до 18:00 години
29 серпня2018 року

Термiни зарахуваннrI вступникiв не пiзнiше 31 серпня
2018 року

не пiзнiше 31
серпнrI 2018 року

У вступних iспитах на спецiальнiсть 07З <<Менеджмент)>, що
проводяться 01-0З серпнrI 2018 року, беруть }ru{асть абiryрiенти, якi под€tли
змви до Приймальноi KoMiciT iнституту в перiод з 02 по 28 липня 2018 року.
У вступних iспитах 2t-23 сершня 2018 року беруть )лIасть абiтурiснти, якi
под€lли змви до ПриймальноТ KoMicii в перiод з 29 лцпнrI по 18 серпня 2018
року. Зарахування здiйснюеться за единим загалъним рейтинговим списком
вступникiв, якi взяли ylacTb у вступних iспитах 01-0З та 2I-23 серпнrI
2018 року.

4.5. Прийом заяв i документiв, вступнi випробування, що проводить
iнстиryт, коЕкурсний вiдбiр та зарахування на навчаннrI вступникiв на ocHoBi
здобутого ступеня (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня) бака-гlавра, спецiалiста,
магiстра для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстrо 281r <<Публiчне

управлiннrl та адмiнiструванIul)) проводиться у строки визЕаченi ПоложенIuIм
про прийом та Порядком прийому

Етапи вступноi кампанii*

.Щенна

форма
навчаннrI

Вечiрня
форма

навчанIUI

Заочна (заочно-

дистанцiйна)
форма навчаннrI

вступники на ocнoBi здобутого ступеня
(освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня)
бакалавра, спецiалiста, магiстра

Початок прийому з€uIв та
документiв

KBiTeHb (Lур)
липень, серпень (додатковий набiр*)

Закiнчення прийому заяв та
документiв

червень (Lур)
липень, серпень (додатковий набiр*)
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Строки проведеннrI вступних
випробувань

червень (Lур)
серпень (додатковий набiр*)

TepMiH оприлюдненшI рейтингового
списку вступникiв

червень (Lур)
серпень (додатковий набiр*)

Вибiр вступниками мiсця навчання
червень (I тур)

липень, серпень (додатковий набiр*)
Термiни зарахуваннrI вступникiв червень-липень (Lур)

до 31 серпня (додатковий набiр*)

* Прuйол,t dокуtиенmiв, всmупнi вuпробування mа зарахування на навчання
провоdяmься u4ороку в квimнi-лuпнis. Сmрокu провеdення прuйому
dокулtенmiв, склаdання всmупнuх вuпробувань mа зарахування на навчання
вltзнача€mься вidповidнtи,t наказол| презudенmа Нацiональноi акаdелtit.
Презudенm Нацiональноt акаdелlit jйае право прuйняmu рiutення про
dоdаmковuй набiр у лuпнi - серпнi.

У вступних випробуваннях на спецiальнiсть 281 кПублiчне управлiння
та адмiнiстрування) для здобутгя ступенrI магiстра у червнi 2018 року беруть
rIасть абiтурiенти, якi подЕrли заяви до Прийма-пьноi KoMicii iнституту в
перiод з квiтrrя по червень 2018 року.

У вступних випробуваннrIх у серпнi 2018 року берутъ ytlacTb
абiтурiенти, якi подurли з€uIви до Приймальноi KoMicii у липнi-серпнi 2018

конкурсом
у такому

року у додатковому наборi.
,.Щодатковий набiр у липнi-серпнi проводиться за окремим

вiдповiдно до встановлених правил. Зарахування на навчаннjI
випадку здiйснюетъся за договорами не пiзнiше 31 серпня6.

4.7. Прийом заяв i документiв, вступнi випробування, що проводитъ
iнститут, конкурсний вiдбiр та зарахування на навчання вступникiв на ocHoBi
здобутого ступешI (освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня) спецiалiста, магiстра для
здобуття ступеня доктора фiлософii проводиться у строки, визначенi у
додатку 6.

V. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному
вiдборi до iнституту

5.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра за спецiа-гlьностями
073 <Менеджмент) i 281 <Публiчне управлiння та адмiнiструваннD) на ocHoBi
повноi загальноi середньоi освiти за деЕною та заочною формами навчаннrI
подають зzulву про г{асть у конкурсному вiдборi до iнституту (даrri - заява)
тiльки в електроннiй формi, KpiM визначених у цьому гryнктi випадкiв.

Тiльки у паперовiй формi: для реалiзацii права на вступ за спiвбесiдою,
iспитами; за наявностi розбiжностей у прiзвищi, iMeHi, по батьковi, датi
народженнrI, cTaTi або громадянствi вступника в його документах; у разi
поданнrI iноземного документа про ocBiTy; у разi подання документа про

5 Вiдповiдно до Положення про прийом та Порядку прийому.
6 Вйповiдно до Положення про прийом.
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ПоВну заг€rлъну середню ocBiTy, виданого до запровадженнrI фотополiмерних
технологiй ix виготовлення; у разi вiдсутностi в Сдинiй базi вiдомостей про
документи про середню або вищу ocBiTy, якi е пiдставою для доIТуску до
yracTi В KoнKypci; у разi неможливостi зарееструвати електронний кабiнет або
подати зzulву в електроннiй формi з iнших причин, пiдтвердженоi довiдкою
приймалъноi KoMicii закладу вищоi освiти.

5.2. ПоданнrI заjIв на KoHKypcHi пропозицii для 1..racTi в KoнKypci на
мiсця за кошти фiзичних та/або юридиtIних осiб не обмежуеться.

Щля yracTi у KoHKypci для вступу за рiзними формами навчання,
вступники подають oKpeMi заяви.

5.3. Заява в електроннiй формi пода€ться вступником шляхом
в режимi он-лайн та розглядаетьсязаповнення електронноi форми

приЙмаrrьною комiсiею iнстиryту згiдно з Порядком подання та розгляду заяв
в електроннiЙ формi на участь у конкурсному вiдборi до закладiв вищоi
освiти УкраiЪи в 2018 роцi, затвердженим наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 13 жовтня 20117 року М 1378. (додаток 8).

Iнститут створю€ консультацiйний центр при приймальнiй KoMlc1lrнUrиrу,I, U,r,IJOptOe кOнOуJrъfацIинии центр при приим€Lпьнlи KoМlcll для
надання допомоги вступникам при поданнi заяв в електроннiй формi.
Всryпники можуть звернутися до консультацiйного центру з метою
створення елекц)онного кабiнеry, BHeceHIuI з€uIв в електроннiй формi,
Завантаження додатка до документа про повну загЕrльну середню ocBiTy,
довiдки про реестрацiю мiсця проживання (у разi необхiдностi), згiдно з
додатком 13 Правил реестрацiт мiсця проживання та Порядку передачi
органами реестрацii iнформацiТ до единого державного демографiчного
реестру, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 02
березня 20Iб року Ng 207.

5.4. Змви, поданi на вступ до магiстраryри за спецiальностями
073 <<Менеджмент)> i 281 <Публiчне управлiння та адмiнiструваннrD> в
iнститутi за рiзними конкурсними пропозицiями, вважаються рiзними
заявами. Зарахування вiдбуваеться за окремими конкурсами за формами
навчаннrI та джерелами фiнансування.

5.5. Вступники на II курс денноi та заочноi фор* навчання
бакшlаврськоi пiдготовки за спецiальнiстю 073 <<Менеджмент) на ocHoBi
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня (молодший спецiалiст>> (на BaKaHTHi мiсця у
межах лiцензiйного обсяry) подають заяви тiльки в паперовiй формi.

ВСryпники на денну та заочну форми навчання магiстерськоi
пiдготовки за спецiальностями 073 <<Менеджмент> i <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування) на базi здобутого ступенrI (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня)
бакалавра, спецiалiста, магiстра подають заяви тiльки в паперовiй формi.

Вступники до аспiрантури iнституту подають заяви в паперовiй формi
(додаток б).

5.б. Заява в паперовiй формi подаеться вступником особисто до
приЙмальноТ KoMicii iнституту. Факт кожного поданнrI з€uIви в паперовому
виглядi ресструетъся уповноваженою особою приймальноi KoMicii в Сдинiй
базi в день прийняття зrulви.
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У з€ulвi вступники вказують конкурсну пропозицiю iз з€вначенням
спецiальностi та форми навчання.

5.7. Заяву, зареестровану в единiй базi, може бути скасовано
iнстиryтом на пiдставi рiшення приймалъноi KoMicii до дати закiнчення
приЙому документiв на навчаннrI за умови допущення технiчноi помилки пiд
час внесення вiдповiдних даних до единоi бази, що пiдтверджуеться актом
Про Догtущену технiчну помилку, сформованим в единiЙ базi. Скасована
зЕuIва вважаеться неподаною, а факт такого поданнrI анулюеться в единiй
базi. Приймальна комiсiя повiдомляе вступниковi про свое рiшення в день
його прийняття, пiсля чого вступник може подати нову заяву на цю саму
спецiальнiсть до iнституту.

ВиправленIuI технiчних помилок вiдбувасться до моменту вкJIючення
вступника до спискiв рекомендованих до зарахування на навчаннrI.

5.8. Пiд час подання з€uIви в паперовiй формi вступник пред'являе
особисто в оригiншri:

вiйськовий квиток або
вiйськовозобов' язаних
законодавством);

(KpiM випадкiв, передбачених

освiтнiй ступень (освiтньо-квшiфiкацiйний piBeHb), на ocHoBi
якого здiйснюеться вступ, i додаток до нього;

повно1 заг€LIIьно1 середньо1 освlти.
У разi вiдсутностi з об'ективних причин документа про здобутий

освiтнiй сryпiнь (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb) може подаватись довiдка
державного пiдприемства <Iнфоресурс)) про його здобуття, у тому числi без
поданнrI додатка до документа про здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний) piBeHb.

Паспорт громадянина УкраIни, паспортний документ iноземця та
вiйськовий квиток (для вiйськовозобов'язаних) пред'являються особисто.

5.9. Що заяви, поданоi в паперовiй формi, всryпник додае:

15, 16 частини першоi cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про бiженцiв та
осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту>,
гtункту 1б частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни <Про правовий
статус iноземцiв та осiб без громадянства>);
копiю документа державного зр€вка про ранiше здобутий освiтнiй
ступень (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb), на ocHoBi якого
здiйснюеться вступ, i копiя додатку до нього;
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освiти);

У заявi в паперовiй формi передбачаеться згода вступника на обробку
персон€UIьних даних.

5.10. Yci копii документiв засвiдчуються за оригiн€LlIами приймальною
комiсiею iнстиryту. Копii документо, що посвiдчуе особу та цромадянство,
вiйськового квитка (посвiдченнrr про приписку), свiдоцтва про народженIuI не
пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без пред'явлення оригiналiв не
приймаrоться.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноТ освiтнъоi програми
(спецiалъностi), а також факт наявностi/вiдсутностi пiдстав дJuI ylacTi у
KoHKypci за результатами вступних iспитiв на ocHoBi повноi загальноi
середньоi освiти, зарахування за спiвбесiдою, фiксуютъся в заявi вступника i
пiдтверджуються його особистим пiдписом при поданнi з€uIви в паперовiй
формi.

5.|2. Копii документiв, що засвiдчують спецiальнi права особи на
)ласть у конкурсному вiдборi при вступi для здобуття вищоi освiти на ocHoBi
повноi загальнот особистоповно1 загчLпьно1 середньоl освlти, подаються вступником осооисто при
подачi документiв у паперовiй формi у визначенi Правилами прийому

середньоi освiти,

термiни. Не поданi своечасно документи, що засвiдчують спецiалънi права
особи на )лIасть у конкурсному вiдборi при вступi для здобуття вищоi освiти
на ocнoBi повноi загапъноi середньоТ освiти, Ее даютъ права на отримання
таких спецiальних прав.

5.13. Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав дJuI отриманнrI
спецiальних прав щодо yracTi в конкурсному вiдборi при вступi на здобуття
вищоi освiти на ocнoвi повноТ зага.пьноi середньоi освiти.

5.14. Що заяви, поданоi в паперовiй формi на сгrецiальнiсть 28L
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування) (вiдповiдно до вимог Положення
про прийом та Порядку прийому вступник додас: чотири кольоровi
фотокартки розмiром 3 х 4 сантиметри; а також копii диплома про виIIry
ocBiTy ступеня вищоi освiти магiстра/бакалавра та додатка до нього, трудовоТ
книжки, ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв,
засвiдченi в установленому порядку або прийм€tJIьною комiсiею iнституту.

