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26 травня 2020 р. 

протокол № 3/259 

Zoom - конференція 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

 

1 Про порушення клопотання перед Вченою радою 

Національної академії державного управління при 

Президентові України про присвоєння д.держ.упр. 

Дунаєву І.В. вченого звання професора 

Латинін М.А. 

Проєкт рішення: 

Латинін М.А. 

 

2 Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до 

Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2020 році 

Золотарьов В.Ф. 

Проєкт рішення: 

Золотарьов В.Ф. 

3 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

результати випуску магістрів публічного управління та 

адміністрування в 2020 р. 

Бульба В.Г. 

Проєкт рішення: 

Бульба В.Г. 

4 Про затвердження тимчасового Стандарту вищої освіти 

України третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», внесення змін до освітньо-професійної 

програми «Публічне управління та адміністрування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 281 - «Публічне управління та 

адміністрування» та затвердження навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, 

магістр, доктор філософії 2020 року набору 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І., 

Бульба В.Г., 

Дзюндзюк В.Б., 

Козлов К.І., 

Кузнецов А.О. 

5 Про затвердження навчальних планів підготовки іноземних 

громадян та осіб без громадянства до вступу до ЗВО набору 

2020 р. 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Покотило Т.В. 

6 Про затвердження Порядку проведення атестації здобувачів 

вищої освітиз використанням технологій дистанційного 

навчання у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2019-2020 

навчальному році в умовах карантину 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Козлов К.І. 

7 Про організацію стажування та практики здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

публічного управління та адміністрування 

Бульба В.Г. 

Проєкт рішення: 

Бульба В.Г. 

8 Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 



Президентові України з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування 

9 Про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 

факультету публічного управління та адміністрування 

Бульба В.Г. 

Проєкт рішення: 

Бульба В.Г., 

Кузнецов А.О. 

10 Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів 

ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

11 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження доцента 

кафедри права та європейської інтеграції Ковальової Т.В. 

Величко Л.Ю. 

Проєкт рішення: 

Величко Л.Ю. 

12 Про зміну теми дисертаційного дослідження аспіранта 

кафедри політології та філософії Єфімова Ю.В. 

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проєкт рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

13 Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ Величко Л.Ю., 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Величко Л.Ю., 

Кузнецов А.О. 

14 Про затвердження бланку диплому доктора філософії зі 

спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування i додатків до нього(третій освітній рівень) 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

15 Про затвердження Положення про порядок визнання в 

Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України результатів навчання, набутих у 

неформальній/формальній освіті 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 

 

16 Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність 

 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-1 

 

Про порушення клопотання перед Вченою радою Національної академії 

державного управління при Президентові України про присвоєння  

д.держ.упр. Дунаєву І.В. вченого звання професора 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про порушення клопотання перед Вченою 

радою Національної академії державного управління при Президентові України 

про присвоєння д.держ.упр. Дунаєву І.В. вченого звання професора, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Порушити клопотання перед Вченою радою Національної академії 

державного управління при Президентові України про присвоєння доктору наук з 

державного управління, доценту, професорукафедри економічної політики та 

менеджменту ХарРІ НАДУ Дунаєву Ігорю Володимировичу вченого звання 

професора. Підстава: рішення засідання кафедри економічної політики та 

менеджменту (протокол № 3від 05.03.2020 р.), рішення Науково-методичної ради 

(протокол № 2від 11.03.2020 р.). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-2 

 

Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 4 травня 2020 року №591 «Про 

внесення змін до наказу Міністерстваосвіти і науки України від 11 жовтня 2019 

року №1285»,Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. У заголовку та пункті 1 рішення Вченої ради Інституту від 27 грудня 2019 

року № 12/256-1 «Про затвердження Правил прийому на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році», слова «на навчання до 

Харківського регіонального інституту державного управління» замінити словами 

«для здобуття вищої освіти у Харківському регіональному інституті державного 

управління». 

2. Затвердити Правила прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році, що додаються.  

3. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог 

законодавства України, Правил прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Бєлову Л.О.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-3 

 

Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів публічного управління та адміністрування у 

лютому2020 р.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г.Бульби про підсумки роботи державних 

екзаменаційних комісій і результати випуску магістрів публічного управління та 

адміністрування у лютому 2020 р. Вчена рада відзначає, що деканатом та 

кафедрами ХарРІ НАДУ при Президентові України було забезпечено належні 

умови для успішного завершення навчання слухачів. Робота Державних 

екзаменаційних комісій (далі– ДЕК) була організована відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України. 

Державні екзамени та захист магістерських робіт проходили в період 20 по 

27 лютого 2020 р. До проведення екзаменів було організовано проведення 

оглядових лекцій з актуальних проблем державного управління та місцевого 

самоврядування.  

До участі у складанні державних екзаменів та захисту магістерських робіт 

було допущено 471 слухач факультету публічного управління та адміністрування. З 

них 402 слухачів заочної форми навчання; 34 слухачів заочно-дистанційної і 35 

слухачів вечірньої форм навчання.  

Успішно склали екзамени та захистили магістерські роботи 471 слухач.   

Більшість наукових керівників поставилися до своїх обов’язків 

відповідально і забезпечили належну якість магістерських робіт. Дипломи з 

відзнакою отримали 65 (13,8 %) слухачів, з них: 

заочна – 46; 

заочно-дистанційна – 8; 

вечірня –11. 

За результатами проведення державних екзаменів та захисту магістерських 

робіт можна констатувати, що: 

- освітня та професійна підготовка випускників галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 

ХарРІ НАДУ при Президентові України здійснюється згідно зі змістом освітньо-

професійної програми підготовки фахівців; 



- фактичний рівень освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників 

відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»». 

Разом із тим робота ДЕК дозволила виявити такі недоліки: 

- в деяких роботах перевага віддається теоретичній складовій проблемі; 

- в оформленні окремих магістерських робіт мають місце відхилення від 

установлених вимог. 

У цілому державні екзамени та захист магістерських робіт пройшли на 

належному рівні. Результати екзаменів та захистів оформлено в звітах державних 

екзаменаційних комісій. 

Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимогливість до слухачів 

під час проміжного та підсумкового модульних контролів. 

