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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про затвердження звіту про виконання індивідуальних 

планів професорсько-викладацьким складом кафедр 

ХарРІ НАДУ за 2019-2020 навчальний рік 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В., 

Горожанкіна В.І. 

2 Про особливості організації освітнього процесу в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) та готовність кафедральних 

колективів до 2020/2021н.р. 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В., 

Горожанкіна В.І. 

3 Про Порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів) 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В., 

Носик О.А. 

4 Про внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адміністрування» зі 

спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

Карамишев Д. В. 

Проєкт рішення: 

Газарян С.В. 

5 Про внесення змін до розділу ХІІІ «Особливості прийому 

на навчання до Інституту іноземців та осіб без 

громадянства» Правил прийому для здобуття вищої освіти 

у Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2020 році 

Олійник Д.В. 

Проєкт рішення: 

Олійник Д.А. 

6 Про внесення змін до Положення про стипендіальне 

забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів та 

стажування слухачів Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, які 

навчаються за державним замовленням на денній формі 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О., 

Хлебникова О.О. 

7 Про затвердження Положення про академічну 

доброчесність науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

ХарРІ НАДУ при Президентові України  

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-1 

 

Про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів  

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ  

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів 

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2019-2020 навчальний 

рік, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання індивідуальних планів професорсько-

викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2019-2020 навчальний рік (додаток 1). 

2. Відділу організації освітнього процесу до 15 жовтня 2020 р. підготувати 

проєкт наказу про нормативи навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ на 2020-2021 навчальний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Вчений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

  



 

Додаток 1 

до рішення Вченої ради 

     від 04 вересня 2020 року 

протокол № 6/262-1 

 

Виконання індивідуальних планів за 2019-2020 навчальний рік 

 

Кафедра План Факт % виконання 

Державного управління 14208 14218 100,1 

Економічної політики та менеджменту 16170 17419 107,7 

Економічної теорії та фінансів 9288 9313 100,3 

Управління персоналом та економіки праці 17415 18110 104 

Регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування 8197 9009 109,9 

Права та європейської інтеграції 11997 12024 100,2 

Політології та філософії 16170 16614 102,7 

Соціальної і гуманітарної політики 12320 12416 100,8 

Інформаційних технологій та систем управління 8470 8437 99,6 

Української мови 4602 4618 100,3 

Іноземних мов 9288 9328 100,4 

Всього 128125 131506 102,6 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора     Д.В. Карамишев 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-2 

 

Про особливості організації освітнього процесу в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та готовність кафедральних 

колективів до 2020/2021 навчального року 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева щодо особливостей організації освітнього процесу в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до 

чинних нормативних документів та рекомендацій МОН України та готовності 

кафедральних колективів до 2020/2021 навчального року, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева взяти до уваги. 

2. Визнати хід підготовки до 2020/2021 навчального року в ХарРІ НАДУ при 

Президентові України задовільним. 

3. Першому заступнику директора, заступникам директора, деканам факультетів: 

– забезпечити належний рівень організації освітнього процесу та змішаного 

навчання для здобувачів вищої освіти на початку навчального року; 

– передбачити ймовірність продовження часткових або повних обмежень 

особисто відвідувати заклад вищої освіти її здобувачами залежно від епідемічної 

ситуації, виходячи з встановленого рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

(«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний») та можливостей забезпечення 

умов неухильного дотримання протиепідемічних заходів учасниками освітнього 

процесу. 

4. Завідувачам кафедр спрямувати зусилля кафедральних колективів на: 

– забезпечення організації освітнього процесу за змішаним навчанням відповідно 

до Рекомендацій щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової 

передвищої та вищої освіти рекомендованих МОН України для 2020-2021 навчального 

року та інших нормативних документів МОН України; 

– поєднання в освітньому процесі безпосередньої та опосередкованої форми 

взаємодії здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, максимальне 

наближення його змісту до специфіки та практичних потреб роботи в органах публічної 

влади, досягнення високої якості методичного супроводу змішаного навчання, 

впровадження нових інтерактивних форм і методів роботи зі слухачами і студентами, 

викладання навчального матеріалу, контролю знань та об'єктивності оцінювання 



 

успішності здобувачів вищої освіти. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-3 

 

Про Порядок проведення конкурсного відбору  

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України  

та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

ХарРІ НАДУ Карамишева Д.В. про порядок  проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у новій 

редакції (додається). 

2. Вважати таким, що втратив чинність «Порядок проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України», затверджений рішенням Вченої 

ради ХарРІ НАДУ від 24 квітня 2018 року № 3/237-2 і введений в дію наказом 

директора ХарРІ НАДУ від 25 квітня 2018 року № 124-к. 

3. Начальнику відділу роботи з персоналом Носик О.А. забезпечити введення в 

дію Порядку в установленому порядку з урахуванням зауважень і пропозицій членів 

Вченої ради ХарРІ НАДУ до 10 вересня 2020 року.   

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 



 

    ПРОЄКТ 
Додаток  

до рішення Вченої ради 

     від 04 вересня 2020 року 

протокол № 6/262-3 

 
ПОРЯДОК 

проведення конкурсного відбору  

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) 

 

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) (далі - Порядок) визначає процедуру 

і умови заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – деканів 

факультетів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, 

викладачів. 

І. Загальні положення 

1.1. Конкурс - спеціальна процедура відбору та обрання науково- педагогічних 

працівників Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ХарРІ 

НАДУ), що має на меті забезпечити ХарРІ НАДУ працівниками, які найбільше 

відповідають місії та завданням ХарРІ НАДУ, вимогам сучасної вищої освіти. 

1.2. Конкурс проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, 

рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 

комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-

педагогічних працівників. 

1.3. Для організації та проведення конкурсу наказом директора ХарРІ НАДУ 

утворюється одна або декілька конкурсних комісій, про що видаються відповідні 

накази. 

Конкурсна комісія утворюється у складі не менше 5 та не більше 9 членів. 

Директор ХарРІ НАДУ може прийняти рішення про скасування конкурсу та про 

оголошення нового конкурсу у разі недотримання вимог цього Порядку. 

1.4. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

оголошується: 

на вакантні посади, в тому числі у разі введення нової посади до штатного 

розпису ХарРІ НАДУ; 

на посади, які згідно з наказом президента Національної академії зайняті на 

термін до проведення конкурсу; 



 

у разі закінчення контракту з науково-педагогічним працівником. 

1.5.  Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

оголошується: не пізніше ніж через два місяці після набуття ними статусу вакантних; 

не раніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з 

науково-педагогічним працівником, який перебуває на цій посаді. 

Дата публікації оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу. 

1.6. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті ХарРІ НАДУ та у друкованих засобах 

інформації. 

Термін подання заяв про участь в конкурсі та документів - 30 календарних днів 

з дня опублікування оголошення в друкованих засобах інформації. 

1.7. Проект наказу про оголошення конкурсу та створення конкурсної комісії 

готує відділ роботи з персоналом після отримання відповідного доручення директора 

ХарРІ НАДУ. 

1.8. З метою надання повної та об’єктивної інформації, оголошення про 

конкурс має містити: найменування посад, на які оголошено конкурс; вимоги до 

претендентів (науковий ступінь, вчене звання тощо); строки подання заяв та 

документів, їх стислий перелік; номери телефонів та адресу ХарРІ НАДУ для подання 

документів. 

1.9. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи з науковим 

ступенем та/або вченим званням, а також особи зі ступенем магістра, які за своїми 

освітньо-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, що висуваються до 

науково-педагогічних працівників відповідно до законодавства. 

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника особисто подає такі 

документи: 

- заяву на ім’я директора ХарРІ НАДУ про участь у конкурсі; 

- копію паспорта громадянина України; 

- особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в ХарРІ НАДУ);  

- копії дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, копії атестатів про 

присвоєння вчених звань (доцента, професора) (для осіб, які не працюють в 

ХарРІ НАДУ); 

- список наукових та науково-методичних праць (за наявності); 

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 

п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва). 

При прийнятті заяви про участь у конкурсі та поданих документів відділ 

роботи з персоналом перевіряє оригінал документа, що засвідчує особу претендента, 

та оригінали документів, доданих до заяви, й засвідчує правильність наданих йому 

копій цих документів. 