5.15. Вступники дJuI здобуття ступеня бакалавра за спецiальностями
073 <<Менеджмент) l 281^ <Публiчне управлiння та адмiнiстрування>>, якi
подають сертифiкат з кiлькiстю балiв з визначеЕих предметiв нижче
встановленого Правилами приЙому до iнстиryту мiнiмальноi кiлькостi балiв
(додаток 4), до y^racTi у KoHKypci не допускаються та на навчаннrI не
зараховуються.

5.16. Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку достовiрностi даних,
поданих вступником для 1^lacTi у конкурсному вiдборi, за доtrомогою единоТ
базц. Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього баладокумента про
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ocBiTy, поданого в паперовiй формi (обчислюе в разi вiдсутностi), затверджуе
iT своТм рiшенням i вносить iнформацiю про середнiй ба.п документа про
ocBiTy до единоi бжи. У разi подання вступником з€uIви в електроннiй формi
прийма_пьна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього бша документа про
ocBiTy на пiдставi його сканованоi копii (фотокопii).

5.|7 . Приймальна комiсiя розглядае заяви та документи всryпникiв i
приймае рiшення про допуск до yracTi в конкурсному вiдборi для вступу на
навчання до iнституту протягом трьох робочих днiв з джи реестрацii заяви в
единiй базi, аJIе не пiзнiше наступного днrI пiсля завершення приЙОмУ

документiв. Оприлюднення поточних реитингових спискiв всryпникiв

пiдставi даних, внесених до единоi бази.
5.18. При прийнятгi на навчання осiб, якi подають документ про

здобутий за кордоном ступiнь фiвень) освiти (далi -'Щокумент), обов'язковою
е процедура визнаннrI i встановлення еквiвалентностi ,Щокумента, що
здiйснюсться вiдповiдно до накЕ}зу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
",Щеякi питання визнаннrI в УкраiЪi iноземних документiв про ocBiTy" вiД

05 травня 2015 року Ns 504, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи
27 травня2015 року за J\Гs 6|4127059. Процедура визнання ,Щокумента з метою
продовженнrI навчання здiйснюстъся до початку другого семестру першОГО

року навчання його власника.
5.19. Вступники на спецiальнiсть 281 <<Публiчне управлiння та

адмiнiстрування), якi здобули вищу ocBiTy вiдповiдного ступенrI за кордоноМ,

подають також вiдповiдну довiдку про визнання iноземного документа
ocBiTy, що проводиться MiHicTepcTBoM освiти i науки

1

установленому порядку,.
УкраiЪи

5.20. Перелiк доlсументiв для вступу до аспiрантури iнстиryту
наведений у додатку б.

YI. Всryпнi випробування та конкурсний вiдбiр
б.1. Вимоги до вступникiв, перелiк показникiв конкурсного вiдбору,

строки та порядок проведення фахових випробувань при прийомi на
навчаннrI до iнституту за спецiальностями визначаються настУПЕиМИ

для здобуття ступенrI бака_павра за спецiальностями
07З <<Менеджмент> i 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування) на ocHoBi повноi загальноi середньоi

бака-павра за спецiальнiстю
здобутого ocBiTHbo-

(на II курс

про
в

пунктами Правил прийому:

п.п.6.2-6.7

п.п. б.8-б.10
073 <<Менеджмент> IIа ocHoBi
квалiфiкацiйного рiвня молодшого
на вiльнi мiсця);

7 Вiдповiдно Положення про прийом.

спецiалiста
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ступеня магiстра за спецiальнiстю
073 <Менеджмент) на ocнoBi здобутого ступеня (освiтнъо-
квалiфiкацiйного рiвня) бакалlавра, спецiалiста, магiстра;

п.п. б. |4-6.|6 дJuI здобуття ступенrt магiстра за спецiальнiстю 28|
<<Публiчне управпiння та адмiнiструванIuD) на ocHoBi
здобутого ступеня (освiтньо-ква-пiфiкацiйного рiвня)
бакалавра, спецiалiста, магiстра;

додаток 6
ступеня (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня) спецiалiста,
магiстра.

Всryп для здобуття ступеня бакалавра за спецiальцосТямИ
073 <<Менеджмент> i 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування> на
ocнoBi повноi загальноi середньоТ освiти.

6.2. ГIрийма_гrьна комiсiя iнституту доtryскае до )лIастi у конкурсному
вiдборi для вступу для здобуття ступеня бакалавра за спецiальностяМи
073 <Менеджмент) i 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)
вступникiв на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти, якi ПоДаЮТЬ

сертифiкати зовнiшнього незалежного оцiнювання 201'6, 20117, 2018 poKiB,

KpiM оцiнок з iноземноТ мови (англiйська, французька, нiмецька абО

iспанська). Оцiнки з iноземноi мови (англiйська, французька, нiмецька абО

iспанська) приймаrоться лише з сертифiкатiв зовнiшнього незалежного
оцiнювання20|8 роrсу (додаток 4).

Вступник допускаеться до участi у конкурсному вiдборi дJuI

зарахування на навчання за спецiальностями 07З <<МенеДЖМеНТ) i
28t <Публiчне управлiнrrя та адмiнiстрування), якщо кiлькiсть ба_гliв у
сертифiкатi (результати вступних iспитiв) iз загальноосвiтнiх предметiв
становить не менше 100.

6.3. [ря конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi повноТ зага-пьноi

середньоi освiти вступ€lють для здобугтя ступеня бакалавра за

спецiальностями 07З <<Менеджмент) i <Публiчне управлiння та

адмiнiструваннrD), конкурсн ий б ал обчислюеться шJuIхом додавання :

балiв сертифiката з конкурсних предметiв (всryпних екзаменiв) з

такими ваговими коефiцiентами :

о УкраiЪська мова та лiтература, з ваговим коефiцiентом -
К1:0,3 (що становить 30% вiд конкурсного баггу);

становитъ ЗOО/о вiд конкурсного б-у);
о за вuбороwt всmупнuка| Математика або Iноземна мова

(англiйська, нiмецька, французька, iспанська), з ваговим
коефiцiентом - К3:0,3 (що становить 30% вiд конкурсЕого
б-у);

заг€rльну середню ocBiTy з ваговим коефiцiентом К4:0,1 (що

становить L0 Yо вiд конкурсного баrrу).
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Середнiй бал документа про повну загальну середню ocBiTy,
переведений у шк€tлу вiд 100 до 200 балiв вiдповiдно до таблицi переведеннrI
середнього бала документа про повну заг€tльну середню ocBiry (додаток 5).

Оцiнки з документа про повЕу загаJIьну середЕю ocBiry, якi виставленi
за 5-бальною шк€lпою, враховуються таким чином: <3> вiдповiдае ((6), (4))
вiдповiдае ((9), <<5>> вiдповiдае <<|2>>.

Середнiй ба-гr вноситься до единоi бази за |2-бальною та автоматично
переводиться у 200-бальну шк€tлу вiдповiдно до таблицi переведеннrI
середнього бала документа про повну загальну середню ocBiTy (додаток 5).

У разi вiдсутностi з об'ективних причин додатка до документа про
повну загальну середню ocBiTy його середнiй бал в 200-бальнiй шкалi
вважаеться таким, що дорiвнюе 100.

При цьому, вiдповiдно до Умов прийому
КБ: К1 (0,3) + К2 (0,3) + К3 (0,3) +К4 (0,1): 1,0
Конкурсний бал при розрахунках округлюеться з точнiстю до 0,001.
б.4. Особам, якi е членами збiрних команд УкраiЪи, якi брали }п{асть у

мiжнародних олiмпiадах (вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни), Олiмпiйських, Паралiмпiйських i Щефлiмпiйсъких iграх (за
поданням Мiнмолодьспорт УкраiЪи) зараховуються оцiнки по 200 балiв з
двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенiв) IV етагry
ВсеукраiЪських у^rнiвських олiмпiад 2018 року з базових предметiв, призерам
Ш етагIу ВсеукраТнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт
yrHiB - членiв МалоТ академii наук УкраiЪи 2018 року останнiй доданок
встановлюеться рiвним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищуе 200, то BiH встановлюеться таким, що дорiвнюе 200. Iнформацiю
про них приймальнi KoMicii отриrчгуlоть з единоТ бази.

б.5. Остаточний конкурсний бал балансуетъся на регiоналъний (РК),
галузевий (ГК), сiльський (СК) та першочерговий (ГrЩ() коефiцiенти шJutхом
його множення на ik добуток, причому, дJuI iнстиryту важливi два
коефiцiенти:

РК дорiвнюе 1,02 ;

ГК дорiвнюе 1,00 (не враховуеться);
СК дорiвнюе 1,02, дJuI осiб, заресстрованих у селах не менше
двох poKiB до дня завершення подання з€uIв про вступ та якi
здобули повну загальну середню ocBiry у закJIадах освiти, що
знаходяться на територii сiл, у piK вступу та 1,00 в iнших
випадках;
ПЧК дорiвнюе 1,00 (не враховуеться).

Якщо гliсля балансування конкурсний бал перевищуе 200, то BiH
встановлюеться таким, що дорiвнюе 200.

б.б. При вступi для здобуття ступеня бака"павра за спецiальностями
07З <<Менеджмент) i 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) на
ocHoBi повноТ зага-пъноi середньоi освiти подання вступниками сертифiкатiв
зовнiшнього незалежного оцiнювання, виданих у 20L6,20L7,2018 poKiB (для
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передбачених роздiлом VII Правил прийому.
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обов'язковим, KpiM випадкiв,

6.7. Результати вступних iспитiв для вступникiв, якi вступають на
ocHoBi повноi загапьноi середньоi освiти (для осiб, яким вiдповiдно до
роздilry VII правил приЙому надане таке право), оцiнюються за шкалою вiд
100 до 200 ба_гliв. Особи, якi на вступному iспитi отрим€lли менше 100 балiв
не допускаються до подЕrльшого скJIадання вступних iспитiв та yracTi у
KoHKypci.

Всryш на спецiальнiсть 073 <<Менеджмент)> ца ocHoBi ocBiTнbo-
квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста.

6.8. Приймальна комiсiя iнституту допускае до участi у конкурсному
вiдборi для встугIу на навчання для здобутгя ступеня бакалавра за
спецiа-пьнiстю 073 <Менеджмент) на другий курс (з нормативним TepMiHoM
навчаннrI) "а BaKaHTHi мiсця осiб, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb молодшого спецiалiста. Прийом здiйснюеться за результатами
фахових вступних випробувань.

б.9. При прийомi на навчання дJIя здобуття ступеня бакалавра на ocHoBi
освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, конкурсний вiдбiр
здiйснюеться за результатами двох вступних iспитiв та з урахуванням
середнього балу диплому молодшого спецiалiста (додаток 3-1 до Правил
прийому):

вступного iспиту - тестування з основ менеджменту. Оцiнювання
проводиться за 50-бальною шк€tлою оцiнювання вiд 0 до 50 ба_тliв.

Особи, якi за результатом скJIадання вступного iспиry набрали
менше 5 балiв до yracTi у KoнKypci не допускаються;
вступного iспиту TecTyBaHHlI з основ управлiння та
адмiнiстрування. ОцiнюванЕя проводиться за 40-бальною шк€tлою
оцiнювання вiд 0 до 40 балiв. Особи, якi за результатом скJIадання
вступного iспиту набрали менше 5 балiв до yIacTi у KoHKypci не
допускаютъся.

Конкурсний бал обчислюеться як сума результатiв:
вступного iспиту - тестування з основ менеджменту;
вступного iспиry тестування з основ управлiння та
адмiнiструванЕя;

здобутий ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста (диплом), на ocнoBi якого
здiЙснюеться вступ, що розрахований за 10-бальною шк€tлою (вiд 0 до 10) з
округленням до тисячних частин бала.

Середнiй бал документа про здобутий освiтньо-квалiфiкацiйний рiвенъ
молодшого спецiалiста, розраховуеться шJuIхом дiлення а) суми бшiв за
BciMa предметами, вк€}заними в додатку до диплому, на б) максим€lльно
можливу суму бапiв у додатку до диплому, в) з наступним множенням на 10
та округленнrIм до тисячних частин бала.
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у разi вiдсутностi з об'ективних причин додатка до диплома

молодшого спецiа-гriста його середнiй бал вважаеться таким, що дорiвнюе
мiнiмалъному рiвню, передбаченому дJUI такого тиttу документiв.

КонкурСний баЛ при розРахунках округлюеться з точнiстю до 0,001.
6.10. Щля цiеТ категорii осiб iнститут встановлюе (в разi необхiдностi)

iндивiдуальнi навчальнi плани з дисциплiн, за якими мають бути aTecToBaHi
студентИ I курсУ спецiа-тlЬностi 07з <<Менеджмент)) вiдповiдноi форми
навчаннrI.