2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки 

магістрів публічного управління та адміністрування: 

– провести на засіданні Вченої ради факультету та на засіданнях кафедр 

аналіз недоліків із підготовки та організації проведення захисту слухачами 

магістерських робіт, керівникам творчих колективів налагодити зворотний зв’язок 

зі слухачами з метою підвищення якості магістерських робіт 

Відповідальні: В.Г. Бульба,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 3 червня 2020р.; 

 

– переглянути зміст практичних вправ та з урахуванням цього доопрацювати 

екзаменаційні білети 

Відповідальні: Д.В. Карамишев, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 20 вересня 2020 р.; 

 

– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, 

які додаються до магістерських робіт 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 10 червня2020 р.; 

 

– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів 

публічного управління та адміністрування у грудні 2020 р. 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 20 вересня 2020р.; 

 

– створити робочу групу для проведення нормоконтролю на наступний 

навчальний рік 

Відповідальний: Д.В. Карамишев 



Термін виконання: липень 2020 р.; 

– підвищити якість попередніх заслуховувань магістерських робіт на 

засіданнях кафедр 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-4 
 

Про затвердження тимчасового Стандарту вищої освіти України 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», внесення змін до  

освітньо-професійної програми «Публічне управління та 

адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 281 - «Публічне управління та адміністрування» та 

затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавр, магістр, доктор філософії 2020 року набору 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження тимчасового Стандарту вищої освіти 

України третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», внесення змін до освітньо-професійної 

програми «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 281 - «Публічне управління та адміністрування» 

та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр», 

«магістр» і «доктор філософії», Вчена рада констатує, що проекти тимчасового 

Стандарту вищої освіти України третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», змін до освітньо-

професійної програми «Публічне управління та адміністрування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 - «Публічне управління та 

адміністрування» та навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та 

докторів філософії були обговорені та рекомендовані рішеннями Науково-

методичної ради (протокол № 3 від 22.05.2020 р.), Науково-експертної ради, а 

також Вченої ради факультетів соціально-економічного управління і публічного 

управління та адміністрування. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тимчасовий Стандарт вищої освіти України третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування». 

2. Внести зміни до освітньо-професійної програми «Публічне управління та 

адміністрування» (протокол № 10/244 від 19.12.2018 р.) підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 - 

«Публічне управління та адміністрування».  

3. Затвердити навчальні плани набору 2020 року: 

3.1 За спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", 

освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за денною, 

вечірньою та заочною формами навчання освітнього ступеня – доктор філософії. 

3.2 За спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", 



освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" 

за денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною формами навчання 

освітнього ступеня – магістр. 

3.3. За спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом та економіка праці» (денна та заочна форми навчання): 

- освітнього ступеня магістр; 

- освітнього ступеня бакалавр. 

3.4. За спеціальністю 073 «Менеджмент» (денна та заочна форми навчання) 

- освітньо-професійною програмою «Бізнес – адміністрування» освітнього 

ступеня магістр; 

- освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та 

корпоративний менеджмент» освітнього ступеня бакалавр. 

3.5. За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітньо-професійною програмою «Організація та економіка 

підприємницької діяльності» (денна та заочна форми навчання): 

- освітнього ступеня магістр; 

- освітнього ступеня бакалавр. 

3.6. За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» 

(денна та заочна форми навчання) освітнього ступеня бакалавр. 

4. Внести зміни до навчальних планів набору 2017, 2018, 2019 років за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-

професійної програми «Публічне управління та адміністрування» (денна та 

заочна форми навчання) освітнього ступеня бакалавр. 

5. Деканам факультетів публічного управління та адміністрування 

(Бульба В.Г.) та соціально-економічного управління (Козлов К.І.), начальнику 

відділу з координації наукової роботи та докторантури (Кузнецов А.О.) підготувати 

робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти відповідних ступенів на 

2020-2021 навчальний рік до 15 червня 2020 року. 

6. Відділу організації освітнього процесу (Горожанкіна В.І.) розробити 

проєкт розрахунку навчального навантаження НПП на 2020-2021 навчальний рік 

до 30 червня 2020 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

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 26травня 2020 року, протокол № 3/259-5 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб 

без громадянства до вступу до ЗВО набору 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В. про затвердження навчальних планів підготовки 

іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до ЗВО, Вчена рада 

констатує, що проекти навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб 

без громадянства до вступу до ЗВО були обговорені та рекомендовані рішенням 

Науково-методичної ради (протокол № 3 від 22 травня 2020 р.), рішенням засідання 

Центра підготовки та навчання іноземців (протокол № 4 від 21 травня 2020 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства за програмою вивчення державної мови до вступу до ЗВО, напрями 

підготовки – інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний: 

- термін навчання – 10 місяців; 

- термін навчання – 8 місяців. 

2. Начальнику Центру підготовки та навчання іноземців (Покотило Т.В.) 

підготувати робочі навчальні плани підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства за програмою вивчення державної мови до вступу до ЗВО на 2020-

2021 навчальний рік до 15 червня 2020 року. 

3. 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 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-6 

 

Про затвердження Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти 

 з використанням технологій дистанційного навчання  

у Харківському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  

у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Карамишева Д.В. про затвердження Порядку проведення атестації здобувачів 

вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчанняу Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2019-2020 навчальному році в умовах 

карантину, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання у Харківському регіональному 

інституті державного управління  Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 26 травня 2020 р. № 3/259-6 

 

ПОРЯДОК  

проведення атестації здобувачів вищої освіти 

 з використанням технологій дистанційного навчання  

у Харківському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  

у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину 

 

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням 

технологій дистанційного навчання у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину (далі - 

ПОРЯДОК) розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» № 211 від 

11.03.2020 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів» № 392 від 20.05.2020 р., листів 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020 р. «Щодо 

запровадження карантину», № 1/9-178 від 27.03.2020 р. «Щодо завершення 

2019/20 навчального року» та № 1/9-249 від 14.05.2020 р. «Щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій». 

ПОРЯДОК є додатком до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України від 25 жовтня 2016р., 

протокол №10/221-3 (із змінами від 04.05.2017 №64 та  від 30.10.2017 №139)» (далі 

– «Положення про організацію освітнього процесу в ХарРІ НАДУ») та «Положення 

про Екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 25.12.2015р. № 229 (із змінами від 11.12.2019 №157)» (далі – 

«Положення про Екзаменаційну комісію ХарРІ НАДУ»). 

 

1. Екзаменаційні комісії (далі – ЕК) проводять, згідно із затвердженим 

графіком освітнього процесу на 2019/2020 навчальний рік 

дистанційну роботу з атестацій здобувачів вищої освіти Інституту для 

встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти для осіб, які завершують 

навчання за спеціальностями і освітніми програмами підготовки фахівців освітніх 



ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів – ОКР) бакалавра та магістра денної і 

заочної форм навчання. 