1.10. Особам, які подали заяви і не відповідають вимогам оголошеного 

конкурсу, у зв’язку з чим не допускаються до участі в ньому, надсилаються відповідні 

письмові повідомлення. Такі повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 3 робочі дні 

з моменту встановлення невідповідності таких осіб вимогам оголошеного конкурсу. 



 

1.11. Термін проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників - два місяці після завершення прийняття заяв претендентів. 

1.12. Розгляд поданих претендентами документів, інформації про роботу 

претендентів у ХарРІ НАДУ за попередній період (якщо претендент працював у 

ХарРІ НАДУ до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за 

сумісництвом), здійснюється на засіданні конкурсної комісії. 

1.13. Керівництво конкурсною комісією здійснює голова комісії, який у межах 

своєї компетенції скликає її засідання. У разі відсутності голови конкурсної комісії 

його обов’язки виконує заступник голови. Засідання конкурсної комісії вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів конкурсної комісії. 

1.14. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів, якщо голоси розділилися порівну, голос головуючого є 

вирішальним. 

1.15. Продовження та переукладення строкового трудового договору 

(контракту) з науково-педагогічним працівником без проведення конкурсу не 

допускається (крім строкових трудових договорів із сумісниками). 

1.16. В окремих випадках - у разі неможливості забезпечення освітнього 

процесу наявними штатними працівниками вакантні посади науково-педагогічних 

працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного 

заміщення цих посад у поточному навчальному році. 

1.17. Без проведення конкурсу (за трудовим договором) здійснюється 

заміщення посад: 

- науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку 

у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, творчу відпустку тощо); 

- науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або 

проходять стажування з відривом від виробництва (на цей період); 

- на умовах сумісництва. 

ІІ. Відбір та обрання декана факультету 

2.1. Директор ХарРІ НАДУ самостійно здійснює відбір кандидата на посаду 

декана факультету та вносить на погодження зборів трудового колективу цього 

факультету кадрову пропозицію. Такий відбір може бути здійснений шляхом 

проведення конкурсу в порядку, який визначений наказом директора ХарРІ НАДУ. 

2.2. Збори трудового колективу факультету розглядають кандидатуру 

претендента на заміщення посади декана факультету та погоджують її шляхом 

відкритого голосування. Обговорення проводиться, як правило, у присутності 

претендента, однак його відсутність не перешкоджає прийняттю рішення трудовим 

колективом факультету. Про дату та місце проведення обговорення претендента 

повідомляють не пізніше ніж за тиждень до проведення зборів трудового колективу 

факультету. 

2.3. Після прийняття рішення зборами трудового колективу факультету щодо 

погодження претендента на посаду декана факультету директор ХарРІ НАДУ укладає 



 

з особою трудовий договір (контракт) строком до 5 років та видає наказ щодо її 

прийняття. 

2.4. У разі не погодження зборами трудового колективу факультету кандидата 

на посаду декана цього факультету директор ХарРІ НАДУ має право видати наказ щодо 

тимчасового виконання обов’язків декана факультету до його прийняття в 

установленому порядку. 

2.5. Деканом факультету може бути особа, яка відповідно до законодавства має 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання і стаж науково-педагогічної роботи не 

менше 5 років у закладах вищої освіти. 

2.6. Рішення зборів трудового колективу факультету, на якому 

розглядатиметься питання про обрання декана факультету, вважається дійсним, якщо 

на них присутні не менше 2/3 членів цього факультету. Погодженим вважається 

претендент, який набрав більше половини голосів присутніх на зборах трудового 

колективу факультету. 

ІІІ. Обрання завідувача кафедри 

3.1. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою 

радою ХарРІ НАДУ строком на 5 років з урахуванням пропозиції трудового колективу 

факультету та кафедри. 

3.2. У конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри можуть брати участь 

особи, які відповідно до законодавства мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у навчальних закладах 

вищої освіти. 

3.3. Особи, які виявили бажання зайняти посаду завідувача кафедри та 

відповідають кваліфікаційним вимогам до неї, подають заяву та відповідні документи 

до ХарРІ НАДУ. 

3.4. Конкурсна комісія розглядає заяви та документи осіб, які виявили бажання 

зайняти посаду завідувача кафедри та встановлює їх відповідність кваліфікаційним 

вимогам. 

3.5. До складу конкурсної комісії, на якій обговорюються кандидатури 

претендентів на заміщення посади завідувача кафедри, повинні обов’язково входити 

перший заступник директора та заступники директора, декан факультету, керівники 

відділу роботи з персоналом та сектору із правових питань. 

3.6. За результатами обговорення заяв та документів осіб, які виявили бажання 

зайняти посаду завідувача кафедри та встановлення їх відповідності кваліфікаційним 

вимогам, такі особи допускаються до конкурсу. 

Про дату та місце проведення засідання кафедри, зборів трудового колективу 

факультету, засідання Вченої ради ХарРІ НАДУ претенденти повідомляються не 

пізніше ніж за тиждень до їх проведення. 

3.7. Кандидатури претендентів на заміщення посади завідувача кафедри та їхнє 

бачення щодо майбутнього її функціонування попередньо обговорюються на засіданні 

відповідної кафедри в їх присутності. 

3.8. Рішення кафедри про відповідність професійних та особистісних якостей 

претендентів на посаду завідувача кафедри по кожному претенденту приймаються 



 

голосуванням науково-педагогічних працівників кафедри. Форма голосування - таємне 

чи відкрите - визначається кафедрою перед голосуванням. Рішення кафедри 

оформлюється відповідним протоколом засідання кафедри. 

3.9. Претенденти мають право ознайомитись з рішенням кафедри до засідання 

Вченої ради ХарРІ НАДУ. 

3.10. Конкурсною комісією після прийняття рішення кафедрою щодо 

рекомендації претендентів на посаду завідувача кафедри виноситься на розгляд зборів 

трудового колективу факультету. 

3.11. Рішення зборів трудового колективу факультету про рекомендацію 

претендента на заміщення посади завідувача кафедри приймається шляхом відкритого 

голосування. 

3.12. Після прийняття рішення зборами трудового колективу факультету 

питання щодо рекомендації претендентів на посаду завідувача кафедри виноситься на 

розгляд Вченої ради ХарРІ НАДУ. 

3.13. На засіданні Вченої ради ХарРІ НАДУ перед таємним голосуванням голова 

конкурсної комісії ознайомлює членів Вченої ради ХарРІ НАДУ з матеріалами 

особової справи кожного претендента, з рекомендаціями кафедри, трудового 

колективу факультету. 

3.14. Засідання Вченої ради ХарРІ НАДУ, на якому розглядатиметься питання 

про обрання завідувача кафедри вважається дійсним, якщо на засіданні присутні не 

менше 2/3 членів Вченої ради ХарРІ НАДУ. Обраним вважається претендент, який 

набрав більше 50% голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради ХарРІ НАДУ. 

3.15. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із членів Вченої ради ХарРІ НАДУ в кількості не менше трьох осіб. Протокол 

лічильної комісії затверджує Вчена рада ХарРІ НАДУ відкритим голосуванням. 

3.16. Прізвища всіх претендентів на заміщення відповідної посади вносяться до 

єдиного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради ХарРІ НАДУ 

має право голосувати лише за одну кандидатуру на посаду. За умови наявності більше 

ніж однієї позначки в бюлетені, він вважається недійсним. 

3.17. Якщо під час проведення конкурсу на відповідну посаду не було подано 

жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше половини голосів присутніх 

членів Вченої ради ХарРІ НАДУ, конкурс вважається таким, що не відбувся, та 

оголошується повторно. 

3.18. Директор ХарРІ НАДУ на підставі результатів проведеного Вченою радою 

ХарРІ НАДУ голосування укладає трудовий договір (контракт) із обраною особою 

строком на 5 років та видає наказ про прийняття особи на посаду. 

ІV. Проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад професора, 

доцента, старшого викладача, викладача 

5.1. У конкурсі на заміщення посади професора можуть брати участь особи, які 

мають науковий ступінь та/або вчене звання і стаж науково-педагогічної роботи не 

менше як 3 роки. 

5.2. У конкурсі на заміщення посади доцента можуть брати участь особи, які 

мають науковий ступінь або вчене звання і стаж науково-педагогічної роботи не менше 



 

як 2 роки. 