IндивiдУальнi навч€lльнi плани формуються деканатом факультетуменеджМентУ та бiзнес-технологiй, затверджуютъся на першому засiдан"i
науково-методиlIноТ ради iнстиryт в новому навч€lлъному роцi та разом iзiндивiдуальним графiком навчанIuI доводятъся до вiдома.rуд."ri". -

результати атестацii з дисциплiн iндивiду€rльного навч€tльного плану
враховуютъся як результати атестацiт за пiдс)rмками навчання на I kypci та
заносятъся у додаток до диплому.

Виконання студентами iндивiдуальних навч€lльних планiв вiдбуваетъся
впродовж навчального року.

Всryш для здобуття ступеня
073 <<Менеджмент>.

б.11. Приймалъна комiсiя iнституту допускае До )п{астi у конкурсному
вiдборi для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю оzз i<ме".д*r."ru
вступниКiв на ocHoBi здобутоГо ступеНrI (освiтнъо-квшriфiкацiйного рiвня)бакалавра, спецiа-гriста, магiстра, що отриманi за будъ-яким напрямом
(спецiалънiстю).

магiстра спецiальнiстю

6.L2. При прийомi для здобуття ступешI магiстра за спецiальнiстю
073 <менеджмент) конкурсний вiдбiр здiйснюеться за результатами трьох
вступних випробувань та з урахуванням середнъого балудиплому про вищу
ocBiTy, на базi якого здiйснюеться вступ (додаток3-2до Правил прийБму):

тестування з менеджменту та адмiнiстрування;
тестуваНня з пiдприемницькоi та управлiнськоТ дiялъностi;
комп'ютерного тестування з iноземноi мови (англiйська, нiмецька,
французька - за вибором вступника);
середнього б*у документа про здобутий ступiнъ (освiтнъо-
квалiфiкацiйний piBeHb) бакалавра, спецiалiста, магiстра, на ocHoBi
якого здiйснюетъся встуП, Що розрахов аниЙ за 10-бальною шкЕtлою
(вiд 0 до 1 0) з округленням до тисячних частин бала.

Оцiнюваннrl резУльтатiВ вступноГо iспиry - тестування з менеджменту i
адмiнiстРуваннЯ проводиТься за 50-балъНою шк€lЛою оцiнЮвання вiд 0 до SO
балiв. Особи, якi на вступному iспитi набрали менше 5 балiв не допускаються
до 1"racTi у наступних iспитах та до участi у KoHKypci.

Оцiнюваннrl результатiв вступного iспиry - комп'ютерного TecTyBaHIUI
з iноземноi мови проводиться за 50-бальною шIкЕlлою оцiнювання вiд б до 50
балiв. Особи, якi на вступному iспитi набрали менше 5 балiв не допускаютъся
до скJIадання наступних iспитах та до yTacTi у KoHKypci.
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Оцiнювання результатiв вступного iспиту - тестування з
пiдприемницькоТ та управлiнськоi дiяльностi проводиться за 50-бальною
шКЕlлою оцiнювання вiд 0 до 50 балiв. Особи, якi на вступному iспитi набрали
МенШе 5 балiв не допускаються до скJIаданн;I наступних екзаменiв та до
ylacTi у KoHKypci.

6.13. Конкурсний бал обчислюсться як сума результатiв:
ВсТУпного iспиту - TecTyBaHIuI з менеджменту i адмiнiструванIul;
вступного iспиry TecT)rBaHHrI з пiдприемницькоi та
управлiнськоi дiялъностi;
ВсТУпного iспиту - комп'ютерного тестування з iноземноi мови
(англiйська, нiмецька, французька - за вибором вступника);

квалiфiкацiйний piBeHb) бакалавра, спецiалiста, магiстра, на ocнoBi якого
здiЙснюеться вступ, що розрахований за 10-ба-гlьною шк.tлою (вiд 0 до 10) з
округленням до тисячних частин бала.

Середнiй бал документу про вищу ocBiTy розраховусться пIляхом
дiлення а) суми балiв за BciMa предметами, вказаними в додатку до диплому,
на б) максимullrьно можJIиву суму балiв у додатку до диплому, в) з
наступним множенням на 10 та оIФугленням до тисячних частин бала.

У разi вiдсутностi з об'ективних причин додатка до диIшома бакалавра
(спецiа_тliста, магiстра) його середнiй бал вважаеться таким, що дорiвнюе
MiHiMmrbHoMy рiвню, передбаченому для такого тиtry докуллентiв.

Конкурсниiт бал для Bcix категорiй вступникiв обчислюеться за 160_
ба-гrъною шк€Lлою (вiд 0 до 1б0) з округленнrIм з точнiстю до 0,001.

Всryп для здобуття ступеня магiстра за спецiальцiстю
281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)>.

6.14. Щля здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю 281 <Публiчне
Управлiння та адмiнiстрування)) на ocHoBi здобутого ступеня (ocBiTHbo-
ква_гriфiкацiЙного рiвня) бака-гlавра, спецiалiста, магiстра, приймаються
вступники, якi отрим€ши дипломи за будь-яким напрямом пiдготовки або
спецiальнiстю8.

6.15. Щля здобуття ступенrI магiстра за спецiальнiстю 281 кПублiчне
управлiннrl та адмiнiстрування)) (додаток 3-2) конкурсний бал обчислюеться
як сума резулътатiв вступних випробувань9:

проблем публiчного управлiння та

Вступники на навчання за денною формою додатково скJIадzIютъ
вступне випробування з iноземноI мови (англiйсъка, нiмецька, французька -

8 Вiдповiдно до ПоложеншI про прийом,
9 Вiдповiдно до Полох<ення про прийом.
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за вибором вступника). Вступнi випробуваннrI можуть змiнюватись у разi
прийняття змiн до ПоложеннrI про прийом або Порядку прийому

Вступнi випробування проводяться державною мовою.
6.16. Оцiнювання результатiв вступного випробування

комп'ютерного тестування з державно-управлiнських, соцiально-
економiчних, полiтико-[равових, iсторико-культурних питань проводиться за
100-бальною шкztJIою оцiнювання вiд 0 до 100 батriв. .Що 1.racTi у наступних
випробуваннrгх та до yracTi у KoнKypci допускаються Bci особи, незаlrежно вiд
набраноi кiлькостi балiв.

Оцiнювання результатiв вступного випробуваЕня - комп'ютерного
50-бальною оцiнюваннятестування з 1ноземноr мови проводиться за )U-Оальною шк€tлою оцlнюваннrl

ВiД 0 ДО 50 баЛiв. Що 1^racTi у наступних випробуваннrIх та до 1"racTi у

дистанцiйноТ) форми навчання - за 200-бальною шкаJIою (вiд 0 до
200).

Вступ вiдбуваеться за окремим
навчаннrI та за джерелами фiнансуваннrl.

конкурсом за кожною формою

Особи, якi успiшно скл€tли вступнi випробування на навчаннrI за

державним замовленIшм або державним контрактом з НА'ЩС, аJIе не
гrройшли за конкурсом, вiдповiдно до рiшення приймальноi KoMicii можуть
бути прийнятi на навчаннrI за договорами10.

6.|7. Вступ за держзамовленнrIм вiдбуваеться вiдповiдно до вимог
Положення про прийом, за державним контрактом з НАДС вiдповiдно до
Порядку прийому та за договором вiдповiдно до Положення про прийом та
цих Правил прийому.

Щодатковi положення.
6.18. Програми фахових випробувань для вступу на ocHoBi здобутого

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiаrriста для здобуття ступенri
бакалавра за спецiальнiстю 073 <Менеджмент), а також для BcTyITy на ocHoBi
здобутого ступеня (освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня) бакалавра, спецiалiста,
магiстра, для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю 073 <<Менеджмент>

розробляються i затверджуються iнститутом не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до
початку прийому документiв (до 12 квiтня року вступу).

10 Вiдповiдно до ПоложеЕIuI про прийом.



Програми вступних випробувань дJuI вступу Еа ocHoBi здобутого
ступеня (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня) бакалавра, спецiалiста, магiстра,
для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування)> розробляються i затверджуютъся Нацiональною академiсю
державного управлiння при Президентовi УкраiЪи та НАЩС не пiзнiше, нiж
за три мiсяцi до

Програми
початку вступних випробувань.

фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтi
iнституту та в цриймальнiй KoMicii. У програмах IIовиннi мiститися критерii
оцiнювання, структура оцiнки i порядок оцiнювання пiдготовленостi
вступникiв.

6.|9. Всryпник на магiстерську пiдготовку за спецiальнiстю
073 <<Менеджмент>>, який пiдтвердив свiй piBeHb знання, зокрема англiйськоi
мови, дiйсним сертифiкатом TecTiB TOEFL або International English Language
Testing System, або сертифiкатом Cambridge English Language Assessment (не
нижче рiвня В2 Загальноевропейських
аналогiчного рiвня); нiмецькоi мови -
нижче рiвня В2 Загалъноевропейських

або DALF (не нижче рiвня В2 Загальноевропейських рекомендацiй з мовноi
освiти або аналогiчного рiвня), звiльrrяеться вiд складання вступного iспиту з
iноземноi мови. Пiд час визначення результатiв конкурсу зазначенi
сертифiкати lrрирiвнюються до результатiв вступного iспиry з iноземноI мови
з найвищим балом.

6.20. При прийняттi на навчання осiб, якi подають документ про вищу
духовну ocBiTy, виданиir закладом вищоi духовноi освiти, обов'язковим с
поданнrI Свiдоцтва про державне визнання документа про вищу духовну
ocBiTy або рiшення вченоi ради цього вищого навч€uIьного закJIаду (цiеТ
науковоi установи) щодо визнання зЕ}значеного документа вiдповiдно до
Порядку державЕого визнаннrI документiв шро вищу духовну ocBiTy, HayKoBi
ступенi та вченi звання, виданих вищими духовними навчаJIьними закJIадами,
затвердженого постановоrо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпня 201-5

року Jф 652.
6.2|. Особи, якi без поважних причин не з'явилися на вступнi

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцiнено
балами нижче встановленого Правилами прийому мiнiмального рiвня, а
також особи, якi забрали документи пiсля дати закiнчення прийому
документiв, до yracTi в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному
вiдборi не допускаються.

Перескладання встуIrних випробувань не допускаеться.
6.23. Апеляцii на результати вступних випробувань, що проведенi

iнститутом, розглядае апеляцiйна комiсiя iнституту, склад та порядок роботи
якоi з атверджуються нак€Lзом директор а iнституту.

Апеляцiйна комiсiя iнституту створюеться дJuI вирiшення спiрних
питань та дJuI розгJuIду оскарження (апеляцii) рiшення щодо екзаменацiйноТ
оцiнки. Апеляцiйна комiсiя розглядае апеляцiйну справу по cyTi та приймае
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рекомендацiй з мовноi освiти або
дiйсним сертифiкатом TestDaF (не

рекомендацiй з мовноi освiти або
аналогiчного рiвня); французькоi мови - дiйсним сертифiкатом тесту DELF
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остаточне рiшення. Апеляцiйна комiсiя дiе у перiод проведенЕя вступних
випробувань. Головою апеляцiйноi KoMicii нак€вом директора iнституту
призначаеться один iз заступникiв директора. До скJIаду апеляцiйноi KoMicii
також входять: науково-педагогiчнi, HayKoBi, KepiBHi працiвники та секретар.

Апеляцiя вступника подаеться особисто у виглядi заяви на iм'я голови
апеляцiйноi KoMicii в день оголошення результатiв. Апеляцiйнi заяви вiд
iнших осiб, у тому числi родичiв вступникiв, не приймаються i не

розглядаються. Апеляцii з

розглядаютъся.
Апеляцiя розгJuIдаеться на засiданнi апеляцiйноi KoMicii не пiзнiше

настуIIного робочого дшI пiсля ii наданшI. Вступник запрошуеться на
засiдання апеляцiйноi KoMicii. Щодаткове опитуваннrI вступника та гIовторне
скJIадання екзамену при розглядi апеляцiй не допускаеться. На засiданнi
апеляцiйноi KoMicii можуть бути присутнi голова екзаменацiйноТ KoMicii та
(або) його заступники в якостi експертiв. Вони м€lють право давати
обЦрунтованi поясненнrI вступнику та членам апеляцiйноi KoMicii щодо
вiдповiдностi виставлених балiв затвердженим критерiям оцiнювання.

Рiшення апеляцiйноi KoMicii щодо виставленоi екзаменацiйноi оцiнки
засвiдчуеться пiдписами членiв апеляцiйноi KoMicii та затверджуеться
рiшенням апеляцiйноi KoMiciT у формi протоколу.