2. Для організації дистанційної роботи ЕК декани факультетів, спільно із 

завідувачами кафедр, гарантами освітніх програм: 

 у співпраці з керівниками кваліфікаційних робіт і самими студентами 

забезпечують контроль якості робіт щодо не допущення проявів академічної 

недоброчесності, зокрема плагіату тощо; 

 розміщують розклад роботи кожної ЕК на офіційній web-сторінці 

Інституту та доводять його до відома членів ЕК і здобувачів вищої освіти; 

 готують згідно з вимогами «Положення про Екзаменаційну комісію 

ХарРІ НАДУ» усі документи, потрібні для роботи ЕК, у тому числі екземпляри 

випускних робіт студентів, які розміщують на електронних носіях та надають 

доступ до них голові, членам ЕК та консультантам по окремим розділам за 10 днів 

до дати захисту; 

 забезпечують у період роботи ЕК якісний дистанційний зв'язок між всіма 

членами ЕК та здобувачами вищої освіти з використанням доступних засобів 

зв’язку та телекомунікацій (наприклад: MS Teams, ZOOM, GoogleMeet, Skype та 

ін.); 

 забезпечують можливість складання атестаційного екзамену чи захисту 

кваліфікаційної роботи тими здобувачами вищої освіти, у кого виникли технічні 

перешкоди, у інший день згідно графіку роботи ЕК; 

 забезпечують запис та зберігання кожного захисту кваліфікаційної роботи 

(екзамену) протягом року; 

 забезпечують згідно з вимогами «Положення про Екзаменаційну комісію 

ХарРІ НАДУ» у день проведення роботи ЕК контроль за своєчасним оформленням 

усієї необхідної документації ЕК, та вчасним отриманням її в розпорядження 

деканату факультету. 

3. У день проведення атестаційного (кваліфікаційного) екзамену (захисту 

кваліфікаційних робіт) члени ЕК забезпечують: 

 захист кваліфікаційних робіт і складання атестаційних екзаменів в онлайн 

– синхронному режимі із забезпеченням надійної ідентифікації студентів. 

Процедура обов’язкової ідентифікації здійснюють безпосередньо перед 

проведенням контрольного заходу і включає такі етапи:  

 викладач встановлює візуальний контакт зі студентами на 

відповідному електронному ресурсі за допомогою аутентифікаційних даних;  

 студенти вмикають відео- і голосовий зв’язок та по черзі 

представляються з демонстрацією свого студентського квитка чи залікової книжки 

з видимою фотографією, повним іменем та номером документа;  

 викладач чи члени комісії фіксують факт присутності студента та 

відповідності представленого ним документа.  

 після реєстрації усіх членів ЕК та здобувачів вищої освіти на відповідному 

електронному ресурсі та встановлення з ними відеозв'язку, інформують про 



процедуру дистанційного екзамену, доводять до їх відома підготовлені 

екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання, екзаменаційні тести, 

тощо (на вибір випускових кафедр); 

 організовують і дистанційно проводять співбесіди зі здобувачами вищої 

освіти, ставлять запитання та доводять їм результати атестації; 

 під час захисту кваліфікаційних робіт члени ЕК заслуховують доповідь 

здобувача вищої освіти, яка супроводжується її презентацією в межах можливості 

визначеного програмного забезпечення, та проводять з ним співбесіду; 

 на захист кваліфікаційних робіт і складання атестаційних екзаменів 

відводиться до 20 хв на одного здобувача, враховуючи запитання; 

 доводять результати складання атестаційного (кваліфікаційного) екзамену 

або/та захисту кваліфікаційних робіт до відома здобувачів вищої освіти; 

 забезпечують оформлення всієї необхідної документації згідно з вимогами 

«Положення про Екзаменаційну комісію ХарРІ НАДУ» на визначеному носії, у 

тому числі, бланків протоколів; 

 після закінчення термінів карантину підписують надруковані деканатом 

факультету всі документи, визначені вимогами «Положення про Екзаменаційну 

комісію ХарРІ НАДУ», у тому числі, протоколи засідання ЕК, залікові книжки 

тощо. 

4. Для організації дистанційної роботи секретар ЕК: 

 забезпечує інформування та он-лайн адміністрування роботи ЕК, 

правильне і своєчасне оформлення документів про освіту (у тому числі й після 

закінчення термінів карантину); 

 спільно з деканатами бере участь в інших діях з організації дистанційної 

роботи ЕК (наприклад: повідомлення відділу організації освітнього процесупро 

підсумки захисту; 

 за підсумками роботи ЕК складає загальний звіт про роботу комісії на 

паперових носіях з підписом головуючого до 01 липня 2020 р. та надає його до 

деканату; 

 виконує покладені на нього обов'язки передбачені «Положенням про 

Екзаменаційну комісію ХарРІ НАДУ». 

5. Для організації дистанційної роботи ЕК старости академічних груп: 

 забезпечують підтримання комунікації між здобувачами вищої освіти 

академічної групи, завідувачами кафедр, гарантами, головою та членами ЕК і 

деканатом відповідного факультету через засоби комунікації, вбудовані до системи 

управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та 

ін.), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, GoogleMeet, Skype та ін.), форуми, чати 

тощо; 

 при необхідності, завчасно інформують деканати факультетів про 

неможливість участі студента (-ів) групи у проведенні атестаційного заходу та 

вносять свої пропозиції щодо організації подальшої роботи в запланований період. 

6. Проблеми при проведенні дистанційних контрольних заходів та 



рішення 

 Відсутність ПК, інтернет-доступу, вебкамери у студента і неможливість 

аутентифікації особи.   

Рішення: завчасне планування контрольного заходу, пошук ПК з камерою та 

доступом в інтернет.  

 Відсутність зв’язку зі студентом.  

Рішення: 1) деканату вжити всіх доступних заходів щодо відновлення зв’язку та 

налагодження комунікації зі студентом; 2) при відсутності комунікації зі студентом 

деканат забезпечують письмове повідомлення (новою поштою) відповідних 

студентів про необхідність інформування адміністрації Інституту щодо причин 

відсутності зв’язку.  

7. ПОРЯДОК вводиться в дію наказом директора Інституту на підставі 

затвердженого рішення Вченої ради Інституту. 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-7 

 

Про організацію стажування та практики здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету публічного управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про організацію стажування та 

практики слухачів ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульби взяти до уваги. 

2. Декану факультету публічного управління та адміністрування забезпечити 

організацію і контроль за проведенням стажування та практики слухачів. 

Відповідальні: В.Г. Бульба. 

3. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування; права та європейської інтеграції; економічної теорії та фінансів; 

політології та філософії; соціальної і гуманітарної політики; іноземних мов; 

української мови забезпечити методичне керівництво і контроль за виконанням 

програм стажування та практик. 

Відповідальні: В.М. Мартиненко, Ю.О. Куц, Л.Ю. Величко,  

О.Ю.Амосов, В.Б. Дзюндзюк, В.П.Єлагін, В.М. Шур, П.О. Редін. 

Термін виконання: липень-серпень 2020 р. 

 

4. Забезпечити своєчасне подання слухачами денної форми навчання 

індивідуальних програм стажування, звітів і відзивів про стажування та практику. 