5.3. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача, викладача, можуть 

брати участь особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які 

мають ступінь магістра. 

5.4. Особи, які виявили бажання зайняти посаду професора, доцента, старшого 

викладача, викладача та відповідають кваліфікаційним вимогам до неї, подають заяву 

та відповідні документи до ХарРІ НАДУ у встановленому порядку. 

5.5. Конкурсна комісія розглядає заяви та документи осіб, які виявили бажання 

зайняти посаду професора, доцента, старшого викладача, викладача та встановлює їх 

відповідність кваліфікаційним вимогам. 

5.6. До складу конкурсної комісії, на якій обговорюються кандидатури 

претендентів на заміщення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача 

повинні обов’язково входити перший заступник директора та заступники директора, 

декан факультету, завідувач відповідної кафедри, керівники відділів роботи з 

персоналом та сектору із правового забезпечення. 

5.7. За результатами обговорення заяв та документів осіб, які виявили бажання 

зайняти посаду професора, доцента, старшого викладача, викладача встановлюється їх 

відповідність кваліфікаційним вимогам і такі особи допускаються до співбесіди із 

конкурсною комісією. 

5.8. За результатами співбесіди конкурсна комісія рекомендує директору ХарРІ 

НАДУ прийняти на посаду професора, доцента, старшого викладача, викладача особу, 

яка найкраще відповідає займаній посаді. 

5.9. Директор ХарРІ НАДУ з урахуванням пропозицій конкурсної комісії 

укладає трудовий договір (контракт) із професором до 5 років, доцентом, старшим 

викладачем, викладачем - до 3 років та видає наказ про прийняття на посаду. 

V. Порядок укладання трудового договору (контракту) 

6.1. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання 

трудового договору (контракту). 

6.2. Директор ХарРІ НАДУ в межах наданих йому повноважень приймає на 

посади та звільняє з посад науково-педагогічних працівників. Підставою для прийняття 

на посаду є укладання трудового договору (контракту). 

6.3. Уведене в дію рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ або рекомендації 

конкурсної комісії є підставою для укладення трудового договору (контракту) з 

обраною особою і видання наказу про її прийняття на роботу  

 

Начальник відділу 

роботи з персоналом        О.А. Носик 

Додаток  

до Порядку проведення 

конкурсного відбору при заміщенні 

посад науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ 

та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) 



 

 

 

КОНТРАКТ 

з науково-педагогічним працівником  

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

 

_________           «__»________202_ року 

     (місто) 

__________________________________________________________________________

___ 

(заклад освіти в особі керівника) 

 

__________________________________________________________________________

___ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

 

з одного боку, та громадянин ________________________________________ 

                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)  

з другого боку, уклали цей контракт про таке: 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

 

приймається на посаду: 

__________________________________________________________________ 

(повна назва посади) 

 

на термін з «___»____ 202_ року по «____» ____ 202_ року 

 

Загальні положення 

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту 

виникають трудові відносини між Працівником і Харківським регіональним 

інститутом державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, які реалізуються сторонами. 

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються Роботодавець і 

Працівник. 

Обов’язки сторін 

3. За цим контрактом Роботодавець зобов’язується: виплачувати заробітну 

плату у встановлені законодавством терміни; забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством України, колективним договором і 

угодою сторін; надавати можливість щодо підготовки та підвищення кваліфікації 

працівника. 

4. За цим контрактом Працівник зобов’язується виконувати роботу, пов’язану 



 

з навчальною, науковою, методичною та організаційною діяльністю, відповідно до 

навчальних планів, затверджених в установленому порядку, а саме: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Працівник зобов’язується; дотримуватися вимог Конституції України, 

законодавства України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, Положення про Національну академію; 

інших нормативно-правових актів України та актів Національної академії; чесно і 

сумлінно виконувати посадові обов’язки, розпорядження керівництва; додержуватися 

трудової дисципліни; дбайливо ставитися до майна Національної академії і нести 

матеріальну відповідальність за його пошкодження чи втрату. 

 

Робочий час 

6. Працівник зобов’язується дотримуватися правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

7. Робочий час Працівника визначається Кодексом законів про працю України 

та обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків, 

відображених у відповідних планах. 

8. Навчальне навантаження Працівника визначається відповідним наказом 

ХарРІ НАДУ. 

9. Залучення Працівника до роботи, не обумовленої контрактом, може 

здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом. 

 

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника 

10. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Працівнику 

встановлюється щомісячний посадовий оклад відповідно до законодавства України. 

11. Зміни в заробітній платі Працівника встановлюються згідно із 

законодавством України. 

12. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до 

законодавства України. 

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів 

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 

передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із 

законодавством України. 

14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому 

законодавством України. 

 

Зміни, припинення та розірвання контракту 

15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, 

укладеною в письмовій формі. 

16. Цей контракт припиняється: 



 

а) після закінчення строку дії контракту; 

б) за угодою сторін; 

в) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, 

передбачених законодавством (ст. 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом; 

г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, 

передбачених законодавством (ст. 39 КЗпП України) та цим контрактом; 

д) з інших підстав, передбачених законодавством. 

При розірванні контракту з підстав, не передбачених законодавством, 

звільнення проводиться за п.8 ст. 36 КЗпП України. 

17. При достроковому розірванні контракту в разі невиконання або 

неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він 

розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні. 

 

Термін дії та інші умови контракту 

18. Строк дії контракту з «___» ______ 202___ року                                          до   

«____»_________ 202___  року. 

19. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами. 

20. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою 

сторін продовжений або укладений на новий строк. 

21. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у 

письмовій формі. 

22. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються в кожної зі 

сторін і мають однакову юридичну силу. 

Адреси сторін 

Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної 

академії державного управління при 

Президентові України 

 Відомості про Працівника 

Домашня адреса: 

Тел.: 

Паспорт: 

Ідентифікаційний код: 

просп. Московський, 75,   

м. Харків, 61001   

тел. (057) 732-30-42   

   

РОБОТОДАВЕЦЬ  ПРАЦІВНИК 

   

   

(посада, прізвище та ініціали, підпис)  (прізвище та ініціали, підпис) 

МП   

«____»______________202___ року  «____»______________202___ року 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-4 

 

Про внесення змін до освітньо-професійної програми  

«Публічне управління та адміністрування»  

зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування  

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування  

для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.08.2020 р. № 1001 стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня 

вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування Вчена 

рада УХВАЛИЛА:  

 1. Затвердити освітньо-професійну програму «Публічне управління та 

адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти із змінами, внесеними відповідно до Стандарту вищої освіти України 

другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.08.2020 р. № 1001. 

 Програма із змінами додається. 

 2. Установити, що освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти із змінами, затверджена пунктом 1 цього рішення, вводиться в дію з 

2020/2021 навчального року. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

Додаток 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

(із змінами) 

 

«Публічне управління та адміністрування» 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) рівень 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «магістр» 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 «Публічне управління та адміністрування»  

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ 

Вчений секретар ХарРІ НАДУ  

_________________  Н. В. Калінкіна 

(протокол № 6/262-4 від 30 жовтня 2020р.) 

 

 

Освітня програма вводиться в дію  

з ____ ___________________ 2020 р. 

Директор ХарРІ НАДУ 

____________________  Л. О. Бєлова 

(наказ № _____ від __  _______ 2020 р.) 

  

 

Харків – 2020 р. 



 

ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (далі – Програма) розроблена відповідно до пунктів 2 і 3 статті 10 

Закону України «Про вищу освіту» на підставі Національної рамки кваліфікацій, 

Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ступеня «магістр» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001 (далі – 

Стандарт), та з урахуванням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

Програма розроблена проектною групою випускової кафедри державного 

управління Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі – 

ХарРІ НАДУ) у складі: 
 

1. Газарян С. В. керівник групи, гарант програми, професор кафедри 

державного управління ХарРІ НАДУ, д.держ.упр., 

проф. 

2. Коротич О.Б. професор кафедри державного управління ХарРІ 

НАДУ, д.держ.упр., проф. 

3. Конотопцева 

Ю.В. 

доцент кафедри державного управління ХарРІ НАДУ, 

к.держ.упр., доц. 