Вступнику, апеляцiя якого розглядаеться, пропонуеться пiдписати
протокол апеляцiйноI KoMicii та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з

рiшенням апеляцiйноi KoMicii. Якщо пiсля наданих пояснень вступник не
погоджуеться з отриманою оцiнкою, члени апеляцiйноi KoMiciT складають
докладну рецензiю ) яка р€вом з роботою розглядасться та затверджуеться на
найближчому засiданнi ПриймальноТ KoMicii.

Порядок подання i розгляду апеляцii повинен бути оприJIюднений (на
сайтi iнстиryту та iнформацiйних стендах Приймаrrьноi KoMicii) до вiдома
вступникiв до початку вступних випробувань.

У разi змiни балiв з конкурсних предметiв сертифiкатiв зовнiшнього
нез€lлежного оцiнювання фезультатiв вступ за результатами апеляцiй,
приймальнi KoMicii, пiсля вiдповiдного повiдомленнrl единоi бжи, вIIосять
вiдповiднi змiни в документацiю, перераховують конкурсниiц бал.

VП. Спецiальнi права щодо участi у конкурсному вiдборi на
бакалаврську пiдготовку за спецiальностями
281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)>.

073 <<Менеджмент>> i

7.1. Право на зарахування за результатами спiвбесiди до iнституry на
бакалаврську пiдготовку за спецiальностями 07З <<Менеджмент> i 28t
<Публiчне управлiння та адмiнiструваннD) мають особи:

визнанi iнвалiдамц вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14 cTaTTi 7
Закону УкраiЪи "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix
соцiального захисту";

питань вiдсторонення вiд iспитiв не

якi постражд€Lли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи" надане
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право на прийом без екзаменiв до державних вищих навч€tпьних
закладiв за результатами спiвбесiди;
особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати навчальний
закJIад (за рекомендацiею органiв охорони здоров'я та соцiального
захисту населення).

7.2. Програми спiвбесiд, якi вкJIючаютъ i порядок оцiнювання

результатiв спiвбесiди, затверджуе голова ПриймальноТ KoMiciT iнституту не
пlзнlше нlж за три мlсяц1 до початку прииому документlв.

7.3. Проходятъ вступнi випробування у формi вступних iспитiв (замiстъ
зовнiшнього нез€шежного оцiнювання) та в разi отримання кiлькостi балiв за
кожний з них не менше нiж встановлений iнститутом мiнiмальний piBeHb

допускаються до участi в конкурсному вiдборi:
особи, визнанi )пIасниками бойових дiй вiдповiдно до пункту
19 частини першоi cTaTTi б Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ik соцiальЕого захисту)), у тому числi Ti з них, якi
проходять вiйсъкову службу (KpiM вiйсъковослужбовцiв строковоi
служби) в порядку, визначеному вiдповiдними положеннrIми про
проходження вiйськовоТ служби громадянами Украiни;

Особи цих категорiй беруть участь у конкурсному вiдборi за результатами
вступних iспитiв та/або зовнiшнього незалежного оцiнювання (у буд"-
яких комбiнацiях за Iх вибором).

7.4. Проходять вступнi випробування у формi вступних iспитiв (замiсть
зовнiшнього нез€tпежного оцiнювання) та в разi отримання кiлькостi балiв за
кожний з них не менше нiж встановлеътий iнститутом мiнiмальний piBeHb

допускаються до участi в конкурсному вiдборi:
особи, яким за рiшенням регламентноi KoMicii при регiональному
центрi оцiнювання якостi освiти вiдмовлено в реестрацii для yracTi в
2018 роцi в зовнiшньому незалежному оцiнюваннi через неможливiстъ
створення особливих (спецiальних) умов (зu умови поданнrI до
приймальноi KoMicii iнституту копiI медичного висновку за формою
первинноi облiковоi документацii J\Ъ 086-3/о <<Медичний висновок про
створення особливих (спецiальн}Iх) умов для проходженнrI зовнiшнього
нез€tлежного оцiнювання), затвердженою нак€вом MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 29 серпнrI
20tб року J\b |0271900 <,Щеякi питання 1..racTi в зовнiшньому
незалежному оцiнюваннi та встуtIних iспитах осiб, якi мають певнi
захворювання таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть), зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицiI УкраiЪи27 rрудня2016 року за J\Гs t707l298З7, що
завiрений пiдписом секретаря реглаМентноТ KoMicii при регiон€rльному
центрi оцiнювання якостi освiти i печаткою регiонального центру
оцiнювання якостi освiти, та вiдповiдного витягу з протоколу засiданнll

регламентноi KoMicii при регiональному центрi оцiнювання якостi
освiти).
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TaKi ОСоби беруть )л{асть у конкурсному вiдборi за результатами
вступних iспитiв 2018 року таlабо зовнiшнього незаlrежного оцiнювання
20|6,20117 poKiB (у будь-яких комбiнацiях за ik вибором).

7.5. Проходять вступнi випробуваннrI у формi вступних iспитiв (замiсть
зовнiшнього незапежного оцiнюванrrя i якщо не скJIадаJIи зовнiшне
нез€tлежне оцiнювання з вiдповiдних предметiв у 2018 роцi) та в разi
отриманнrI кiлъкостi балiв за кожний з них не менше нiж встановлений
iнститутом мiнiмальний рiвенъ допускаються до ylacTi в конкурсному
вiдборi:

особи, якi в 2018 роцi не брали )л{асть в основнiй чи додатковiй сесiях
зовнiшнього нез€Llrежного оцiнюваннrl з певного(их) навчального(их)
предмета (iB) через наявнiсть захворюваннrI або патологiчного стану,
зазначеного в Перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть
бути перешкодою для проходження зовнiшнього незалежного
оцiнювання, затвердженому нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вtд 29 серпня 201-6

рощу J\b 10271900, зареестрованому в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 27
грудня 20tб року за JФ 1707129837 (за умови поданнrI до прийма:tьноi
KoMiciT закJIаду вищоТ освiти одного з доч.ментiв, з€вначених у
пiдпунктi 1 пункту 2 нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи,
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 29 серш{я 20Iб року
JФ 10271900 <.Щеякi питання ylacTi в зовнiшньому незЕчIежному
оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi мають певнi захворювання
таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть), заресстрованого в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи 27 грудня 20|6 року за Ns |707/29837 , або копii такого
документа).

TaKi особи беруть у{асть у конкурсному вiдборi за результатами вступних
iспитiв з певного(их) навч€шьного(их) предмета(iв), з яких не бра-гlи ylacTb в
основнiй чи додатковiй сесiях зовнiшнього нез€lJIежного оцiнювання 2018

року, таlабо зовнiшнього нез€lлежного оцiнювання 20t6, 201-7 poKiB (у буд"-
яких комбiнацiях за iх вибором).

7.б. Проходять встугlнi випробування у формi вступних iспитiв (замiсть
зовнiшнього незалежного оцiнювання i якщо не скJIадали зовнiшне
нез€tJIежне оцiнювання з вiдповiдних предметiв) та в разi отримання кiлькостi
балiв за кожний з них не менше нiж встановлений iнстиryтом мiнiмальний
piBeHb допускаються до yracTi в конкурсному вiдборi:

особи, звiльненi з вiйськовоi служби (у тому числi демобiлiзованi) пiсля

ocBiTy за кордоном.
Особи цих категорiй беруть участь у конкурсному вiдборi за

результатами вступних iспитiв та/або зовнiшнього незалежного оцiнювання
(результати вступних iспитiв зараховуються з предметiв, з яких вступник не
скJIадав зовнiшнс незапежне оцiнювання).
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7.7. Не допускаеться зарахування за спецiаrrьними правами для
здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю 073 <Менеджмент)> та доктора
фiлософii за спецiальнiстю 281 <Пубпiчне управлiння та адмiнiстрування>.

7.8. Поза конкурсом до iнституту для здобуття ступеня магiстра за
спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) за державним
замовленням та за державним контрактом з НА,ЩС зараховуються переможцi
i лауреати щорiчного Всеукраiнського конкурсу <<Кращий державний
службовець> (II тур), якi вiдповiдають умовам прийому та у разi успiшного
складення вступних випрбувань11. Зазначенi особи приймаються у межах 5

вiдсоткiв плану прийому за кожною формою навчання.

VПI. Право на першочергове зарахування (для спецiальностi 281
<<Публiчне управлiння та адмiнiстрування>>)

8.1. .Щля вступникiв для здобуття cTylreнrl магiстра за спецiальнiстю 281
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) за державIIим замовленням та за
державним контрактом з Е{А,ЩС, встановлений такий порядок зарЕжуваннrI
вступникiв на навчання, якi набрали однакову кiлькiсть балiв на межi
прохiдних. Перевага надаеться особам, якi мають:

мiсцевого самоврядуваннrI;
вищий ранг державного службовця, посадовоi особи мiсцевого
самоврядування;

самоврядування);
HayKoBi ступенi та IIочеснi,1..rенi, HayKoBi званIuI тощо;
вищу категорiю посади у кадровому резервi.

IX. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступникiв
9.1. Рейтинговий список вступникiв, формуеться за категорiями в такiй

спiвбесiди, впорядковуються за алфавiтом.
У межах iнших зuвначених в пунктi 1 цъого роздirry категорiй

рейтинговий список вступникiв впорядковуеться :

- за конкурсним ба-пом вiд бiльшого до меншого;

- за середнiм балом додатка до документа про здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb вiд бiльшого до меншого.

9.3. Якщо встановленi у п. 9.2. додатковi правила не дозвоJIяють
визначити послiдовнiсть вступникiв у рейтинговому списку, то приймальна

ll Вiдповiдно до Положення про прийом.
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комiсiя ухв€tлюе вiдповiдне рiшення самостiйно на пiдставi аналiзу поданих
вступниками документiв та вносить його до единоI бази.

9.4. У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:
сryпiнь вищоi освiти, спецiальнiсть, назва конкурсноi пропозицii,
форма навчаннrI;
прiзвище, iм'я та по батьковi вступника;
конкурсн ий б ал вступника (KpiM зарахованих за спiвбесiдою) ;

наявнiсmь пidсmав dля всmупу поза Koшlg)pcoJи (dля всmупнuкiв на
спецiальнiсmь 28 I кПублiчне управлiння mа аdмiнiсmруванняD ;
ознака пiдстав дJuI зарахування за результатами спiвбесiди,
вступних iспитiв (тiлъки на ocнoBi повноi загаJIьноi середньоТ
освiти).

9.5. Рейтинговi списки формуються Прийм€tllьною комiсiею з единоТ
Державноi бази з питань освiти та оприлюднюютъся у повному обсязi на веб-
сайтi iнституту. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування,
формуються Приймальною комiсiею з единоi бази та оприлюднюються
шляхом розмiщенIuI на iнформацiЙному стендi ПриЙма-гlьноi KoMicii та веб-
сайтi iнституту. Списки оновлюютъся пiсля виконання/невиконаннrI
вступниками вимог для зарахування на навчання вiдповiдно до пункту 11.1.

роздiлу XI Правил прийому.

Х. Надання рекомендацiй для зарахувапця
10.1. Приймальна комiсiя приймае рiшення щодо рекомендацii до

зарахування вступникiв, згiдно з порядком формуваннrI рейтингового сшиску,
визначеного у роздiлi IX Правил прийому вiдповiдно до конкурсного бала
вступника - вiд вищого до нижчого.

Формування спискiв рекомендованих до зарахування встуuникiв

l0.2.
вступникiв
Правил прийому.

про надання рекомендацiй до
вiдповiдного рiшення на стендi

здiйснюетъся в единiй базi у межах лiцензiйного обсягу за спецiальностями,
формами навчання та джерелами фiнансування.

Приймальна комiсiя приймае рiшення про
до зарахування вiдповiдно до cTpoKiB, визначених

10.3. Офiцiйним повiдомленIuIм
зарахуваншI ввuDкаеться оприлюднення
Прийма-гrьноТ KoMicii iнституту.

Рiшення приймалъноi KoMicii про рекомендацiю до зарахуванЕrI також
розмiщуеться на веб-саЙтi iнституту, а також вiдображаеться у кабiнетi
вступника в единiй базi..

Рекомендованим до зарахуванIuI вступникам можуть надсилатисъ
повiдомлення засобами електронного та мобiльного зв'язку.