Відповідальні: В.Г. Бульба 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 07 вересня 2020 р. 

5. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на 

науково-практичну конференцію за підсумками стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 11 вересня 2020 р. 

6. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування та практики слухачів 

вечірньої та заочної форм навчання факультету публічного управління та 

адміністрування на засіданнях кафедр. 

Відповідальні:завідувачі кафедр. 



Термін виконання: до 30 вересня 2020 р. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

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 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-8 

 

Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього 

ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо утворення спеціалізованої 

вченої ради з правомприйняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри 

економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Зюзя Дмитра Володимировича на тему 

«Публічна політика у сфері управління розвитком державних підприємств 

України» (відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження доктора 

філософії (далі – Порядок проведення експерименту), затвердженого від 6 березня 

2019 року №167), Вчена радаУХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 15.06.2020 р. підготувати i направити до Міністерства освіти i 

науки України клопотання ХарРІ НАДУ про утворення спеціалізованої вченої ради 

з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на 

здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – 

публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри економічної теорії та 

фінансів ХарРІ НАДУ Зюзя Дмитра Володимировича на тему «Публічна політика у 

сфері управління розвитком державних підприємств України». 

2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього 

ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ 

Зюзя Дмитра Володимировича на тему «Публічна політика у сфері управління 

розвитком державних підприємств України» із числа осіб, які відповідають пп. 2.3, 

2.5, 6-7 Порядку проведення експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 

 – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

соціальної та гуманітарної політики економічної політики та менеджментуХарРІ 

НАДУ Дунаєв Ігор Володимирович (м. Харків); 



- члени спеціалізованої вченої ради: 

– доктор наук з державного управління, професор, перший заступник 

директора ХарРІ НАДУ Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

соціальної та гуманітарної політикиХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович 

(м. Харків); 

- офіційні опоненти:  

– доктор наук з державного управління, професор,завідувач кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту 

Університету банківської справи Ковальчук Вероніка Геннадіївна (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, 

начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення 

Національної академії Національної Гвардії України Бєлай Сергій 

Вікторович(м. Харків). 

3. Головному бухгалтеру - начальнику відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності О.О. Хлєбниковій до 01.07.2020 р. розрахувати 

відповідно до п. 6 Порядку проведення експерименту калькуляцію витрат на 

оплату праці голови та членів ради і відшкодування витрат на відрядження 

опонентів, що здійснюється відповідно до законодавства, що регулює оплату праці 

голови та членів екзаменаційної комісії закладу вищої освіти та відшкодування 

витрат на відрядження членів екзаменаційної комісії, призначених з інших міст. 

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспіранта 

кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Зюзя Дмитра 

Володимировича на їх відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

5. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити організацію i проведення засідання спеціалізованої 

вченої ради з правомприйняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри 

економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Зюзя Дмитра Володимировича на тему 

«Публічна політика у сфері управління розвитку державних підприємств України» 

відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення експерименту. 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-9 

 

По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників  

факультету підготовки магістрів публічного управління та адміністрування 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про рекомендацію до вступу в 

аспірантуру випускників факультету підготовки магістрів публічного управління та 

адміністрування у 2020 р., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до вступу до аспірантури випускників 2020 р., які досягли 

високих успіхів у навчанні та виявили здібності до наукової роботи (список 

додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 
  



 Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 26 травня 2020 р. № 3/259-9 

 

 

Список 

випускників ХарРІ НАДУ 2020 року, які рекомендуються до вступу в 

аспірантуру 

№ 

з/п 
П.І.Б 

1 Акритов Андрій Анатолійович 

2 Бабієць Антон Анатолійович 

3 Базакуц Олена Іванівна 

4 Бакланова Людмила Анатоліївна 

5 Бєлоусова Інна Сергіївна 

6 Бондаренко Людмила Володимирівна 

7 Бурцев Олег Володимирович 

8 Бутенко Галина Володимирівна 

9 Влізько Олена Вікторівна 

10 Гамрецька Оксана Вікторівна 

11 Герасименко Ірина Миколаївна 

12 Гладка Рімма Василівна 

13 Гур'єва Аліна Анатоліївна 

14 Довженко Валентина Миколаївна 

15 Доценко Євгенія Анатоліївна 

16 Доценко Марина Миколаївна 

17 Дубініна Юлія Володимирівна 

18 Ємець Марина Володимирівна 

19 Жидкова Ірина Вікторівна 

20 Заводчікова Наталія Григорівна 

21 Зозуля Олександр Вікторович 

22 Зубчук Ірина Сергіївна 

23 Калюжна Аліна Вадимівна 

24 Карпенко Денис Володимирович 

25 Кондрашова Марина Володимирівна 

26 Король Ганна Степанівна 

27 Корсунов Олександр Михайлович 

28 Косенко Анастасія Ігорівна 

29 Коцюба Денис Євгенович 

30 Купенко Тетяна Олександрівна 

31 Купріянова Ольга Сергіївна 



 

 

 

Декан факультету  

публічного управління та адміністрування      В.Г. Бульба 

 

32 Лавриненко Юлія Леонідівна 

33 Лозова Анна Валеріївна 

34 Лук`яненко Юлія Юріївна 

35 Лук`янов Роман Володимирович 

36 Магось Олег Віталійович 

37 Макарюк Олена Григорівна 

38 Манжос Катерина Вікторівна 

39 Міняйлова Оксана Миколаївна 

40 Москаленко Ірина Олександрівна 

41 Неймет Оксана Анатоліївна 

42 Нікішина Юлія Олегівна 

43 Овчаренко Вікторія Євгенівна 

44 Омельченко Тетяна Олександрівна 

45 Оробей Віктор Вікторович 

46 Палій Євгенія Володимирівна 

47 Пасічник Іван Олегович 

48 Пасюра Ігор Миколайович 

49 Пащенко Ганна Олександрівна 

50 Прасол Ірина Іванівна 

51 Семикозова Еліна Олегівна 

52 Сєркова Надія Анатоліївна 

53 Сігілет Карина Володимирівна 

54 Смалько Ірина Вікторівна 

55 Собінова Каріна Сергіївна 

56 Сторожик Антон Анатолійович 

57 Стоцька Олена Борисівна 

58 Строєва Наталія Євгеніївна 

59 Сушенцова Марина Вікторівна 

60 Тарасова Ася Миколаївна 

61 Телевна Тетяна Іванівна 

62 Хащенко Дмитро Вікторович 

63 Хащина Христина Олександрівна 

64 Худоба Тетяна Валеріївна 

65 Яблонська Єлизавета Олексіївна 

66 Якименко Тетяна Олексіївна 



. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-10 

 

Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова, Вчена рада відзначає, що згідно 

з п. 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 

року№ 309 (зі змінами), Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 року № 261 та відповідно до графіку, затвердженого наказом директора 

ХарРІ НАДУ при Президентові України «Про звітування докторантів, аспірантів та 

здобувачів» від 15 травня 2020 року №39, з 08 по 19 квітня 2019 року відбулося 

проміжне звітування докторантів, аспірантів та здобувачів за перше півріччя 2019-

2020 н.р. 