 

ПРОГРАМУ РОЗГЛЯНУТО: 

− на засіданні Науково-методичної ради ХарРІ НАДУ 

(протокол від 25 червня 2018 року № 4); 

− на засіданні Вченої Ради ХарРІ НАДУ 

(рішення від 23.07.2018 року № 260 / 6-7). 

 

ПРОГРАМУ ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

Програма розроблена з урахуванням пропозицій робочої групи Національної 

академії державного управління при Президентові України.  

 

У Програмі враховано пропозиції органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, галузевих державних установ, об’єднань 

організацій роботодавців та професійних громадських об’єднань, які здійснюють 

діяльність у сфері публічного управління та адміністрування. 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
 1.1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень  

Освітня кваліфікація – магістр публічного управління 

та адміністрування за спеціалізацією (зазначити 

спеціалізацію за наявності) 
Офіційна назва 

освітньої програми 
Публічне управління та адміністрування 

 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 16 місяців. 
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію НД №2193314 

до 1 липня 2022 р. 
Цикл/рівень 

 
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 
Передумови Наявність ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
Мова(и) викладання Українська  
Термін дії освітньої 

програми 
До 1 липня 2022 року 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/ 

general.kbuapa.kharkov@gmail.com 

 

1.2 – Мета освітньої програми 

підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування 
1.3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Публічне управління та адміністрування 

Об’єкти вивчення: принципи і закономірності 

функціонування системи публічного управління та 

адміністрування як сукупності інститутів державного 

управління, місцевого самоврядування, громадянського 

суспільства відповідно до покладених на них функцій і 

повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та 

механізми, що характеризують прояви публічного 

управління та адміністрування на вищому, 

центральному, регіональному та місцевому рівнях. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові 

концепції (теорії) публічного управління та 



 

адміністрування, зокрема на вищому, центральному, 

регіональному та місцевому рівнях управління.  

Методи, методики та технології: наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, інституціонального, інструментального, 

функціонального, організаційно-технологічного та 

правового забезпечення, електронного урядування, 

системного аналізу, моделювання, прогнозування та 

проєктування.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 

управлінських рішень, спеціалізоване програмне 

забезпечення 
Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

 
Основний фокус 

освітньої програми  
Загальна освіта у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Ключові слова: публічне управління, публічне 

адміністрування, публічна влада, публічна політика, 

публічна служба, місцеве самоврядування, публічні 

послуги, управління публічними фінансами, публічна 

інформація тощо. 
Особливості 

програми 
Вимагає спеціальної практики в органах державної влади 

чи органах місцевого самоврядування, інших державних 

органах, організаціях, установах, на які поширюється дія 

законів України «Про державну службу» та «Про службу 

в органах місцевого самоврядування». 
1.4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
− на посадах в центральних і місцевих органах 

державної влади;  

− на посадах в органах місцевого 

самоврядування;  

− на посадах в структурах недержавних 

суб’єктів громадянського суспільства та громадських 

організацій; 

− на керівних посадах і посадах фахівців на 

підприємствах, установах і організаціях державної і 

комунальної форм власності;  

− на управлінських і адміністративних посадах 

в міжнародних організаціях та їх представництвах в 

Україні. 
Подальше навчання Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих 
1.5 – Викладання та оцінювання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14


 

Викладання та 

навчання 
Викладання здійснюється на засадах проблемно-

орієнтованого навчання, самонавчання, навчання через 

практику 
Оцінювання Усні та письмові екзамени, диференційовані заліки, 

індивідуальні практичні завдання, стажування тощо. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в 

установленому порядку.  
1.6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 
Загальні 

компетентності (ЗК) 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти 

соціально 8 відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати 

професійний, інтелектуальний і культурний рівні.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології.  

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною 

мовою.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій публічної 

сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-

аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного 

управління у відносинах з іншими державними органами 

та органами місцевого самоврядування, громадськими 



 

об’єднаннями, підприємствами, установами і 

організаціями незалежно від форм власності, 

громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з 

ними.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти 

нормативно-правових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи 

розвитку соціально-економічних систем на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях.  

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку 

діяльність у сфері публічного управління та 

адміністрування.  

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
1.7 – Програмні результати навчання 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.  

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 

своєї професійної компетенції.  

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування.  

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії.  

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.  

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 



 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати 

проблеми публічного управління та результати досліджень. РН10. 

Представляти органи публічного управління й інші організації публічної 

сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.  

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

висновків. 
1.8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники кафедр Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України, практики публічного 

управління, передусім які мають науковий ступінь з 

державного управління, публічного управління та 

адміністрування. 
Матеріально-

технічне забезпечення 
Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним умовам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої світи і є достатнім для забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти.  
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми з підготовки фахівців зі 

спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування відповідає ліцензійним умовам, має 

актуальний змістовий контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологіях. 
1.9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 
Забезпечуються відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», міжнародних конвенцій, угод, 

меморандумів та інших діючих нормативно-правових 

актів, що регламентують ці питання. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На навчання приймаються на умовах контракту іноземці 

та особи без громадянства, які мають диплом бакалавра 

або магістра 



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кіcть 

кредитів 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Публічна політика 4 

ОК 2. Глобалізація та політика національної безпеки 4 

ОК 3. Управління змінами  4 

ОК 4. Економічне врядування та публічні фінанси  4 

ОК 5. Регіональне управління та місцеве самоврядування 4 

ОК 6. Право в публічному управлінні 4 

ОК 7. Інституціональне забезпечення публічної влади   4 

ОК 8. Стратегічне управління   4 

ОК 9. Соціальна та гуманітарна політика  4 

ОК 10. Інформаційна політика та цифрові технології 4 

ОК 11. Парламентаризм 4 

ОК 12. Управління персоналом в публічній службі  4 

ОК 13. Практика: навчальна (тренінги) – 4 кредити; службова 

(стажування в органах публічної влади) – 4 кредити 
8 

ОК 14. Кваліфікаційна робота 7,5 

ОК 15. Атестація (захист кваліфікаційної роботи – 1 кредит; 

комплексний екзамен – 1 кредит) 
1,5  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65 

 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК-1.1  4 

ВК-1.2  4 

ВК-1.3  4 

ВК-1.4  4 

ВК-1.5  4 

ВК13 Іноземна мова 5 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90 

 



 

2.2. Перелік вибіркових компонент ОП 

 

ВК. 1 Європейська інтеграція  

ВК.2 Управління органами публічної влади 

ВК.3 Управління у сфері охорони здоров’я 

ВК.4 Місцеве самоврядування 

ВК.5 Управління регіональним розвитком 

ВК.6 Електронне урядування 

ВК.7 Інформаційно-комунікативна діяльність в публічному управлінні 

ВК.8 Публічне управління в економічній сфері 

ВК.9 Управління персоналом в органах публічної влади 

ВК.10 Правове забезпечення діяльності органів публічної влади 

ВК. 11 Політичні інститути та процеси 

ВК. 12 Публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку 

ВК.13 Іноземна мова (англійська, німецька, французька) 

 



 

2.3. Структурно-логічна схема освітнього процесу 

 
Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-cть 
кредит 

ЄКТС 

Заг. 
обсяг 

год. 

Форма 
підсум-

кового 

контролю 

1 2 3 4 5 

І курс, І семестр   

ОК 1. Публічна політика 4 120 екзамен 

ОК 2. Глобалізація та політика національної безпеки  4 120 екзамен 

ОК 3. Управління змінами 4 120 екзамен 

ОК 4. Економічне врядування та публічні фінанси 4 120 екзамен 

ОК 5. Регіональне управління та місцеве самоврядування 4 120 екзамен 

ОК 6. Право в публічному управлінні 4 120 диф.залі

к 

ОК 7. Інституціональне забезпечення публічної влади 3 90  

ОК 14. Практична підготовка: Навчальні тренінги 4 120 диф.залі

к 

Усього за І семестр: 31 930 5е, 2д.з. 

 

І курс, ІІ семестр   

ОК 7. Інституціональне забезпечення публічної влади 1 30 екзамен 

ОК 8. Стратегічне управління 4 120 диф.залі

к 

ОК 9. Соціальна та гуманітарна політика 4 120 екзамен 

ОК 10. Інформаційна політика та цифрові технології 4 120 екзамен 

ОК 11. Парламентаризм 4 120 екзамен 

ОК 12. Управління персоналом в публічній службі 4 120 екзамен 

ВК 13. Іноземна мова  5 150 диф.залі

к 

ВК -1-

5. 