XI. Порядок реалiзацii права всryпникiв на обрання мiсця
навчання за кошти фiзичцих, юридичних осiб

11.1. Особи, якi пода-гrи заяви в паперовiй або в електроннiй формi та

рекомендацii
у пп. 4.24.5

беруть участь у конкурсному вiдборi, пiсля прийнятгя Приймальною
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комiсiею рiшення про рекомендування до зарахування вiдповiдно до oTpoKiB,
визначених пунктами 4.2. - 4.5. роздiлу IV та пунктами |2.|,12.3 роздiлу ХII
Правил гrрийому, зобов'язанi виконати вимоги для зарахуваннrI: подати
особисто оригiншlи документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb
та додатка до нього, вiйськовий квиток або rrриписне свiдоцтво (дл"
вiйськовозобов'язаних), KpiM передбачених законодавством випадкiв,
сертифiкати зовнiшнъого нез€Lпежного оцiнювання та/або iншi документи,
передбаченi цими Правилами прийому, до приймальноi KoMiciT iнституту.

Поданi оригiнали документiв зберiгаються в iнститутi протягом усього
перiоду навчання. Особи, якi подали заяви в електроннiй формi, KpiM того
зобов'язанi пiдписати власну заяву, роздруковану приймальною комiсiею.

Оригiнали документiв при участi в KoHKypci подаються вступником
лише один раз (виконаннrI вимог до зарахування).

ОСОби, якi беруть )п{асть у KoнKypci на спецiальнiсть 281 <публiчне
управлiння та адмiнiструваннrD) за державним замовленням та за державним
контрактом з FIАДС не подають до приймальноi KoMicii додаткових
документiв.

t|.2. Особи, якi в установленi строки, визначенi у птl 4.2 - 4.5 роздiлry
IV Правил прийому не под€tпи до ПриймаrrьноТ KoMicii оригiнЕtли документа
про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb та додатка до нього,
сертифiкатiв зовнiшнього незаllежного оцiнювання та iнших документiв,
передбачених Правилами прийому (не викон€Lпи вимог для зарахування),
втрачають надану Приймальною комiсiею рекомендацiю до зарахування у
вiдповiднi строки.

1 1 .3. Приймальна комiсiя iнстиryту припиняе кореryвання списку
рекомендованих до зарахування до кiнцевого TepMiHy вибору вступниками
мlсця навчання (л. 4.2. Правил прийому), в разi, коли KiлbKicTb осiб, якi
викон€tли вимоги до зарахування (п. 11.1 Правил прийому) дорiвнюе
кiлькостi мiсць на навчаннrI за кошти фiзичних, юридичних осiб за
вiдповiдною пропозицiею (кiлькiсть лiцензiйних мiсць). В цьому випадку
iнститутом видаеться наказ про зарахування за вiдповiдною конкурсною
пропозицiю на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб.

t|.4.,.Щоговiр про надання ocBiTHix послуг Miж iнститутом та фiзичною
(юридичною) особою укJIадаеться пiсля видання накzLзу про зарахування.
Оплата навчання здiйснюеться згiдно з договором, укJIаденим сторонами.

У разi, якщо договiр не буде укJIадено протягом двох тижнiв з дати
виданнrI нак€ву про зарахування, iнститут може скасувати нак€ш про
зарахування цiеi особи.

11.5. Пр" одночасному навчаннi за кiлькома спецiальностями
(напрямами пiдготовки) та формами навчання, KpiM двох денних, одна з яких
за кошти державного бюджету, оригiнали документа про освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, додатка до нього державного зразка, а також
оригiна-гrи сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання зберiгаються у
вищому навчЕtльному закладi за мiсцем навчання за кошти державного
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бюджету або за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв протягом

усього строку навчання.
При одночасному навчаннi за кiлъкома спецiальностями

(спецiалiзацiями, освiтнiми процрамами, напрямами пiдготовки) та формами
навчаннrI, KpiM двох денних, за кошти фiзичних та юридичних осiб оригiнали
вищез€вначених документiв зберiгаються в одному з вищих навчzIгIьних

закладiв за бажанням студента. Довiдка про зберiгання оригiналiв документiв
видаеться на вимоry студента вищим навч€tльним закJIадом, у якомУ Вони
зберiгаються.

ХII. Кориryвання рейтингового списку
|2.I. Кориryвання рейтиЕгового списку здiйснюетъся пiд час виборУ

всryпниками мiсця навчання з одночасним внесенням вiдповiдних
вiдомостей до единоI бази згiдно з вимогами пункту 11.1 роздiлу XI цих
Правил прийому.

|2.2. Приймальна комiсiя iнстиryту здiйснюс кориryваншI

рейтингового списку вiдповiдно до cTpoKiB, визначених пл. 4.2 - 4.5 роздiлУ
ry Правил прийому, а також та приймае рiшенrrя про зарахуваннrI
вступникiв, якi викон€ши вимоги для зарахування (подали оригiнали

документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb та додатка до
нього, сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання та iнших
документiв, передбачених Правилами прийому.

|2.З. Приймальна комiсiя iнституту припинrIе корегуваннrI списку

рекомендованих до зарахування до кiнцевого TepMiHy вибору вступниками
мiсця навчанIuI (п. 4.2. Правил прийому), в разi, коли кiлькiсть осiб, якi
викон€tли вимоги до зарахуваннrI (п. 11.1 Правил прийому) дорiвнюе
кiлькостi мiсць на навчаЕнrI за кошти фiзичних, юридичних осiб За

вiдповiдною прошозицiею (кiлькiсть лiцензiйних мiсць). В цьому випадку
iнститутом видаеться наказ про зарахування за вiдповiдною конкурсноЮ
пропозицiю на навчаннrI за кошти фiзичних, юридичних осiб.

|2.4. Рiшення про зарахуванIuI вступникiв на спецiальнiсть
281 <Публiчне управлiннrl та адмiнiстрування) за державним замовленняМ
приймае приймальна комiсiя Нацiонаrrьноi академii (вiдповiдно до виМог
Положення про прийом).

ЗарахуваннrI вступникiв на спецiальнiсть 281 <Публiчне управлiннll Та

адмiнiструваннrl)) за державним контрактом з НАДС вiдбуваетъся на ocHoBi

рiшення приймальноi KoMiciI iнституту за погодженням з Нацiон€tпЬниМ
агентством УкраiЪи за питань державноТ служби.

I2.5. Всryпники, якi рекомендованi на навчання, зобов'язанi виконаТи

вимоги для зарахуванIuI вiдгlовiдно до пункту 11.1 роздiлу XI цих Правил
прийомУ'ля 

виконаIIня вступниками Bcix вимог, у межах лiцензiйних обсягiв

формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання За КОШТИ

юридичних та фiзичних осiб, у строки, визначенi пп. 4.24.5 роздiлу IV
правил прийому, KpiM випадкiв, зазначених в пп. 11.3, 12.3 Правил прийому.
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до12.6. ОприлюдненнrI рейтингових
роздiлу IX цих Правил прийому.

ХПI. Наказ про зарахуванця
13.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором

iнституту на пiдставi рiшення Приймалъноi KoMicii. Накази про зарахуваннrI
на навчаншI з додатками до них формуються в единiй базi вiдповiдно до
спискiв вступникiв, рекомендованих до зарахуваннrI, та оприлюднюютьсясflискlв вступникlв, рекомендованих до зарахуваннrI, та оприлюднюються на
iнформацiйному стендi Приймальноi KoMicii i веб-сайтi iнституту у виглядi
списку зарахованих у строки, встановленi в пунктах 4.2 - 4.5 роздiJIу IV
Правил прийому.

I3.2. Накази про зарахуваннrI за спецiальнiстю 28I <<Публiчне

управлiння та адмiнiструваннrD> за державним замовленнrIм видаються
директором iнституту на пiдставi вiдповiдного нак€ву президента
Нацiональноi академii та на пiдставi рiшення приймальноi KoMicii
Нацiоналъноi академii.

Накази цро зарахуваннrI за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiннrl та
адмiнiстрування) за державним контрактом з НАДС вид€lються директором
iнституту на пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii iнституту за погодженням
з ЕIА,.ЩС.

13.3. Рiшення Приймальноi KoMicii про зарахування вступника може
бути скасоване Прийма-пьною комiсiею у разi виявлення порушень
законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 1б.5 роздiлу ХVI цих
Правил прийому.

Вступники можуть бути вiдрахованi з iнституту за власним бажанням,
про що видасться вiдповiдний наказ, яwтй формуетъся в единiй базi, а таким
особам поверт€lються документи, поданi ними, не пiзнiше наступного дня
пiсля поданнrI заяви про вiдрахування.

t3.4. Вступники на спецiа.гlьнiсть 28| <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування> за державним замовленнrIм та за державним контрактом з
НАДС можуть бути достроково вiдрахованi з iнституту12:

за власним бажанням (зазначене вiдрахуванIuI слухачiв у разi навчання
за державним замовленням здiйснюеться за згодою оргаЕу, установи,
якi направили або рекомендув€tли ik на навчання);
за станом здоров'я на пiдставi медичного висновку;

або за грубе порушеннrI правил внутрiшнього розпорядку. TaKi слухачi
вiдрахов).ються з iнституту без права на поновленнrI;
якщо слухачi зарахованi на навчання i без поважних пршIиЕ не
приступили до занятъ протягом 10 календарних днiв пiсля ix початку;
якщо с.ггухачi навчаються за державним замовленням за вечiрньою,
заочною (дистанцiйною) формою та припинили перебування на
державнiй службi або службi в органах мiсцевого самоврядуванЕrI

12 Вiдповiдно до Положення про прийом.
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(KpiM випадкiв, коли звiлънення проводилося вiдповiдно до пункту 1

частини першоi статгi 40 Кодексу законiв про гlрацю Украiни, пункту 1

частини першоi cTaTTi 87 Закону Украiни вiд 10 грудня 20t5 р. JФ 889-
VIII "Про державну службу" таlабо у разi втрати статусу державного
службовця у зв'язку з набранням чинностi зазначеним Законом).

XIV. Особливостi прийому та навчання iноземцiв та осiб без
громадянства у вищих навчальних закладах Украiни

|4.1. Iнстиryт не мае акредитованих ocBiTHix програм (спецiа-гlьностей)

для пiдготовки iноземних громадян та не здiйснюе навчання цiеi категорii
осiб.

|4.2. Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в
YKpaiHi, особи, яким надано статус бiженця в УкраiЪi, та особи, якi
потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття
вищоi освiти HapiBHi з цромадянами Украiни, за винrIтками, встановленими
законодавством,

Закордоннi украТнцi, якi на законних пiдставах перебуваютъ в YKpaiHi, i
статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного украiЪця, при всryпi до
вищих навч€tllъних закJIадiв Украiни користуоться такими самими правами
на здобуття освiти, що й |ромадяни Украiни, за винrIтками, встановленими
Конституцiею Украiни, законами УкраiЪи чи мiжнародними договорами,
згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни.

ХY. Зарахування до вищих навчальних закладiв на звiльненi мiсця
протягом перших днiв навчання та зберiгання робiт всryпникiв

15.1. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днiв вiд дня iх початку, вiдраховуються з iнстиryry, про що
видасться вiдповiдний нак€}з, який формуеться в Сдинiй базi.

На звiлънене(i) в порядку, передбаченому в пп. 13.3 i 13.4 роздiпу XIII
цих Правил прийому мiсця, може проводитись додатковий конкурсний
вiдбiр з числа осiб, якi брали }п{асть у KoHKypci на цю конкурсну
пропозицiю. У разi вiдсутностi таких претендентiв на звiльненi мiсця
дозволяеться зараховувати осiб з конкурсних пропозицiй iнституту за умови
збiry конкурсних предметiв шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на
i"-y конкурсну пропозицiю.

,Щодатковий конкурсний вiдбiр проводиться до 15 вересня. При цъому
накази про зарахування таких осiб формуються i подаються до единоi бази

до 18:00 години 18 вересня.
I5.2. У разi дострокового вiдрахування слухачiв спецiальностi

281 <Публiчне управлiннrl та адмiнiстрування), якi зарахованi на навчаннrI

за державним замовленням та державним контрактом з НАДС, i без

поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних Днiв
цiсля ix початку, проводиться протягом 10 наступних к€rлендарних днiв
додаткове зарахування слухачiв. На звiльненi мiсця за рiшенням
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прийм€Lльноi KoMicii зараховуються особи, якi склали вступнi випробування,
€ше не пройшли за KoнKypcoMl3.

15.З. Роботи вступникiв, виконанi ними на вступних випробуваннях,
якi не прийнятi на навчання, зберiгаrоться протягом одного року, потiм
знищуються, про що складаеться акт.

XVI. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi
прийому до iнстиryry

16.1. На засiданнi Прийма-пьноi KoMicii мають право бути присутнiми
представники засобiв масовоТ iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одного
засобу масовоi iнформацii).

,Щопуск представникiв засобiв масовоi iнформацii у примiщення, де
проводить засiдання Прийм€Llrьна комiсiя, здiйснюеться з дозволу голови
Приймальноi KoMicii iнституту або його заступника.