1. На засіданнях кафедр регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування, управління персоналом та економіки праці, економічної теорії та 

фінансів, політології та філософії заслухано звіти 5 докторантів про виконання 

ними індивідуальних планів наукової роботи. Усіх атестовано позитивно. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових 

консультантів і рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні 

індивідуальних планів наукової роботи докторантів, зокрема: 

 – відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях; 

 – порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

 – несвоєчасне проходження попередніх захистів та подання документів до 

спеціалізованої вченої ради. 

2. На засіданнях кафедр економічної політики та менеджменту, економічної 

теорії та фінансів, регіонального розвитку та місцевого самоврядування, 

управління персоналом та економіки праці, права та європейської інтеграції, 

державного управління, української мови, інформаційних технологій і систем 

управління, соціальної і гуманітарної політики, політології та філософії заслухано 

звіти 84 аспірантів про виконання ними індивідуальних планів навчальної та 

наукової роботи. Усіх атестовано позитивно. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових керівників і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних 

планів навчальної та наукової роботи аспірантів, зокрема: 

– формальне ставлення до заповнення індивідуальних планів роботи; 



– невиконання індивідуального навчального плану аспіранта, зокрема 

складання іспитів з дисциплін; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– невикористання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях та у зарубіжних фахових виданнях; 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на 

попередній захист; 

– несвоєчасне проходження попередніх захистів та подання документів до 

спеціалізованої вченої ради. 

3. На засіданнях кафедр регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування, управління персоналом та економіки праці, державного 

управління, соціальної і гуманітарної політики заслухано звіти 10 здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою. Їх атестовано позитивно. 

Проведений аналіз звітів, узагальнення рекомендацій наукових керівників і 

рішень кафедр дозволяє виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних 

планів навчальної та наукової роботи здобувачів, зокрема: 

– формальне ставлення до заповнення індивідуальних планів роботи; 

– невиконання індивідуального навчального плану аспіранта, зокрема 

складання іспитів з дисциплін; 

– неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

фахових виданнях. 

Виходячи з вищевикладеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі звітів та висновків наукових консультантів атестувати за 

перше півріччя 2019-2020н.р. докторантів: 

Амосову Ларису Володимирівну, 

Безуглого Олександра Володимировича, 

Гончаренко Марину Василівну, 

Москаленка Олександра Михайловича, 

Падафет Юлію Геннадіївну. 

1.1. Завідувачам кафедр, науковим консультантам звернути увагу на 

усунення недоліків, що виявлені в ході звітування докторантів. 

2. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2019 – 2020н.р. аспірантів денної форми навчання: 

– перший рік навчання: 

Бабаєву Ірину Олексіївну, 

Гаврашенко Аліну Андріївну, 

Дзюндзюк Катерину Вікторівну, 

Мариніна Дмитра Олексійовича, 

Пікалову Світлану Андріївну, 

Поліщук Юлію Андріївну, 

Пуль Світлану Сергіївну, 

Шуванова Андрія Романовича; 

– другий рік навчання: 

Власенко Наталію Олександрівну, 

Корневу Ольгу Сергіївну, 

Луценко Ангеліну Олександрівну, 



Машкіну Ольгу Іванівну, 

Ольховську Юлію Юріївну, 

Проценко Олену Володимирівну, 

Соколову Вікторію Вікторівну; 

– третій рік навчання: 

Амосова Станіслава Олеговича, 

БиковецьКристину Юріївну, 

Білоус Каріну Станіславівну, 

Гордієнко Євгенію Петрівну, 

Зюзь Ольгу Сергіївну, 

Кожуріну Віру Миколаївну, 

Мірошніченко Людмилу Глебівну, 

Ушакову Марію Володимирівну, 

Фісенко Наталію Владиленівну; 

– четвертий рік навчання: 

Борисенко Дарину Володимирівну, 

Знаткову Олену Миколаївну, 

Зюзя Дмитра Володимировича, 

Лісман Тетяну Анатоліївну, 

Пільгун Маргариту Валеріївну. 

3. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2019 – 2020н.р. аспірантів вечірньої форми навчання: 

– перший рік навчання: 

Грановського Миколу Володимировича, 

Євтушенка Антона Сергійовича, 

Земляк Альону Олександрівну, 

Малько Наталію Олександрівну, 

Манець СвітлануВячеславівну, 

Микитась Ірину Миколаївну, 

Оріховську Наталію Валентинівну, 

Хольченкова Миколу Олександровича, 

Черкаско Людмилу Володимирівну, 

Чисневич Тетяну Миколаївну; 

– другий рік навчання: 

Бігарі Марину Іванівну, 

Вінника Владислава Миколайовича, 

Жидкова Костянтина Сергійовича, 

Зуб Аллу Василівну, 

Лисенка Ігоря Андрійовича, 

Мережка Сергія Івановича, 

Товмасяна Артура Едмаровича, 

Федоренко Анну Володимирівну, 

Чернявського Костянтина Олександровича, 

Шатохіна Євгена Анатолійовича; 

– третій рік навчання: 

Благовестова Миколу Олександровича, 

Воропай Любов Анатоліївну, 

Гриня Дмитра Володимировича, 



Гунбіну Олену Володимирівну, 

Довбню Олександра Борисовича, 

Єфімова Євгенія Олександровича, 

Кривицьку Надію Володимирівну, 

Ольховського Юрія Юрійовича, 

Панчішного Сергія Анатолійовича, 

Плюхіна Максима Сергійовича, 

Тесленко Ольгу Сергіївну, 

Ходякову Катерину Сергіївну, 

Чернобая Олега Олександровича; 

– четвертий рік навчання: 

Бірюкова Вадима Вікторовича, 

Головко Юлію Олександрівну, 

Діденка Андрія Олександровича, 

Кірєєва Євгена Вікторовича, 

Луценка Віталія Івановича, 

Малишеву Оксану Василівну, 

Мартиненко Наталію Василівну, 

Марченко Людмилу Юріївну, 

Мєуш Наталію Вікторівну, 

Сікала Максима Володимировича. 

4. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2019-2020н.р. аспірантів заочної форми навчання: 

– перший рік навчання: 

Данилова Юрія Сергійовича, 

ДашковуКристину Сергіївну, 

Дудецьку Світлану Михайлівну; 

– третій рік навчання: 

Гібадулліна Олексія Володимировича, 

Коваленко Наталію Олександрівну, 

Краснолобову Ірину Миколаївну, 

Пасічник Дар’ю Сергіївну, 

Сластіна Олександра Петровича, 

Цвірка Костянтина Володимировича; 

– четвертий рік навчання: 

Горла Максима Вікторовича, 

Єфімова Юрія Вікторовича, 

Черняка Михайла Євгенійовича. 