…. 4 120 диф.залі

к 

Усього за ІІ семестр: 30 900 5е, 3д.з 

 

ІІ курс, ІІІ семестр   

ВК -1-

1. 

 4 120 екзамен 

ВК -1-

2. 

 4 120 екзамен 

ВК -1-

3. 
 4 120 екзамен 

ВК -1-

4. 
 4 120 екзамен 

ОК 13. Практична підготовка: стажування 4 120 диф.залі

к 

ОК 14. Підготовка кваліфікаційної роботи  7,5 225  

ОК 15. Атестація  1,5 45  

Усього за ІІІ семестр: 29 870 4е, 1д.з. 

Загальний обсяг: 90 2700  

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

 

Атестація випускників освітньої (освітньо-професійної) програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи 

та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в 

установленому порядку. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота не повинна 

містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. У кваліфікаційній 

роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного 

управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в 

репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу. 

Вимоги до атестаційного/єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту. Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам Стандарту та 

відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту, які встановлюються законодавством. 

 

Атестація здобувачів вищої освіти завершується видачею документу 

встановленого зразка. 

Кваліфікація в дипломі: 

Ступінь вищої освіти − магістр 

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування 

Спеціалізація (зазначити спеціалізацію за наявності) 

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування 

 

Академічні успіхи здобувачів вищої освіти оцінюються за бально-

рейтинговою шкалою (максимальна кількість – 100 балів), що прийнята в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, з обов’язковим 

переведенням кількості балів в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 

(табл. 1).  



 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 

Значення оцінки 

ЕСТS 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен, 

диф.залік 
залік 

90-100 A відмінно Високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

82-89 B дуже добре Достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
74-81 C добре 

64-73 D задовільно Середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

60-63 E достатньо 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового кредиту 

 



 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 
 ОК  

1 

ОК  

2 

ОК  

3 

ОК  

4 

ОК  

5 

ОК  

6 

ОК 

7 

ОК  

8 

ОК 

9 

ОК  

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ЗК01 +     +    +    + 

ЗК02           + +   

ЗК03   +  +   +       

ЗК04         +   + +  

ЗК05  +  + +  +        

ЗК06  +             

ЗК07        +     + + 

СК01 +        +      

СК02   +    +      +  

СК03          +     

СК04    +           

СК05      + +   +     

СК06  +             

СК07      +     +    

СК08    + +   +       

СК09   +      +     + 

СК10 +          + +   

 

 

Продовження матриці відповідності програмних компетентностей 

 
 ВК  

1 

ВК 

2 

ВК  

3 

ВК 

4 

ВК 

5 

ВК 

6 

ВК 

7 

ВК 

8 

ВК 

9 

ВК 

10 

ВК 

11 

ВК  

12 

ВК 

13 

ЗК01      +    +    

ЗК02    +       +   

ЗК03     +         

ЗК04   +      +   +  

ЗК05  +      +      

ЗК06 +      +      + 

ЗК07           +   

СК01    +   +     +  

СК02  + +      + +    

СК03  +    +        

СК04    +    +      

СК05       +      + 

СК06      +        

СК07 +         +    

СК08   +  +   +      

СК09         +   +  

СК10 +    +      +  + 

 



 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 О

К  

1 

О

К  

2 

О

К  

3 

О

К  

4 

О

К  

5 

О

К  

6 

О

К 

7 

О

К  

8 

О

К 

9 

О

К  

10 

О

К 

11 

О

К 

12 

О

К 

13 

О

К 

14 

РН0

1 

+        +     + 

РН0

2 

     +     +  + + 

РН0

3 

 +             

РН0

4 

  + +    +  +   +  

РН0

5 

         +     

РН0

6 

   + +  + +       

РН0

7 

   + +   +   +    

РН0

8 

+     +   +    +  

РН0

9 

 +             

РН1

0 

     + +   +  +   

РН1

1 

+ + +  +  +    + +   

РН1

2 

  +      +   +  + 

 

 

Продовження матриці забезпечення програмних результатів навчання 

 

 ВК  

1 

ВК 

2 

ВК  

3 

ВК 

4 

ВК 

5 

ВК 

6 

ВК 

7 

ВК 

8 

ВК 

9 

ВК 

10 

ВК 

11 

ВК  

12 

ВК 

13 

РН01   +   +   +  + + + 

РН02 +         +  +  

РН03          +    

РН04   +   +  +      

РН05  +    +        

РН06  +  + +   +      

РН07   +  +         

РН08    +   +    +   

РН09 +      +      + 



 

РН10       +  +     

РН11 + +  +    +  + + +  

РН12     +    +    + 



 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Розробник     

…     

Розробник     

 

 

 

 
 

 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-5 

 

Про внесення змін до розділу ХІІІ «Особливості прийому на навчання до 

Інституту іноземців та осіб без громадянства» Правил прийому для здобуття 

вищої освіти у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України  

у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з економіко-

господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про необхідність внесення змін до 

розділу ХІІІ «Особливості прийому на навчання до Інституту іноземців та осіб без 

громадянства» Правил прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році (далі – Інституту), затвердженого 

рішенням Вченої ради Інституту від 30.06.2020 р. № 5/261, у зв’язку із запровадженням 

карантину на території України, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, 

Міністерством освіти і науки України заплановано продовження прийому іноземних 

громадян до 15 грудня 2020 року (замість 01 листопада 2020 року) (відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 06 серпня 2020 року №1/9-423), Вчена рада 

УХВАЛИЛА:   

1. Внести зміни до розділу ХІІІ «Особливості прийому на навчання до Інституту 

іноземців та осіб без громадянства» Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2020 році, затвердженого 

рішенням Вченої ради Інституту від 30.06.2020 р. № 5/261, зокрема: 

в таблиці 11 п. 17 слова «до 27 жовтня» замінити на «4 грудня», «29 жовтня» 

замінити на «09 грудня», «30 жовтня» замінити на «11 грудня». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з 

економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-6 

 

Про внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, 

аспірантів і докторантів та стажування слухачів Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, які навчаються за державним замовленням 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо внесення змін до Положення 

про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів і докторантів та стажування 

слухачів Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, які навчаються за 

державним замовленням, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Пункт 4.3 Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів і 

докторантів та стажування слухачів Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України, 

які навчаються за державним замовленням, викласти в такій редакції: 

«4.3. Максимальний розмір матеріального заохочення, як правило, не може 

перевищувати 2-кратний розмір стипендії, встановлений для аспірантів, які навчаються 

за державним замовленням на денній формі (з відривом від виробництва). 

Розмір матеріального заохочення аспірантам, які навчаються за державним 

замовленням на денній формі (з відривом від виробництва), визначається рішенням 

Стипендіальної комісії. 

2. Головному бухгалтеру – начальнику відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку і звітності (О.О. Хлєбникова) на підставі рішення 

Стипендіальної комісії ХарРІ НАДУ здійснити відповідні нарахування та виплати.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 04 вересня 2020 року, протокол № 6/262-7 

 

Про затвердження Положення про академічну доброчесність науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти  

ХарРІ НАДУ при Президентові України  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо реалізації в діяльності 

ХарРІ НАДУ п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», а саме розвитку 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в частині забезпечення 

дотримання академічної доброчесності, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, 

наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ХарРІ НАДУ при 

Президентові України (далі – Положення, додається). 

2. Першому заступнику директора (Д.В. Карамишев) забезпечити втілення 

Положення у діяльність ХарРІ НАДУ.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

Проєкт 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Харківського регіонального 

інституту державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

__________________ Л.О. Бєлова 

 

«___» __________ 2020 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти  

ХарРІ НАДУ при Президентові України  

(далі – Положення) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти розроблено з урахуванням вимог 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу»; Постанов 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)», «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів», «Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»; Положення про 

спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України; Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності, розроблених МОН України; листа Міністерства 

освіти і науки України від 12.03.2019 р. № 1/11-2507 «Щодо сприяння утвердження 

академічної доброчесності в Україні»; Статуту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ), Кодексу корпоративної культури ХарРІ 

НАДУ та інших нормативно-правових актів.  