Представник засобу масовоi iнформацii зобов'язаний:

засiданнi ПриймальноТ KoMicii;
пiсля прибуття до примiщення, де
ПриймальноТ KoMiciI, подати головi або заступнику голови

вiдбуваеться засiдання

Приймальноi KoMicii посвiдчення представника засобу масовоi
iнформацii, документа, що посвiдчуе особу, та зарееструватися;
не втрr{атися будь-яким чином
засiдання Приймаrrьноi KoMicii.

та не перешкоджати проведенню

Порядок роботи цромадських спостерiгачiв здiйснюеться вiдповiдно до
Положення про цромадське спостереження за проведеннrIм зовнiшнього
незалежного оцiнюваннrl навч€lльних досягнень випускникiв загалъноосвiтнiх
навч€tльних закладiв, затвердженим накЕLзом MiHicTepcTBa освiти i науки,
моподi та спорту УкраiЪи вiд 25.11.2011 року J\Ъ 1З54.

16.2. Громадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти
i науки УкраiЪи iз заявою про надання iM права вести спостереження за

роботою Приймальних комiсiй. Громадськi органiзацii, яким таке право
надано MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, можуть направJuIти на
засiдання Приймальних комiсiй cBoik спостерiгачiв. Прийма_гlьнi KoMicii
зобов'язанi створити на.пежнi умови для присутностi |ромадських
спостерiгачiв на своТх засiданнях, а також надати iM можливiсть
ознайомлення з документами, що надаються членам KoMicii, до засiданrrя.

1б.3. Iнститут зобов'язаний створити умови для ознайомленнrI
вступникiв з лiцензiею на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, сертифiкатами
rrро акредитацiю вiдповiдного напряму (спецiальностi). Правила прийому,
вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за кожним напрямом
(спецiальнiстю) та освiтньо-ква-гriфiкацiйним piBHeM, ступенем, у тому числi
про кiлькiсть мiсць, що видiленi для вступу за квотами, повиннi
оприлюднюватися на iнформацiйному стендi Прийма-пьноi KoMicii i на

lЗ Вiдповiдно до ПоложенIrll про прийом
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офiцiйному веб-сайтi iнституту не пiзнiше робочого днrI, наступного пiсля
затвердження/погодження чи отриманнrI вiдповiдних вiдомостей.

t6.4. Голова ПриймальноТ KoMicii, як правило, оголошуе про засiдання
KoMicii не пiзнiше днrI, що передуе дню засiдання. В особливих випадках -не пiзнiше, нiж за три години до початку засiдання. Оголошення разом iз
проектом порядку денного засiдацня оприлюднюютъся на офiцiйному сайтi
iнституту

1б.5. Подання вступником недостовiрних персон€rльних даних,
недостовiрних вiдомостей про здобуту ранiше ocBiTy, недостовiрних
вiдомостей про наявнiсть права на зарахування за спiвбесiдою, про )л{астъ в

1^rнiвських олiмпiадах та конкурсах-захистах Малоi академii наук Украiни,
про цроходження зовнiшнъого незалежного оцiнювання е пiдставою дJIя
скасуваЕня накЕву про його зарахуваннrI.

16.6. IнформуваннrI цромадськостi про лiцензований обсяг, наявнiсть /
вiдсутнiсть державного замовлення, BapTicTb навчання за спецiальностями,
перебiг поданшI заяв щодо встугIу, рекомендуваннrI до зарахування та
зарахування до iнституту здiйснюсться iнформацiйними системами, в тому
числi системою <<Конкурс>>, на пiдставi даних, внесених приймальЕими
комiсiями до единоi бази.

Заступник вiдповiд€tльного секретаря

&{, А.Ю. Гулевичприймальноi KoMicii



Вiдомостi щодо цiйснення освiтпьоi дiяльrrостi

у сферi вищоi освiти
Одеський регiопальний iнстптут державного управлiшня

Еацiональноi академfi дерlкавного управлiпня при Президентовi Украiнп

Цеrrгифiкацiйний код: 23213365
Мiсцезпаходжеrшя юридичноiособи: б5009, м. Одеса, вул. Геrrуезька, буд.22

Ns з/п Шифр
гшрi
знань

Назва гаrrузi знань Код напряму
пiдоmвки,

спецiшноmi,
видl освiшьоi

послупa

llаймепуванtlя напряму
пi,цоmвш,

спецiшьностi, виду
ocBiTHboi послци

лiцензований обсяг Номер рiшенtш за кожною спецiашнiстю
(протокол АКУ, накв МОН, в якому прийммося

рiшсвня до дшоi спецiшиооi)

д9нна

форма

заочна

форма

вечlрня

форма

l 2 з 4 5 б 1 8 9

[Iiдготовкп бакшаврiв, млгiстрiв: (вiдповiдно до постанов Кабiнту MiHicTpiB Украiни вiд 13.12.2006 р.Ns l719, вiд 27.08.2010 р, Л! 787)

пiдготовка бакалаврiв

l 0306
меноджмент i

адмiнстрування
6.03060l Менеджент 50 40 0

rршокол АК Nе l03, вiд 26.04.201З (нжаз МОН
УкраiЪи вiд 30.И.2013 Nэ 1480_л)

пiдготовка магiстрiв

l 0306
менеджмеш i

адмiнструваш
8.03060 l0 l

Менедшент органiзафй
i адмiнiстрранш (за

видами економiчноi
дiшьношi)

?5 25 0
прmокол АК JS l16 вiд 28 травня 2015 р. (нжш
МОН Украiни вй 10.06.2015 & 1451л)

z 150l ,Щержавне

упршлiнш
8. l50 l 0001 ,Щержавне упрашiнш 45 z95 з5

проюкол АК Nе 103, вiд 2б.04.2013 (наказ МОН
Украiяи вiд 30.04.2013 Nr t480_л)

з l 50l ,Щерхавне

1прашiння
8. l50 l0009 Мiсцеве самоврядрання 25 25 0

протокол АК Лч l lб вй 28 травня 2015 р. (наказ
МОН Украiни вiд 10.06.2015 Nя t45tл)

4 l80l Специфiчнi
катеюрii

8.180l00lз Управлiння проеюами 50 50 0
протокол АК Nч l l7 вiл 30.06.2015 (наказ МОН
УкраiЪи вiд 03.07.2015 & 1683л)

5

[Iiдвицсння квалiфiкацii державних службовцiв, посадових осiб
мiсцевого самоврядрання та KepiBHжiB, працiвникiв державних
пiдприемсв, установ, органiзацiй за напрямом

2500 протокол АК Nэ l lб вiд 28 травш 2015 р. (наказ
МОЕ УкраiЪи вiд 10.06.2015 ЛЬ 145lл)

В цьому роздiлi вказусться пiдготовка бакалаврiв, магiстрiв та пiдвищепня квалiфiкаuii службовцiв, посадовпх осiб мiсцевого самоврядувдllIIя та
KepiBHlKiB, працiвникiв державнпх пiдпрпсмств, установ, органiзачiй згйно з Аюолr узгодження перелiку спецiшьяостей, за якпмil ]дiйснюсrься
пiдготовка здобувачiв вищоi освiти за ступе|lем та лiцензоваllого обсяry i вiдшовiдrrо до наказу MiHicTepcTBa освiтш i пауки Украiшп вiд 19.12.2016 Л!
1565 <Про узагальнення перелiкiв спецiшьностей, лiцензованих обсягiв вищпх навчшьних заклддiв та переоформлення сертифiкатiв про акрелштаuiю
trапрямiв та спецiальностей>>

Nс з/п Шифр
гаrгрi

Назва гшузi знань Код
спецiальностi

ншва спецiшьностi лiцензованпй обсяг Пiдmава

Пiдготовка бакалаврiв

l 07
Управлiш та

адмiнiстрlъанш
07з Менеджмент 90

ваказ MiпicTepcTBa освiти i наlти Украiни вiд
l9.12.20lб ]Ф l565

Пiлготовка пrагiстрiв

l 07
Упрашiшта

адмiнiстрування
073 Менеджмент l50

наказ MiHicTcpcTBa ocBiш i науш Украiни вiд
l9.12.20lб л! l565

2 07
Упршiншта

адмiнiстрування
074 Публiчне упрашiння 425

ншз MiHiшepTBa ocBim i науш Укра'iЪи вiд
l9.12.20lб Ns l5б5



ПЦготовка фахiвцiв за лругшм (магiстерськпм) та TpeTiM (освiтньо-науковшм) рiвнямп вищоi освiти
перелiком посmановu КМУ Bid 29 квitпня 2015 р, JYэ 266

3а

Nsп/п ШиФр
гапузi
зншь

Ншва галрi знань Код
спецiшьgостi

назва спецiшыrостi Лiцензовапий обсяг lloMep рiшепяя за кошою спецiшьнiстю (наказ
МОН, в якому приймалося рiшенш до даноi
;пецiальншi)

Пiдготовка бакшаврiв

l
28

Пфлiчне

управлiння та
адлriнiструванш

z8l Публiше управлiння та
адмiнiстрранш

50 пакш МОН Украiни Ng 160-л вiд 21.07.2017

Пiлготовка магiстрiв

l 28
Пlблiчне

5правлiння та
адмiнiсцrlванш

28l Пфлiчне упрашiш та
алмiнiстррання

425
lостанова КМУ вiд27.О9.2О|6 Ny 674, накш МОН
Укра'iЪи вiд 19.12.2016 Ns l565

пiдготовка доктоDiв фiдософii

l 07
Управлiнш та

адмiнiструванш
071

flублiчне управлiнля та
адмlнiстрlванш

30
накш MiHicTepcTBa освiти i пауюл УкраiЪи вiд
l0,06.2016 Ng 655

2 28
Пфлiше

;правлiння та
адмiнiстрlваrrня

28l Публiчне управлiння та
адмiнiстрlванш

30
постанова КМУ вiд 27.09.2016 Nq 674, наказ МОН
УьраiЪи вiд l9.t2.20lб N9 l565

Мiсце провадженпя ocвiTнboi дiяльпосгi:

ОдеськиЙ регiопальний iнстптут дерrкавпого упрдвлiння НацiопаJIьноi академfiдержавнопо управлiппя прп Презrrдентовi УкраПш

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, бул.22

.Щата i помер попередпiх рiше.rь (вкдзуютъся Bci рiшеппя, зазначеннi у чпшпiй лiцензii, тд рiшепня прийfiятi АКУ у 2015 роцi,
рiшення МОН - у 2016, 2017 роках):

рiшенlrя,ЩАК вiд 21 грудня 1999 р., протокоп .}lb 24;

рiшепня.ЩАК вiл 10 червня 200З р., прогокол N9 45, (наказ МОН УкраiЪи вiд 23.0б.2003 Nэ 40l);

рiшення.ЩАК вiд 19 жовтrrя 2004 р., протокол Nя 52, (наказ МОН Укра'iни вiд 2б.10.20И Nр 2422-Il);

рiппrrеrшя.ЩАК вй 01 липня 2008 р., протокол }lb 72, (наказ МоН Укра'iни вй 07.07.2008 м 2180-Jt);

рiшення [АК вiд 07 травня 2009 р., протокол.N! 77, (наказ МоН Украiни вiд 12.06.2009 Nч 24l l-Л);

рiшення.ЩАК вiд 24 черввя 2010 р., протокол ЛЬ 84, (наказ МОН Украi'ни вiд 14.07.2010 J,ib 1850-Л);

рiшепIrя АК вiд 26 квiтlrя 2013 р., протокол Nч 103, (наказ МОН УIсpаiЪи вИ З0.И.2013 J\b 1480-Л);

рiшення АК вiд 03 червня 2014 р., прOтокол Ng 109, (накщ МОН Украiни вiд l1.06.2014 Ns 2323л);

рiшення АК вiд 28 травня 2015 р., протокол М l l6, (наказ МОН Украiни вИ 10.0б.20l5 Лb 1451л);

рiшенrrя АК вiд 30.06.2015, протокод N9 l 17, (наказ МоН Украни вiд 03.07.2015 Jф 1б8Зл);

рiшення АК вiд 02.03.2017, прогокол ЛЬ l24, (наказ МОН Украihи вiд 13.0З.2017 Ns 375);

наказ МОН Украiни вiд 10.06.2016 Ns 655.