5. На підставі звітів та висновків наукових керівників атестувати за перше 

півріччя 2019-2020н.р. здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою: 

– перший рік навчання: 

Василенка Дениса Васильовича, 

Громова Сергія Олександровича, 

Єрьоміну ОленуВячеславівну 

Костєннікова Дмитра Михайловича, 

Скороход Анну Костянтинівну; 

– другий рік навчання: 



Безбородову Олену Леонідівну, 

Калмикова Євгена Валерійовича, 

Листову Аліну Андріївну, 

Плотнік Наталію Анатоліївну, 

Фесенко Вікторію Олександрівну. 

6. Завідувачам кафедр, науковим керівникам звернути увагу на усунення 

недоліків, що виявлені в ході звітування аспірантів та здобувачів. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-11 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження доцента кафедри права та європейської інтеграції 

Ковальової Т.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри права та 

європейської інтеграції Л.Ю.Величко про уточнення і затвердження теми та про 

зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження Т.В. Ковальової Вчена 

рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Змінити шифр та тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з державного управління доцента кафедри права та 

європейської інтеграції Ковальової Т.В.: тему «Державна регуляторна політика у 

сфері мовних відносин в Україні» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного 

управління змінити на тему «Теоретико-методологічні засади державної мовної 

політики України в умовах суспільних трансформацій» зі спеціальності 25.00.01  – 

теорія та історія державного управління. Науковий консультант: д.держ.упр., 

проф. Н.В. Грицяк. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 21.05.2020 р., № 3.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26травня 2020 року, протокол № 3/259-12 

 

Про зміну теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри 

політології  та філософії Єфімова Ю.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології і 

філософії проф. Дзюндзюка В.Б. про зміну теми дисертаційного дослідження 

аспіранта кафедри політології та філософії Єфімова Ю.В. Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Змінити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри політології та 

філософії Єфімова Ю.В.: тему «Публічний аудит в системі територіальних органів 

влади в Україні» змінити на тему «Формування та реалізація екологічної політики 

на місцевому рівні». Науковий керівник: д.держ.упр., проф. Солових В.П. Підстава: 

витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

21.05.2020 р., № 3.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26травня 2020 року, протокол № 3/259-13 
 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри права та 

європейської інтеграції Л.Ю. Величко, начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку наукових 

праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– монографію доцента кафедри права та європейської інтеграції 

Т.В. Ковальової «Державна мовна політика України: сучасні суспільні виклики», 

що подається відповідно до вимог для здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління. Рецензенти монографії: Куц Юрій Олексійович, д.держ.упр, 

професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

ХарРІ НАДУ при Президентові України, спец. 25.00.01 – теорія та історія 

державного управління; Гаєвська Лариса Анатоліївна, д.держ.упр, професор 

кафедри соціальної та гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, 

спец. 25.00.01 – теорія та історія державного управління; Крюков Олексій Ігорович, 

д.держ.упр, професор кафедри  публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України, спец. 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління. Загальний обсяг монографії – 15,2 обл.-вид. арк. Видається коштом 

автора. 

– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» 

№ 1 (57) за 2020 р. Обсяг: 21,6 обл.-вид. арк. 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» 

№ 2 (69) за 2020 р. Обсяг: 18,2 обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-14 

 

Про затвердження бланку диплому доктора філософії зі спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування i додатків до нього 

(третій освітній рівень) 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева 

про затвердження бланку диплому доктора філософії зі спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування i додатків до нього (третій освітній рівень), 

а також керуючись п. 32 постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р., № 167, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зразок бланку диплому доктора філософії зі спеціальності 281 

– публічне управління та адміністрування i додатків до нього (третій освітній 

рівень). 

2. Начальнику відділу організації наукової роботи i докторантури 

А.О. Кузнецову до 01.07.2020 р. забезпечити узгодження з ДП «Інфоресурс» 

процесу виготовлення необхідної кількості дипломів доктора філософії зі 

спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування i додатків до нього 

(третій освітній рівень).  

3. Головному бухгалтеру-начальнику відділу планування фінансів, бухгалтерського 

обліку i звітності О.О. Хлєбниковій до 01.07.2020 р. опрацювати процедуру погашення 

витрат з боку аспірантів на виготовлення дипломів доктора філософії зі спеціальності 281 

– публічне управління та адміністрування i додатків до нього (третій освітній рівень). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-15 

 

Про затвердження Положення про порядок визнання в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України результатів навчання, 

набутих у неформальній/формальній освіті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження Положення про порядок визнання в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України результатів навчання, 

набутих у неформальній/формальній освіті, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Положення про порядок визнання в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України результатів навчання, набутих у 

неформальній/формальній освіті (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



                               Додаток 

 до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

                                                                         від 26 травня 2020 р. № 3/259-15 
 

Положення про порядок визнання в  

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України результатів 

навчання, набутих у неформальній/формальній освіті 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок визнання в Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі - Інститут) результатів навчання здобувачів вищої 

освіти, набутих у неформальній/інформальній освіті розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту».  

1.2. Положення регламентує порядок визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній/інформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти 

в Інституті.  

1.3. Основні терміни та визначення:  

1) Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених 

стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття 

кваліфікацій, що визнаються державою.  

2) Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 

програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних 

та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Види неформальної освіти: 

професійні курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн освіта, професійні 

стажування тощо.  

3) Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям.  

4) Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх 

компонентів; Результати навчання та компетентності, необхідні для присудження 

освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та 

здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти.  

5) Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в Інституті шляхом валідації.  

6) Валідація є формалізованим процесом визначення рівня оволодіння 

студентами запланованими результатами навчання. Засоби валідації результатів 

неформального навчання – екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, 

кваліфікаційні пробні роботи, інструменти, обладнання, матеріали та інші засоби 

відповідно до рівня кваліфікації та технологічних вимог.  



2. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

2.1. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті дозволяється для освітніх компонентів, які входять до навчального плану 

(НП) з другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, 

який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої 

програми (ОП) передбачено опанування освітнього компоненту, який може бути 

частково чи повністю перезарахований як складова НП внаслідок визнання 

результатів неформального/інформального навчання, не пізніше початку семестру. 

Обмеження зроблено з врахуванням ймовірності не валідування результатів 

навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті.  

2.2. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній 

освіті розповсюджується як на нормативні, так і на вибіркові освітні компоненти, 

за виключенням дипломного проектування.  