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти (далі – Учасники освітнього 

процесу) розроблено з метою розвитку вищої освіти та науки в Україні відповідно до 

національних пріоритетів і світових стандартів шляхом забезпечення та покращення 

якості вищої освіти та фундаментальних і прикладних наукових досліджень в 

ХарРІ НАДУ. 



 

1.2. Положення визначає основні вимоги щодо дотримання академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу та наукової (творчої) діяльності 

ХарРІ НАДУ під час навчання, викладання, реалізації досліджень. 

1.3. У Положенні використовуються терміни у таких значеннях: 

– академічний плагіат – оприлюднення в академічному середовищі у письмовій 

або електронній формі (частково або повністю) наукових результатів, отриманих та 

оприлюднених іншими особами, як результатів власного дослідження та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання; 

– автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір (магістерська 

робота); 

– авторське запозичення – використання у письмовій або електронній формі 

(частково або повністю) наукових результатів, що містяться в атестаційних роботах 

інших авторів (магістерські роботи), і які були захищені при проведені державних 

атестацій у попередні періоди; 

– кваліфікаційна робота – є працею, на підставі захисту якої державна 

екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної та практичної підготовки 

випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом, і приймає рішення про 

присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома; 

– цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого 

іншого опублікованого (оприлюдненого на офіційному веб-сайті) твору, який 

використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерело цитування, 

іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для 

посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.  

1.4. Закон України «Про освіту» визначає основні види порушень академічної 

доброчесності та відповідальність учасників освітнього процесу за такі порушення. 

Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону, порушеннями академічної доброчесності є 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво та необ’єктивне оцінювання. Цей перелік може бути доповнений 

спеціальними законами, зокрема, Законом України «Про вищу освіту».  

1.4.1. Академічний плагіат: плагіат фрагментів письмових робіт та повних 

текстів; плагіат ідей, даних, моделей, ілюстрацій тощо; відсутність належних посилань 

за відсутності привласнення авторства; помилки цитування.  

1.4.2. Самоплагіат: дуплікація публікацій – публікація однієї і тієї самої наукової 

роботи (цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна 

публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, 

монографій, інших наукових робіт як нових наукових робіт; дуплікація наукових 

результатів – публікація повністю чи частково одних і тих самих наукових результатів 

у різних статтях, монографіях, інших наукових працях як нових результатів, які 

публікуються вперше; подання у звітах із виконання різних наукових проектів тих 

самих результатів як таких, що отримані при виконанні відповідного проекту. повторне 

подання здобувачами освіти письмових робіт, які вже подавалися як звітність із інших 

дисциплін, без дозволу викладача; агрегування чи доповнення даних — суміщення 

раніше опублікованих і нових даних без їх поділу з відповідними посиланнями на 

попередню публікацію; повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання 

на попередню публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу. 

1.4.3. Фабрикація: наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових 

роботах вигаданих чи неперевірених даних, зокрема статистичних даних, результатів 

експериментів, розрахунків чи емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та 

відеоматеріалів тощо; посилання на вигадані джерела інформації або навмисне 



 

посилання не на справжнє джерело; приписування іншим особам текстів, думок чи 

ідей, яких вони не висловлювали чи не публікували. 

1.4.4. Фальсифікація: необґрунтоване корегування результатів власних наукових 

досліджень чи виконання навчальних завдань (таке, що не базується на повторних чи 

додаткових дослідженнях, вимірюваннях або розрахунках, виправленні виявлених 

помилок тощо); наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах 

свідомо змінених літературних даних та даних, отриманих із інших джерел; зокрема, 

статистичних даних, результатів експериментів, розрахунків чи емпіричних 

досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо без належного обґрунтування 

причин і зазначення методики їх корегування; наведення неповної або викривленої 

інформації про апробацію результатів досліджень та розробок. 

1.4.5. Обман: включення до співавторів наукових публікацій осіб, що не брали 

кваліфікованої участі6 в їх підготовці; невключення до співавторів наукових 

публікацій осіб, що брали кваліфіковану участі в їх підготовці; подання як результатів 

власної праці робіт, виконаних на замовлення іншими особами, або робіт, стосовно 

яких справжні автори надали згоду на таке використання; здавання або представлення 

різними особами робіт з однаковим змістом як результату власної навчальної 

діяльності; написання чужих варіантів завдань на контрольних заходах; використання 

системи прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) при виконанні групових 

контрольних заходів з однаковими варіантами; несамостійне виконання завдань у 

випадках, коли не дозволяється отримання допомоги, або не зазначення інформації про 

отриману допомогу, консультації, співпрацю; проходження процедур контролю знань 

підставними особами; симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою 

уникнення контрольних заходів; надання відгуків або рецензій на наукові або 

навчальні роботи без належного проведення їх експертизи. 

1.4.6. Необ’єктивне оцінювання: свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти; невчасне повідомлення здобувачів освіту про 

систему оцінювання результатів навчання; застосування системи оцінювання, що не 

відповідає декларованим цілям та завданням теми, дисципліни, практики, освітньої 

програми тощо;  відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання. 

1.4.7. Хабарництво: надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших 

благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 

переваги в освітньому процесі. 

1.5. Технічною базою, яка дозволяє проводити перевірку текстів на предмет 

запозичень, є: програмні комплекси із відкритим кодом доступу – Etxt, Advego 

plagiatus, модулями Elibrary, Lekspro, findcopy, copyscape та ін.,  а також програмне 

забезпечення (ПЗ) «Plagiatus», складовою частиною якого є програмний комплекс для 

виявлення текстових запозичень. ПЗ «Plagiatus» є авторською розробкою ХарРІ НАДУ 

при Президентові України і не може використовуватись іншими особами, окрім тих, 

які визначені цим Положенням.  

1.6. Перевірка текстів на наявність авторських запозичень (плагіату) 

проводиться по базі даних їх електронних версій. 

1.7. Організація процесу перевірки магістерських на наявність авторських 

запозичень (плагіату) покладається на відділ організації наукової роботи та 

докторантури ХарРІ НАДУ (за сприяння деканатів та кафедр). Функціонально 

перевірка магістерських на наявність авторських запозичень (плагіату) забезпечується: 

- директор – здійснює загальне керівництво, формує політику забезпечення 

академічної доброчесності в діяльності ХарРІ НАДУ; 



 

- перший заступник директора – здійснює координацію роботи структурних 

підрозділів щодо дотримання принципів академічної доброчесності серед науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти; 

- декан факультету – здійснює контроль за якістю кваліфікаційних робіт та 

своєчасністю їх подання для проведення перевірки на наявність авторських запозичень 

(плагіату); 

- завідувач кафедри – здійснює попередній контроль за якістю кваліфікаційних 

та наукових робіт, забезпечує їх доопрацювання у разі виявлення авторських 

запозичень (плагіату); 

- начальник відділу організації наукової роботи та докторантури – організовує і 

забезпечує процес перевірки текстів на наявність авторських запозичень (плагіату); 

- відповідальна особа за проведення перевірки текстів на наявність авторських 

запозичень (плагіату) – здійснює перевірку та фіксує її результати відповідно до п. 4.12 

цього Положення. 

1.8. Перевірка творчих текстів на наявність авторських запозичень (плагіату) є 

складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти. 

1.9. Дія Положення розповсюджується на освітній процес у частині виконання 

кваліфікаційних робіт, а також на процеси запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових та навчальних працях науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників ХарРІ НАДУ, докторантів, аспірантів, осіб, прикріплених з метою 

здобуття ступеня професора, доктора філософії (кандидата наук) поза докторантурою 

та аспірантурою.  

 

2. ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

2.1. Система забезпечення академічної доброчесності, запобігання та виявлення 

академічного плагіату є невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти і включає в себе:  

– заходи, спрямовані на ознайомлення учасників освітнього процесу із 

поняттями та вимогами академічної доброчесності;  

– підписання декларацій про академічну доброчесність як невід’ємної частини 

дотримання Кодексу корпоративної культури ХарРІ НАДУ;  

– виявлення порушень академічної доброчесності учасниками освітнього 

процесу;  

– порядок прийняття відповідних рішень за порушення вимог академічної 

доброчесності. 

2.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

передбачає:  

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової, 

творчої діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;  

– самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей). 