наказ МОН Украihи вiд 21,07.2017 }{b 160-л
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,Щодаток 5 до Правил прийому на навчання
до iнституту в 2018 роцi

тАБлиця
вiдповiдностi середнього бала документа про повну загальну середню ocBiTy,

обрахованого за 12-бальною шкалою, за значепням 200-бальноi шкалп

1 100
1,1 100
|,2 100
1.3 100
I.4 100
1.5 100
1,6 100
|,7 100
1,8 100
|,9 100
1 100

2,| 101
1,) l02
2.3 103

2.4 104
)5 105

2,6 106
2,7 I07
2,8 108
1q 109
3 110

3"1 111

ЭоZ l|2
-,- 113

з,4 Il4
3,5 115

з.6 116
aп
э.l I17
3.8 118

з,9 119

4 l20
4.I |2t
4,2 t22
4,з 12з
4,4 т24
4,5 125
4.6 |26
4,7 t2,|
4.8 |28
4.9 1,29

э 130
5.1 131
ý? lз2
5,3 13з
5,4 |з4
5,5 135

5.6 136
5;7 137
5.8 138

5,9 1з9
б 140

6,1 l41l
6,2 I42
6,з I4з
6,4 |44

6"5 145

6,6 146
6,7 |47
6,8 148

6,9 т49
7 150

7.I 151
1,) t52
7,з 153

7.4 154
7.5 155

7"6 156
7,J l57
7,8 158

7,9 l59

Заступник вiдповiд€Lльного секретаря

8 1б0
8,1 161

8,2 т62
8,3 163

8.4 |64
8,5 165

8,6 166
8,,7 l67
8,8 168

8,9 l69
9 |10

9,1 171
9,2 |72
9.з l7з
9.4 174

9.5 175
9"6 |76
9,7 1,77

9,8 178

9.9 179
10 180

10"1 181

|0.2 182

10,3 183

10,4 184

10,5 185

10,6 186

10,7 187

10,8 188

10.9 189

11 190
11,1 191

|1,2 |92
11,3 193

11.4 194
11,5 195

11,6 l96
I|,7 197
11,8 198

11,9 199

12 200

//. А.Ю. Гулевич



Нацiоналъна академiя державного управлiншI при fфезидентовi Украiни
одеський регiональний iнстиryт державного управлiння

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням Вченоi ради ОРIДУ НАДУ
при Президентовi УкраiЪи
вiд 14.12.20t7 р., протокол Jф 220lt2-|

ва Вченоi ради ОРIДУ НАДУ

М.М. Iжа

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до докторацтури Одеського регiонального iнстиryry державного

управлiння Нацiональноi академii державного управлiння
при Президентовi Украiни

у 2018 роцi
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ПРАВИЛА IIРИЙОМУ
до доктораЕryри Одеського регiональпого iнституry державного

управлiння нацiональноi академii держацного управлiння
при Президентовi Украiни у 2018 роцi

Прийом до докторантури Одесъкого регiоналъного iнстиryту

державного угIравлiння Нацiоналъноi академii державного управлiння при

Президентовi Украiни (далi Iнститут) здiйснюетъся вiдповiдно дО

ст. 44 Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy>> вiд 01 липня 2014 року за

J\b 1556_vII, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро затвердження

Порядку пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ та

доктора наук у вищих навчzlJIьних закладах (наукових установах)>
вiд 2З березня 2О|6 року J\Ъ 261, Умов прийому на навчання до заклаДiв

вищоi освiти Украiни у 2018 роцi, затверджених накzLзом MiHicTepcTBa освiти
i науки Украiни вiд 13 жовтня 2017 року Jф 1378.

Пiдготовка в доктор.антурi Iнституту здiйснюсться за

управлiння та адмiнiструваннrl>. Що281' <Публiчне
приймаються особи, якi мають сryпiнь доктора фiлософii

спецiальнiстю
докторантури
або науковий

ступiнь кандидата наук, HayKoBi здобутки та оггублiкованi працi З ОбранОТ

науковоi спецiа_гrьностi (зокрема гryблiкацiТ в мiжнародних рефеРОВаНИХ
журн€Lлах, iндексоваЕих в наукометричних базах, згiдно з вимогами До РiВНЯ
науковоi квалiфiкацii осiб, якi здобувають HayKoBi сryпенi) i якi МаЮТЬ

HayKoBi результати, що потребують завершеннrI або оформленнrI У вигЛЯДi

дисертацiТ, монографii чи науковоi доповiдi за сукупнiстю статей та яКi в
змозi на високому науковому piBHi гIроводити фундаментальнi, пошУКОВi Та

прикладнi HayKoBi дослiдження.

Нормативний строк пiдготовки в докторантурi - два роки. Форма
навчаннrI - очна,

Прийом до докторантури Iнституту здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi:

- за державним замовленЕям - за рекомендацiсю;
- понад державне замовленнrI - за договорами на умовах контракту.

Щля осiб, якi вступають до докторантури за договором на умовах
контракту вартiстъ одного року пiдготовки становить - 1б 530 zpH.*

На пiдготовку в докторантурi Iнституту за державним замовленням
приймаютъся особи, якi працюютъ:

- в органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядуванш[, iнших
органах, установах, органiзацiях, на якi поширюеться дiя законiв УКРаТНИ

"Про державну службу" i "Про службу в органах мiсцевого самоврядування";
- у державних наукових установах, вищих навч€шьних закладах

державноi форми власностi.

*BapTicTb навчання вказана вiдповiдно до кошторису 2017 року



Перелiк dоку"uенmiв, якi поdаюmь всmупнuкu
d о d окmор анmур а IH сmшmуmу

1. Заява на iм'я директора за встановленою формою.
2. особова картка (для державних службовцiв i посадових осiб мiсцевого

самоврядування) або особовий листок з облiку кадрiв (дл' Осiб, ЯКi Не

перебувають на державнiй службi або службi в органах мiсцевого

самоврядування).
3. Письмова характеристика науковоТ дiяльностi вступника, СКЛаДеНа

доктором наук, iз згодою бути в под€Lльшому науковим консулЬТанТОМ У РаЗi
вступу до докторантури.

4. Чотири фотокартки розмiром 3 х 4 см.
5. Рекомендацiя до доктораЕтури вiд органу державноi влади, органу

мiсцевого самоврядування, iншого органу, установи, на якi поширюеться дiя
законiв Украiни "Про державну службу" та "Про службу в органах мiсцевого
самоврядування" (далi - орган, установа) або державноi HayKoBoi установи,
вищого навч€tJlъного закладу державноi форми BJIacHocTi (лалi - заклад), якi
забезпечують працевлаштування особи пiсля закiнчення ДоКТОРаНТУРИ.

рекомендацiя приймасться за пiдписом керiвника органу, установи, закJIаду,

який направляс особу на Еавчання за державним замовленням.
6. Список (за встановJIеною формою) i копiТ гrублiкацiй у наукоВих

фахових виданнrIх УкраТни за
вiдповiдно до встановлених вимог.

7. Медична довiдка про стан здоров'я за встановленою формою.
8. Розгорнутий план дисертацii на здобуття наукового сryпеня ДокТоРа

Еаук.
9. Копiя(i) диплома(мiв) з додатком(ами) про сryпiнь доктора фiлософiТ

або наукового сryпеня кандидата наук завiренi нотарiально. Особа, ЯКа ПОДае

для вступу до докторантури диплом, що виданий iноземним вищим
навчаJIъним закладом, допускастъся до всryпу на piBHi з iншими
вступниками. У разi позитивного рiшення ВченоТ ради IнститУтУ ЩОДО

зарахування такого встуtIника в докторантуру Вчена рада одночасно приймае

рiшення про визнання даного дицлома.
10. Витяг з протоколу кафедри за встановленою формою.
11. Копiя трудовоi книжки, засвiдчена в установленому гtоряДкУ.

12. Копiя пасllорта (2 примiрники) та iдентифiкацiйного коду
(2 примiрники).

|3,2 конверти з марками по УкраiЪi.

Щля вступу до дооrорurrтури вступник не менш нiж за два мiсяцi до
вступу подае на вiдповiдну кафедру розгорнуту пропозицiю, в яКiй МiСТИТЬСЯ

план дослiдницькоi роботи та/або iнформацiя про обсяг HayKoBoi РОбОТИ,
необхiдноi для пiдготовки резулътатiв проведених дослiджень До ЗаХИСТУ.

альнiстю



Протягом мiсяця з дня надходження документiв вiд ycix вступникiв КафеДРИ

заслуховують HayKoBi доповiдi i шляхом голосуванIUI визначають можливiсть
зарахування кожного вступника до докторантури та подають висновки на

розгляд Вченоi ради.
Вчена рада Iнституту в мiсячний строк розглядае висновки кафедр щодо

кожного вступника i приймае рiшення про його зарахування до докторантУри i
вiдповiдно до наданоi характеристики науковоi дiяльностi вступника
призначас докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-
педагогiчних або наукових працiвникiв Iнституту iз сryпенем доктора наУк З

вiдповiдноi спецiальностi. Рiшення Вченоi Ради затверджусться i
оформлюеться нак€вом директора Iнституту.

Списки зарахованих'оприлюднюються
офiцiйному сайтi Iнституту.

Повiдомлення про зарахування до складу докторантiв Iнституту
надсилаеться особисто вступникам у письмовому виглядi.

Особи, якi ранiше пройшли повний курс навчання в докторантурi за

державним замовленнrIм, а також вiдрахованi з неi достроково за вчинення
протиправних дiй або невиконання iндивiдуального плану роботи, не мають
права повторного вступу до докторантури за державним замовленням.

Yci необхiднi документи вступник до докторантури подас особисто
(згiдно зi встановленим перелiком) не пiзнiше 13 вересня2018 року.

Заступник голови
приймальноi KoMicii

дJuI загалъного ознайомлення на

М.П. Попов

-/-;7"z"!rr



Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi Украihи
Одеський регiональний iнститут державного улравлiння

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням Вченоi ради ОРIДУ FIАДУ
при Президентовi УкраiЪи
вiд 14.12.20|7 р., протокол J\Гs 220l|2-|

ва Вченоi ради ОРIДУ НАДУ

М.М. Iжа

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспiрантури Одеського регiонального iнстиryry державного

управлiння Нацiональнот академii державного управлiння
при Президентовi Украiни

у 2018 роцi
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ПРАВИЛА ПРИИОМУ
до аспiрантури Одеського регiонального iнстиryry державного

управлiння IIацiональноi академiТ державного управлiння
при Президептовi Украiни у 201,8 роцi

1. Прийом до аспiрантури Одеського регiона-тlьного iнституту
державного управлiння НацiональноТ академii державного управлiння при
Президентовi УкраiЪи (далi - Iнститут) здiйснюеться за спецiальнiстю 281
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування) вiдповiдно до Закону Украiни
<Про вищу ocBiTy> вiд 01 липня 201 4 року за Ns 1556-VII, Постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про затвердження Порядку пiдготовки
здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у вищих
навч€tпьних закладах (наукових установах)> вiд23 березня 20|6 року Ns 261,
Умов прийому на навчання до закладiв вищоi освiти УкраiЪи у 20t8 роцi,
затверджених нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 13 жовтня
2017 poкyNs 137В.

Вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи <Про
лiцензування освiтньоi дiяльностi на третьому ocBiTHbo-HayKoBoMy piBHb вiд
10.06.2016 року Nч 655 лiцензiйний обсяг освiтньоi послуги Iнстиryту -
З0 осiб:

2. Iнститут приймае на навчання дJuI здобуття ступеня доктора
фiлософii осiб, якi здобули ступiнъ магiстра (спецiалiста).

3. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiT за

державним замовленням здiйснюеться викJIючно в аспiрантурi за очною
(денною, вечiрньою) формою навчаннrI. Нормативний строк пiдготовки
доктора фiлософii в аспiрантурi становить чотири роки за BciMa формами
навчання.

На навчання для здобуття доктора фiлософii за державним
замовленням на очну форму навчаннrI приймаються особи, якi працюють:

- в органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядуваннrI, iнших
державних та мунiцип.lльних органах, установах та органiзацiях;

- у державних наукових установах, вищих навч€tльних закJIадах,
закладах пiслядипломноi освiти державноТ форми власностi.

Особа, яка ранiше навчалася в аспiрантурi за державним замовленням i
не захистилася або була вiдрахована достроково, мае право на повторний
вступ за державним замовленням лише за умови вiдшкодування коштiв,
витрачених на il пiдготовку, у порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи.

Щля осiб, якi вступають до аспiрантури на уйовах контракту BapTicTb
одного року навчання становить:

- dенна- 14 060 ?рн.*

- вечiрня - I1 800 zрн.*
- заочна * I0 230 zp+.*

*BapTicTb навчання вiдповiдно до кошторису 20|7 року вступу

денна форма навчання - 8
вечiрня форма навчання - 8

заочна форманавчання - 14



4. Пiд час прийому документiв,
вiдбору та зарахування до аспiранryри
наступним розкJIадом:

Понедiлок - четвер: з 9.00 до 17.00.
П'ятниця: з 9.00 до 16.00.
Засiдання приймальноi KoMiciI вiдбуватимуться вiдповiдно до основних

етапiв вступноТ кампанii (.рафiку прийому документiв, проведення вступних
екзаменiв, видання наказiв про зарахуванIuI тощо), а також за необхiднiстю.