2.3. Перезарахована може бути як дисципліна повністю, так і її складові 

(змістовні модулі).  

2.4. Інститут може визнати результати навчання, набуті у неформальній / 

інформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу годин за 

конкретною ОП.  

2.5. Валідація результатів навчання, отриманих у 

неформальній/інформальній освіті повинна передбачати такі обов’язкові етапи:  

2.5.1. Здобувач вищої освіти звертається з заявою на ім’я першого 

заступника директора Інституту з проханням про визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній/інформальній освіті (Додаток 1). До заяви додаються 

документи (сертифікати, свідоцтва, посилання тощо), які визначають тематику, 

обсяги та перелік результатів навчання, набутих під  

час неформального навчання, а також результати контролю. В разі наявності у 

здобувача результатів навчання з освітніх компонентів, які він набув/виконав 

самостійно протягом інформальної освіти, він вказує це в заяві з проханням 

призначити позачерговий підсумковий контрольний захід та надає резюме з 

відповідною інформацією. Заява з резолюцією першого заступника директора 

Інституту передається до деканату відповідного факультету.  

2.5.2. За розпорядженням декана факультету створюється предметна комісія, 

до якої входять: 

 завідувач випускової кафедри; 

 науково-педагогічний працівник, відповідальний за освітній компонент, 

що пропонується до перезарахування на основі визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній / інформальній освіті.  

 науково-педагогічний працівник випускової кафедри, як правило куратор 

групи, де навчається студент;  

 представник студентського самоврядування (за згодою).  

2.5.3. Предметна комісія розглядає надані документи, проводить аналіз їх 

відповідності програмі освітнього компонента, проводить співбесіду із 

здобувачем та приймає одне з рішень: 

 - не визнавати результати, набуті під час неформального/інформального 

навчання (Додаток 2), 



 - визнати результати, набуті під час неформального/інформального навчання 

та зарахувати їх як семестрову атестацію з відповідного освітнього компонента 

(Додаток 3),  

- визнати результати, набуті під час неформального/інформального навчання 

та зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання (РСО) як поточний 

контроль з відповідного змістовного модуля дисципліни (Додаток 4),  

- призначити вид підсумкового оцінювання, відповідно до зазначеного у 

навчальному плані для освітнього компоненту, що може бути перезарахований 

(Додаток 5).  

2.5.4. Якщо предметна комісія вважає за необхідне провести підсумкове 

оцінювання, то здобувача ознайомлюють з програмою освітнього компоненту та 

переліком питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. Якщо навчальним 

планом передбачено виконання індивідуального завдання з даної дисципліни 

(курсової роботи, реферату, розрахункової роботи, домашньої контрольної роботи), 

то здобувача ознайомлюють з переліком тем  

роботи. Також здобувача ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами 

оскарження результатів.  

2.5.5. Предметна комісія надає здобувачу до 10 робочих днів для підготовки 

до підсумкового контролю (з кожної дисципліни) та до 20 робочих днів для 

виконання обраної ним теми / варіанту індивідуального завдання (за наявності). 

Термін підготовки обговорюється зі здобувачем.  

2.5.6. За результатами підсумкового контролю предметна комісія виставляє 

семестрову атестацію з відповідного освітнього компонету за шкалою ЄКТС. Якщо 

здобувач отримав менше 60 балів, то результати навчання, набуті у 

неформальній/інформальній освіті не валідуються. 

2.5.7. За результатами валідації предметна комісія формує протокол у якому 

міститься висновок для деканату стосовно визнання, чи не визнання результатів 

навчання , отриманих під час неформальної/інформальної освіти (Додаток 6).  

2.6. У разі перезарахування освітнього компоненту, до документів деканату 

(навчальної картки тощо) здобувача вносяться: назва дисципліни, загальна 

кількість годин / кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування (номер 

протоколу засідання предметної комісії). Здобувач звільняється від вивчення 

перезарахованого освітнього компоненту у наступному семестрі.  

2.7. У разі перезарахування лише окремого змістовного модуля / модулів 

дисципліни, студент звільняється від виконання відповідних завдань, отримуючи за 

них максимальний бал відповідно до РСО.  

2.8. У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання 

результатів навчання, набутих під час неформальної/інформальної освіти, здобувач 

має право звернутися з апеляцією до першого заступника директора Інституту. 

Відповідно до рішення першого заступника директора створюється апеляційна 

комісія у складі: декана факультету, науково-педагогічних працівників, які є 

фахівцями відповідного профілю і не входили до предметної комісії та 

представника студентського самоврядування (за згодою). Апеляційна комісія за 

результатами розгляду скарги приймає рішення про повне або часткове 

задоволення скарги чи про залишення поданої скарги без задоволення (Додатки 7-

10). Рішення апеляційної комісії є пресічним.  



2.. У разі наявності в робочій програмі дисципліни рекомендацій викладача 

щодо можливості проходження визначеного онлайн курсу чи іншого елементу 

неформальної освіти, додаткова валідація результатів  

неформального навчання не потрібна. Семестровий та поточний контроль з 

відповідної дисципліни визначаються викладачем відповідно до дисципліни.  

3. Прикінцеві положення  

3.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.  

3.2. Контроль за виконанням Положення покласти на першого заступника 

директора. 

3.3. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 

 

 

 

Перший заступник директора       Д.В. Карамишев 



Не друкували до архіву 

                             Додаток 1   

Першому заступнику директора 

Харківського регіонального інституту 

державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Карамишеву Д.В. 

студента ___ курсу, групи _______,  

______________________________ 
(ПІБ здобувача вищої освіти) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу визнати результати навчання, набуті мною у неформальній / 

інформальній (викреслити зайве) освіті як семестрову атестацію з дисципліни 

«_______________________________________________________________ ». 

Документи (особисто завірені копії документів), що підтверджують набуття 

відповідних результатів навчання додаються: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

___________      ____________ 
(дата)                                            (підпис) 

 

 

 

З правилами проведення валідації результатів неформального / 

інформального навчання ознайомлений __________________  
(підпис)  

  



Додаток 2  

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної/інформальної освіти, 

створеної розпорядженням декана _______________________________________________ 
(назва факультету ) 

№______ від «______»______________20____ р. 

 

Склад предметної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Валідування результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті 

студентом_____________________________________________________________________ 

На розгляд предметної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента _____________________________ (Прізвище, ініціали) щодо 

визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті як 

семестрової атестації з освітнього компоненту НП « _____________ 

____________________________________________________________________________»; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання:_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, обсяг курсу, 

досягнуті результати навчання тощо). 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами розгляду наданих студентом _______________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній / 

інформальній освіті, встановити їх НЕВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що 

формуються освітнім компонентом НП «__________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  

2. НЕ ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального / інформального 

навчання як семестрову атестацію з освітнього компонента НП « 

____________________________________________________________». 

 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                  П.І.Б.                               підпис                      дата   



Додаток 3 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти, створеної розпорядженням декана 

_______________________________________________ 
(назва факультету ) 

№______ від «______»______________20____ р. 