2.3. Результатами навчання здобувачів вищої освіти із академічної доброчесності 

є здатність:  



 

– діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної 

доброчесності та професійної етики;  

– самостійно виконувати навчальні завдання;  

– коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, 

тверджень, відомостей;  

– усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати 

приклади людської поведінки відповідно до цих;  

– оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної 

доброчесності;  

– давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та 

професійними нормами, та інші. 

2.4. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, науковими, 

педагогічними працівниками ХарРІ НАДУ передбачає:  

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

– надання достовірної інформації про методи, методики і результати досліджень, 

джерела використаної та власну освітню і наукову діяльність;  

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти;  

– об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

2.5. Створення атмосфери академічної доброчесності є пріоритетним напрямом 

діяльності ХарРІ НАДУ. Для цього використовуються такі інструменти і заходи, як:  

– курси підвищення кваліфікації викладачів з питань академічної доброчесності, 

які можуть зараховуватися як частина планових заходів із підвищення кваліфікації;  

– самоосвіта викладачів із наступним контролем результатів навчання;  

– лекції, презентації, тренінги, семінари із запрошенням авторитетних фахівців; 

обмін досвідом та ін.  

Головними питаннями навчання з питань академічної доброчесності мають бути:  

– поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;  

– основні та деталізовані види порушень академічної доброчесності, способи їх 

ідентифікації, розмежування суперечливих випадків;  

– інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат, способи 

виявлення інших порушень академічної доброчесності;  

– методи навчання здобувачів освіти академічній доброчесності;  

– інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної 

поведінки;  

– норми законодавства, вимоги внутрішніх нормативних документів з питань 

академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти методи запобігання 

порушенням, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про 

порушення академічної доброчесності;  

– вивчення та впровадження практик провідних ЗВО світу із забезпечення 

академічної доброчесності;  

– правила академічного письма та методи навчання здобувачів вищої освіти 

академічному письму у застосуванні до конкретних навчальних дисциплін;  

– створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

 



 

3. ЗАХОДИ З ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ХарРІ НАДУ 

 

3.1. ХарРІ НАДУ вживає заходів для ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

поняттями та вимогами академічної доброчесності шляхом включення відповідного 

матеріалу до програм навчальних дисциплін, проведення окремих лекцій, семінарів, 

тренінгів, індивідуальних консультацій тощо.  

3.2. Особи, які набули статус здобувачів освіти, та нові працівники ХарРІ НАДУ 

беруть на себе зобов’язання дотримуватись академічної доброчесності та упродовж 

двох місяців з моменту зарахування на навчання / прийняття на роботу підписують 

Декларацію про академічну доброчесність.  

3.3. Підписавши Декларацію про академічну доброчесність учасник освітнього 

процесу підтверджує, що він ознайомлений з цим Положенням. 

3.4. Запобігання академічному плагіату у кваліфікаційних роботах, наукових 

дослідженнях, дисертаціях, публікаціях учасників освітнього процесу полягає у 

здійсненні технічної перевірки за допомогою спеціалізованих програмних засобів, що 

використовуються в ХарРІ НАДУ, та експертної оцінки щодо відсутності/наявності 

академічного плагіату.  

3.5. Проходження автоматизованої перевірки кваліфікаційних робіт 

контролюють відповідальні особи, затверджені в структурних підрозділах 

ХарРІ НАДУ. 

3.6. Проходження обов’язкової автоматизованої перевірки дисертацій аспірантів 

/ докторантів ХарРІ НАДУ контролюють наукові керівники / наукові консультанти 

аспірантів/докторантів; завідувачі кафедр/НДЛ та рецензенти (експерти), відповідальні 

за проведення попередніх експертиз дисертацій та підготовку висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацій); голова та вчений 

секретар спеціалізованої вченої ради . 

3.7. Проходження обов’язкової автоматизованої перевірки наукових, навчально-

методичних праць тощо, які рекомендуються до друку/оприлюднення в мережі 

Інтернет, контролюють завідувачі кафедр, голова та вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради . 

3.8. Проходження автоматизованої перевірки наукових періодичних видань 

ХарРІ НАДУ (друкованих та електронних) контролюють головні редактори / 

відповідальні секретарі видань.  

3.9. Робота з попередження академічної доброчесності здійснюється через 

проведення заходів для учасників освітнього процесу щодо дотримання норм 

законодавства України про авторське право і суміжні права, правил цитування джерел 

інформації у разі використання оприлюднених ідей, розробок, тверджень, відомостей 

при підготовці наукової (творчої) продукції, об’єктивного оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти Університету тощо. 

3.10. Попередження авторських запозичень в ХарРІ НАДУ здійснюють 

деканати, кафедри та відділ організації наукової роботи та докторантури проведенням 

комплексу профілактичних заходів, які полягають в:  

– інформуванні здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання правил 

«Етичного кодексу вчених України», правил академічної етики та підвищення 

відповідальності за дотриманням норм цитування;  

– розповсюдженні методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог 

щодо належного оформлення посилань на використані матеріали;  



 

– здійсненні відділом організації наукової роботи та докторантури заходів з 

популяризації основ інформаційної культури;  

– запровадженні в рамках відповідних дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» вивчення вимог коректного використання інформації з інших джерел та 

правил опису джерел та оформлення цитувань;  

– формуванні завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних 

інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їх 

виконання;  

– щорічному проведенні для здобувачів вищої освіти та наукових керівників 

заходів з питань наукової етики та недопущення авторських запозичень;  

– ознайомленні здобувачів вищої освіти, викладачів та відповідальних осіб 

деканатів і кафедр з цім Положенням та іншими документами, що унормовують 

запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за нього. 

3.11. Розміщення на веб-сайті ХарРІ НАДУ уніфікованої інформації, яка 

визначає правила дотримування етичних норм і принципів при роботі з первинними та 

вторинними інформаційними ресурсами та об’єктами інтелектуальної власності. 

3.12. Сприяння органам слухатського самоврядування в інформуванні осіб, які 

навчаються, про правила наукової етики. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРУ ТА ПЕРЕВІРКИ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА НАЯВНІСТЬ АВТОРСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ  

 

4.1. Перевірці на наявність авторських запозичень підлягають кваліфікаційні 

роботи, що підготовлені на факультетах ХарРІ НАДУ при Президентові України. 

4.2. Первинну перевірку на наявність авторських запозичень проводять деканат 

та кафедри в межах організації процесу написання кваліфікаційних робіт. 

4.3. На завершальному процесі оформлення кваліфікаційних робіт відбувається 

їх перевірка на наявність авторських запозичень апаратним засобом ПЗ «Plagiatus».  

4.4. Перевірка кваліфікаційних робіт на наявність авторських запозичень 

проводиться у терміни, встановлені адміністрацією ХарРІ НАДУ. Терміни проведення 

перевірки магістерських робіт на наявність авторських запозичень можуть бути 

перенесені, що оформлюється відповідним наказом. 

4.5. Кваліфікаційні роботи для їх аналізу на наявність авторських запозичень 

мають подаватися студентом/слухачем або науковим керівником, завідувачем кафедри 

у паперовому та електронному варіантах. 

4.6. Електронний варіант подається до відділу з кооординації наукової роботи та 

докторантури ХарРІ НАДУ на електронному носії (CD, DVD диски або флеш-диск). На 

носії повинен бути лише один файл з кваліфікаційною роботою у форматі документ 

WORD (*.doc, *.docx). 

4.7. Кваліфікаційна робота має бути: 

- підписана автором роботи, науковим керівником, рецензентом, завідувачем 

відповідної кафедри; 

- пройти перевірку на нормоконтроль і підписана уповноваженим викладачем 

кафедри. 

4.8. Паперовий варіант кваліфікаційної роботи має абсолютно співпадати з 

електронною версією на електронному носії. 

4.9. Подання на перевірку тільки текстової версії кваліфікаційної роботи за 

відсутності електронної версії, так і навпаки, не допускається. 



 

4.10. Після перевірки відповідності електронної версії паперовій, кваліфікаційна 

робота проходить перевірку через ПЗ «Plagiatus»на предмет наявності авторських 

запозичень (плагіату). 