Прийом документiв, всryпнi екзамени, конкурсний вiдбiр та
зарахування на навчаннrI до аспiрантури проводиться в TaKi строки:

- прийом документiв до аспiрантури
- проведення вступних iспитiв
- оприлюднення рейтингового списку всryпникiв
iз зазначенням рекомендованих до зарахування
- зарахування до аспiрантури

проведення екзаменiв, конкурсного
прийма-пъна комiсiя працюватиме за

- 20 серпня - 13 вересня
- 17 вересня- 26вересня

- не пiзнiше 28 вересня
- 01 жовтня

5. Вступники до аспiрантури Iнстиryту подають заяву на iм'я директора
в паперовiй формi. Що заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додас:
- особову картку (до" державних сrryжбовцiв i посадових осiб мiсцевого
самоврядування) або особовий листок з облiку кадрiв (для осiб, якi не
перебувають на державнiй службi або сrryжбi в органах мiсцевого
самоврядування);
- чотири фотокартки розмiром 3 х 4 см;
_ рекомендацiю вiд органу державноi влади, органу мiсцевого самоврядування,
iншого державного органу, установи, державноi науковоi установи, вищого
навч€uIъного закJIаду, закJIаду пiслядипломноi освiти державЕоi форми
власностi. Рекомендацiя приймаеться за пiдписом керiвника органу, установи,
закладу, який направляе особу на навчання за державним замовленням;
- дослiдницьку пропозицiю за встановленою формою;
- медичну довiдку про стан здоров'я за встановленою формою;
- копiю (i) диплошгу (iB) з додатком (ами) про вищу ocBiTy й наявнiсть
квалiфiкацii спецiалiста або магiстра. Особа, яка подае для вступу до
аспiрантури диплом, що виданий iноземним вищим навчutJIьним закладом,

допускаеться до вступних випробувань HapiBHi з iншими особами.
Зарахування такого встуtIника здiйснюеться в разi успiшного складення ним
вступних випробувань та,прийняття Вченою радоiо Iнституту рiшення про
визнаннrI його диплома;
- копiю вiйськового квитка;
- копiю трудовоi книжки;
- копiю паспорта, iдентифiкацiйного коду;
- 2 конверти з марками по УкраiЪi.

Yci копii документiв засвiдчуються за оригiналами приймальною
комiсiею вищого навчаJIьного закJIаду, до якого вони подаються, або в
установленому законодавством порядку. Копii документiв, що посвiдчують



особу та громадяIIство, вiйськового квитка (посвiдченнrl про приписку) не

пiдлягаютъ засвiдченню. Копii документiв без пред'явлення оригiналiв не

приймаютъся.
Yci необхiднi
б. Не пiзнiше

документи вступник до аспiрантури подас особисто.
, як у тижневий строк пiсля закiнчення TepMiHy прийому

документiв прийм€Lльна комiсiя приймае рiшення i повiдомляе вступникiв у
писiмовiй формi про допУск дО вступниХ iспитiВ та умови участi у KoHKl,pci.

Приймалъна комiсiя може вiдмовити вступнику у допуску до скJIадання

вступних iспитiв до аспiрантури у зв'язку з неподанням у встановлений TepMiH

(з 20 серпнrI по 13 вересня) Bcix або окремих документiв.
7. Вступнi випробуваннrI на навчаншI для здобуття доктора фiлософiТ

складаються з:

- вступного iспиту зi спецiальностi 281 <публiчне управлiння та

адмiнiстрування);
- встуtIного iспиту з iноземнот мови (англiйсъкоi/нiмецъкоi7французькоТ в

обсязi, який вiдповiдас рiвню В2 Зага_lrьноевропейсъких рекомендацiй з мовноi

освiти). Всryпник, який пiдтвердив свiй piBeHb знаннrI, зокрема англiйськоТ

мови, дiйсним сертифiкатом TecTiB TOEFL, або International English Language

Testing System, або сертифiкатом Cambridge English Language Assessment,

звiльняеться вiд складаннrI вступного iспиту з iноземноi мови. При визначеннi

результатiв конкурсу зазначенi сертифiкати гIрирiвнюютъся до резулътатiв
вступЕого випробуваннrI з iноземноТ мови з найвищим балом;

- спiвбесiди з презентацiею дослiдницъких пропозицiй.
Оцiнювання результатiв вступЕих iспитiв оцiнюютъся за 100-бальною

шк€шою (91-100 _ <вiдмiнно>, 71-09 - <добре>, 51,70 - <<задовiльно>, 0-50 -
((незадовiльно>).

вага ба_тliв вступних випробуванъ на навчання для здобуття доктора

фiлософii:

Вступники, якi отрим€tли незадовiльну оцiнку (менше 51 бала) пiд час
iспитiв,складання одного з вступних lспитlв, не допускаються до складання

наступного встуцного iспиту та взагаJIi до y.racTi у конкурсному вiдборi за
до складання

результатами встуtIних 1спитlв.
всryпники, якi не з'явилися на вступнi iспити без поважних причин у

зазначенийза розкJIадом час, до y{acTi у подальших iспитах та до ylacTi у
KoHKypci не допуСкаються. За наявНостi поважниХ причин, якi пiдтвердженi

докуменТ€lJIьно, вступники можуТь догtускатися до скJIадання пропущених
вступних iспитiв з дозволУ голови приймальноi KoMicii в межах встановлених

TepMiHiB проведення iспитiв.
ПерескладаншI вступних iспитiв не дозволяеться.

вступний iспит зi спецiальностi 281 <Публiчне уIIравлiння та

адмiнiстрування)>

0,5

вступний iспит з iноземноТ мови 0,25

спiвбесiда з презентацiею дослiдницъкццлр9ц99ццlй 0,25



РезультатИ вступниХ екзаменiВ дО аспiрантурИ IнститутУ дiйснi дJUI

вступу протягом 12 мiсяцiв.
8. Зарахування вступникiв до аспiрантури Iнституту здiйснюстъся в

порядку зменшення набраних ба-пiв за формами конкурсу.
При прийняттi рiшення щодо зарахування всýпникiв до аспiранryри, якi

набрали однакову кiлькiсть балiв, переважне право надастъся вступникам, якi:

- рекомендованi до вступу до аспiрантури Вченою радою орIду
ндду при Президентовi Украiъи з числа осiб, якi успiшно закiнчили

магiстратуру (у поточному роцi);
мають HayKoBi публiкацii за напрямом дослiдження у фахових

виданнrIх з державного управлiння.
вступникам, якi набрали кiлъкiсть балiв, що е нижчою за прохiдний за

державним замовлеЕням, може бути запропоновано r{асть у конкурсному
вiдборi до аспiрантури на умовах контракту в межах лiцензованого обСЯry.

9. Рiшення щодо пропозицiй про зарахуваннrI вступникiв до аспiрантУри
Iнституту приймасться на засiданнi приймальноi KoMicii.

Пропозицii приймальноi KoMicii Iнституту про зарахуваншI До СКЛаДУ

аспiрантiв оформлюеться гiротоколом, у якому вк€Iзуються умови та пlдстави

для зарахування.
Рiшення приймальноi KoMicii про зарахуваннrI до аспiрантури

затверджуеться наказом директора Iнституту.
Списки зарахованих оприлюднюються дJuI заг€tлъного ознаЙоМлеННrI на

ОфiЦiИНОМУfii:LУ'Н;', 
зарахування до складу аспiрантiв Iнституту

надсилаеться особисто вступникам у писъмовому виглядi.

Заступник голови
М.П. Попов
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ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 

№ 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року 

№ 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду закладом 

вищої освіти. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів 

вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в 

особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн 

електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, та 

містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію 

та його конкурсний бал; 

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою 

якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її 

статус; 

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що 

встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в 

особистому електронному кабінеті вступника. 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання 

електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти; 

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято 

закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують 

уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої 

https://ez.osvitavsim.org.ua/
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освіти зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з 

переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх 

подання; 

«Зареєстровано у навчальному закладі» – електронну заяву прийнято 

закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з 

персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про 

допуск вступника до участі в конкурсному відборі; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у 

конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного 

(регіонального) бюджету; 

«Відмовлено навчальним закладом» – власника зареєстрованої 

електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі 

рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього 

статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, 

що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну 

заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту 

встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або 

«Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж 

пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому 

електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у 

закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту 

закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю; 

«Скасовано навчальним закладом» – подана електронна заява 

вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, 

якщо електронну заяву анульовано закладом вищої освіти за рішенням 

приймальної комісії не пізніше наступного дня після завершення прийому 

документів за умови виявлення закладом вищої освіти технічної помилки, 

зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом 

про допущену технічну помилку; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та 

рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за 

кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній 

заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний 

виконати вимоги пункту 1 розділу X Умов прийому;  

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути 

зарахованим на навчання до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю 

(спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх 

порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, 

рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня 

тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково 

зазначає причину виключення; 
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«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у 

конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Статус встановлюється у випадках:  

вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу X 

Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного (регіонального) бюджету, але має право на зарахування на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що 

фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має 

право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу 

VІ Умов прийому; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований 

до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для 

зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до 

зарахування; 

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання 

вступника зараховано до закладу вищої освіти. 

3. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, 

визначені в пункті 7 розділу XV Умов прийому, вносять до Єдиної бази перелік 

конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 

2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються: 

назва конкурсної пропозиції; 

вид конкурсної пропозиції;  

один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів 

тощо), на якому (яких) ведеться підготовка; 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання); 

назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності); 

форма навчання; 

курс, на який здійснюється прийом; 

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення; 

дати початку та закінчення прийому заяв; 

ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг 

державного та регіонального замовлення; 

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на 

поповнення); 

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості 

балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів. 

 

II. Подання електронної заяви 

 

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 
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розділу VІ Умов прийому. 

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий 

електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: 

https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде 

логіном для входу до особистого електронного кабінета; 

пароль для входу до особистого електронного кабінету; 

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту; 

середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною 

шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє 

арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального 

плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну 

підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у 

загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому 

електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до 

подання першої заяви. 

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, 

перевіряються в Єдиній базі. 

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану 

ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого 

електронного кабінету вступника.  

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – 

одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення. 

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до 

особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та 

паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної 

бази, для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, 

номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних 

кодів.  

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): 

додатка до атестата про повну загальну середню освіту;  

кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до 

закладу вищої освіти; 

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського 

коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 8 розділу VІI Умов 

прийому, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207),.  

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній 

ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у 

конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним 

https://ez.osvitavsim.org.ua/
https://ez.osvitavsim.org.ua/
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замовленням.  

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі 

Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У 

момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній 

базі». 

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в 

особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві 

встановлюється один із статусів: 

«Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої 

освіти; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж 

пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у 

закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з 

такою ж пріоритетністю. 

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією 

закладу вищої освіти 

 

1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною 

комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно 

до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти. 

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» 

розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, 

встановлені в пункті 13 розділу VI Умов прийому. За результатами розгляду 

уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких 

статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: 

«Зареєстровано у навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». 

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення 

вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу 

Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із 

зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані 

відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після 

уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус 

електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти». 

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про 

допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для 

вступу до закладу вищої освіти уповноважена особа встановлює електронній 

заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено навчальним 

закладом» (із зазначенням причини відмови). 

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої 

навчальним закладом або вступником під час внесення даних до Єдиної бази, за 

рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти електронну заяву може 

бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до 

зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється 

статус «Скасовано навчальним закладом» з обов’язковим зазначенням причини 

скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання 
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анулюється в Єдиній базі. 

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його 

прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму 

спеціальність до цього самого закладу вищої освіти. 

Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня 

після завершення прийому документів. 

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування 

за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу 

(навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» на статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)». 

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за 

державним або регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус 

електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого 

приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування 

на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зі статусу «Допущено до 

конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб)». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 

2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому. 

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як 

«Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги Умов 

прийому. 

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому керівник закладу 

вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до 

зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого 

вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної 

заяви вступника на «Включено до наказу». 

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала 

статус «Рекомендовано до зарахування», вимог Умов прийому рішення про 

рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією 

закладу вищої освіти. На підставі цього уповноважена особа змінює статус 

електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» 

або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти О. І. Шаров 
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