4.11. Результатом перевірки кваліфікаційної роботи через ПЗ «Plagiatus» на 

предмет наявності авторських запозичень (плагіату) є виявлення ступеня її 

унікальності. При цьому може використовуватись така орієнтовна шкала (у відсотках 

до загального об'єму матеріалу):  

- висока унікальність, кваліфікаційна робота допускається до захисту – 75-

100 %; 

- середня унікальність, кваліфікаційна робота потребує доопрацювання та 

повторної перевірки – 50-74 %;  

- низька унікальність, кваліфікаційна робота потребує додаткового розгляду на 

кафедрі, доопрацювання та повторної перевірки – 0-49 %  

4.12. За результатами апаратної перевірки кваліфікаційної роботи через ПЗ 

«Plagiatus» на предмет наявності авторських запозичень (плагіату) відповідальним 

працівником управління координації наукових досліджень та інформаційно-

аналітичної роботи ХарРІ НАДУ при Президентові України робиться відповідний 

запис на зворотній стороні титульного аркуша, ставиться дата і особистий підпис: 

- електронна версія кваліфікаційної роботи відповідає паперовій; 

- виявлена висока, середня або низька унікальність тексту із позначенням 

відповідних процентів. 

4.13. У разі виявлення низької унікальності тексту, вичерпна інформація щодо 

наявності авторських запозичень (плагіату) подається директору та заступнику 

директора ХарРІ НАДУ, відповідального за організацію цього процесу для відповідної 

роботи (тема, науковий керівник, кафедра, рік захисту оригіналу).  

4.14. У разі виявлення середньої та низької унікальності тексту, студент/слухач 

доопрацьовує кваліфікаційну роботу і подає її на повторну перевірку виходячи з вимог 

п. 4.7-4.9 цього Положення. 

4.15. Відповідальна особа відділу організації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ на яку покладена функція проведення перевірки кваліфікаційної роботи 

на предмет наявності авторських запозичень (плагіату) несе відповідальність за 

нерозголошення інформації щодо результатів перевірки, а також збереження 

електронних варіантів вже захищених магістерських робіт.  

4.16. Перевірка кваліфікаційної роботи проводиться не пізніше 10 днів до 

початку роботи державної екзаменаційної комісії. Перевірка в інші терміни, окрім 

встановлених цим Положенням, не допускається.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

5.1. Основні види відповідальності педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників за порушення академічної доброчесності встановлює ч. 5 ст. 42 

Закону України «Про освіту». До них належать:  

– відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;  

– позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання;  

– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії;  



 

– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. Ч. 6 ст. 42 того ж Закону визначає основні види 

відповідальності здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності, якими є:  

– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);  

– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми;  

– відрахування із закладу освіти;  

– позбавлення академічної стипендії;  

– позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.  

Закон України «Про вищу освіту» передбачає (ч. 7 ст. 42), що додаткові та/або 

деталізовані види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за 

конкретні порушення можуть встановлюватися спеціальними законами та внутрішніми 

положеннями закладу вищої освіти. У такому випадку має бути дотримана процедура 

затвердження цих положень. Зокрема, вони мають бути затверджені (погоджені) 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу, а також органами 

студентського самоврядування та науковими товариствами студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених в частині їх відповідальності. 

5.2. Додатково до визначених законом видів академічної відповідальності 

можуть застосовувати:  

– усне зауваження від викладача або уповноваженого представника адміністрації 

(керівника кафедри, факультету тощо);  

– попередження про можливість притягнення до академічної відповідальності;  

– скерування на додаткове навчання з питань академічної доброчесності;  

– повторне виконання завдання;  

– зниження оцінки за виконання завдання;  

– внесення постійного чи тимчасового запису до реєстру порушень академічної 

доброчесності (цей запис може бути доступний потенційним роботодавцям, закладам 

вищої освіти при прийомі на навчання або на роботу, а також в інших визначених 

внутрішніми регуляторними документами випадках);  

– усне чи письмове повідомлення юридичної або фізичної особи, яка здійснює 

оплату за навчання, про факт порушення;  

– позбавлення почесних звань, нагород, стипендій тощо, присуджених закладом 

вищої освіти;  

– позбавлення права голосу у колегіальних органах управління ХарРІ НАДУ або 

обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін;  

– позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання фінансування 

наукових досліджень, стипендій, грантів тощо;  

– відрахування чи звільнення. 

5.3. Здобувачі вищої освіти несуть повну відповідальність за своєчасність 

проходження перевірки своїх робіт на предмет авторських запозичень (плагіату) у 

чітко встановлені терміни. 

5.2. Науковий керівник несе відповідальність за якість кваліфікаційної роботи.  

5.3. На основі аналізу результатів перевірки кваліфікаційних робіт на наявність 

запозичень (плагіату) науковий керівник та завідувач відповідної кафедри приймають 

рішення щодо її допуску до державної атестації. 

5.4. Чинним Положенням встановлюється гранична межа оригінальності тексту, 

яка має бути не менш ніж 75%. При цьому комісія має право знизити оцінку за роботу, 

якщо оригінальність тексту буде нижчою, ніж встановлено даним Положенням. 



 

5.5. При встановленні унікальності тексту кваліфікаційної роботи нижче, ніж 

75% робота повинна бути в обов‘язковому порядку перероблена здобувачем вищої 

освіти і представлена до повторного проходження перевірки на предмет авторського 

запозичення (плагіату) при збереженні раніш затвердженої теми роботи не пізніше 10 

днів до дня її захисту. 

5.6. Якщо запозичення не будуть вилучені після повторного проходження 

перевірки на наявність авторського запозичення (плагіату) в затверджений цим 

Положенням терміни, робота не допускається до державної атестації. 

5.7. У разі незгоди з результатами перевірки автор кваліфікаційної роботи, що 

перевірялася, має право на апеляцію. В апеляції учасник освітнього процесу зазначає:  

– персональну інформацію заявника (ПІБ, контактний телефон, електронна 

адреса, назва структурного підрозділу, посада/група, спеціальність, курс) та викладає 

суть питання;  

– рішення, що оскаржується;  

– пояснення того, в чому полягає неправомірність рішення та обґрунтування 

заперечень;  

– опис матеріалів та документів, які додаються за потреби.  

Апеляція подається особисто автором на ім'я директора ХарРІ НАДУ у 

триденний термін після оголошення результатів перевірки. У разі надходження 

апеляції, за наказом (дорученням) директора ХарРІ НАДУ створюється комісія для 

розгляду апеляції. Персональний склад членів комісії формується з досвідчених та 

авторитетних наукових та науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ. При 

розгляді апеляцій на результати перевірки кваліфікаційних робіт до складу комісії 

залучається представник органу слухатського самоврядування.  

Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії веде її 

голова, за його відсутності – заступник. Повноваження щодо ведення протоколу 

засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду на засіданні тощо здійснює 

секретар. На засідання комісії запрошується особа, відносно якої розглядається 

питання щодо порушення академічної доброчесності. Про дату, час і місце засідання 

особа, відносно якої розглядається питання про порушення академічної доброчесності, 

попереджається щонайменше за два дні. Комісія надає можливість особі, відносно якої 

розглядається питання щодо порушення академічної доброчесності, ознайомитися з 

матеріалами щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подати 

до них зауваження, надати усні та/або письмові пояснення чи відмовитися від надання 

будь-яких пояснень. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 

засіданні. За результатом проведеного засідання комісія готує висновок щодо 

підтвердження чи спростування факту порушення академічної доброчесності. За умови 

підтвердження факту порушення академічної доброчесності у висновку зазначаються 

пропозиції щодо вживання відповідних заходів. Особа, відносно якої розглядається 

питання про порушення академічної доброчесності, ознайомлюється із висновком 

комісії. Висновок подається директору ХарРІ НАДУ для подальшого розгляду і 

прийняття рішення. 

Апеляція розглядається апеляційною комісією у триденний термін з наступного 

дня після виходу наказу (доручення) директора про створення апеляційної комісії, 

якщо інший термін не зазначено в наказі (дорученні). Висновки апеляційної комісії 

оформлюються відповідним протоколом. 



 

5.8. Після проходження кваліфікаційних робіт перевірки на наявність 

академічних запозичень (плагіату), відділ з координації наукової роботи та 

докторантури подає звіт за результатами даної перевірки директору ХарРІ НАДУ. 

 

 

 

 Перший заступник директора      Д.В. Карамишев 