 

Склад предметної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Валідування результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті 

студентом_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

На розгляд предметної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента _____________________________ (Прізвище, ініціали) щодо 

визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті як 

семестрової атестації з освітнього компоненту НП « 

________________________________ 

______________________________________________________________________»; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання:_________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами розгляду наданих студентом _______________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній / 

інформальній освіті, встановити їх ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ із 

компетентностями, що формуються освітнім компонентом НП 

«__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____»  

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального / інформального 

навчання як семестрову атестацію з освітнього компонента НП 

«______________________ 

_______________________________________________________________________

_____»,  

3. Виставити оцінку «_____________________» та __________балів ЄКТС. 



 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                  П.І.Б.                                        підпис                      дата   



Додаток 4 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти, створеної розпорядженням декана 

_______________________________________________ 
(назва факультету ) 

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад предметної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Валідування результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті 

студентом________________________________________________  

На розгляд предметної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента _____________________________ (Прізвище, ініціали) щодо 

визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті як 

семестрової атестації з освітнього компоненту НП « 

________________________________ 

______________________________________________________________________»; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання:_________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами розгляду наданих студентом _______________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній / 

інформальній освіті, встановити їх ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із 

компетентностями, що формуються освітнім компонентом НП 

«______________________________________ 

______________________________________________________________________»  

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального / інформального 

навчання як поточну атестацію з освітнього компонента НП 

«______________________ 

______________________________________________________________________»,  

3. Перезарахувати наступні складові робочої програми освітнього 

компонента з балами, відповідно до РСО: тема: 

«_____________________________________________», бали: __________, тема: 



«_____________________________________________________ 

_____________________________________________», бали: _____________. 

 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                   П.І.Б.                                        підпис                      дата   



Додаток 5 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти, створеної розпорядженням декана 

_______________________________________________ 
(назва факультету ) 

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад предметної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Валідування результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті 

студентом________________________________________________  

На розгляд предметної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента _____________________________ (Прізвище, ініціали) щодо 

визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті як 

семестрової атестації з освітнього компоненту НП « 

________________________________ 

______________________________________________________________________»; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання:_________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами розгляду наданих студентом _______________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній / 

інформальнійосвіті (резюме), НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ ЇХ 

СТУПІНЬ ВІДПОВІДНОСТІіз компетентностями, що формуються освітнім 

компонентом НП 

«_____________________________________________________________________»  

2. Призначити ПРОВЕДЕННЯ «______» ____________ 20___ року 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ у вигляді екзамену / заліку з освітнього 

компоненту НП « 

_______________________________________________________________________

» 

 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 



 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії та методичним забезпеченням освітнього компоненту НП 

ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                          П.І.Б.                         підпис                      дата  

  



Додаток 6 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти, створеної розпорядженням декана 

_______________________________________________ 
(назва факультету ) 

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад предметної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Підсумковий контроль щодо визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній / інформальній освіті студентом студентом ___________ 

_______________________________________________________________________

______для перезарахування освітнього компоненту НП 

«______________________________________________________________________

________________________________________»  

Питання білету та оцінка відповіді:  

1. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________;  

2. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 
(зазначити питання білету та оцінку відповідей (відмінно, дуже добре, добре, задовільно, достатньо, незадовільно) кожного 

питання) 

 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами аналізу відповідей студента _________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(ПІБ) 

на питання білету та виконання індивідуального завдання (за наявності), 

ВИСТАВИТИ за підсумковий контроль ОЦІНКУ «_____________________» та 

__________балів ЄКТС. 

2.ВИЗНАТИ результати підсумкового контролю як семестрову атестацію з 

освітнього компонента НП « 

________________________________________________» 

 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 



                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                          П.І.Б.                            підпис                      дата  

  



Додаток 7 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання апеляційної комісії щодо валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти 

від «____»____________№____  

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад апеляційної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Апеляцію, подану студентом _________________________ 

щодо визнання рішення предметної комісії стосовно валідації результатів 

навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті для перезарахування 

освітнього компоненту НП 

«______________________________________________________________________

_____» 

На розгляд апеляційної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента ___________________________________________________ 

щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті 

як семестрової атестації з освітнього компонента НП « 

________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____»; 

 - документи, що підтверджують набуття результатів навчання: 

_________________ 

_______________________________________________________________________

______  
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

- протокол засідання предметної комісії від «___» _______20____ р. № ____  

- інші матеріали: __________________________________________________ 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАДОВОЛЬНИТИ скаргу 

студента 

_______________________________________________________________________

_____.. 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального / інформального 

навчання як семестрову атестацію з освітнього компонента НП « 

____________________________ 

_______________________________________________________________________

_____» 

3. Виставити оцінку «________» та ___балів ЄКТС. 



 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
  П.І.Бпідпис                      дата  

 

  



Додаток 8 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання апеляційної комісії щодо валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти 

від «____»____________№____  

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад апеляційної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Апеляцію, подану студентом _________________________ 

щодо визнання рішення предметної комісії стосовно валідації результатів 

навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті для перезарахування 

освітнього компоненту НП 

«_____________________________________________________________________» 

На розгляд апеляційної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента ___________________________________________________ 

щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті 

як семестрової атестації з освітнього компонента НП « 

________________________________ 

______________________________________________________________________»; 

 - документи, що підтверджують набуття результатів навчання: 

_________________ 

_______________________________________________________________________  
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

- протокол засідання предметної комісії від «___» _______20____ р. № ____  

- інші матеріали: __________________________________________________ 

Рішення предметної комісії:  

1. За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАДОВОЛЬНИТИ 

ЧАСТКОВО скаргу студента 

_____________________________________________________________.. 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального / інформального 

навчання як поточну атестацію з освітнього компонента НП « 

____________________________ 

_______________________________________________________________________

_____» 

3. Перезарахувати наступні складові робочої програми освітнього 

компонента з балами, відповідно до РСО: тема 

«____________________________________________ 

________________________________________________», бали: ___________,. 

 



Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                         П.І.Б.                                підпис                      дата  

  



Додаток 9 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання апеляційної комісії щодо валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти 

від «____»____________№____  

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад апеляційної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Апеляцію, подану студентом _________________________ 

щодо визнання рішення предметної комісії стосовно валідації результатів 

навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті для перезарахування 

освітнього компоненту НП 

«_____________________________________________________________________» 

На розгляд апеляційної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента ___________________________________________________ 

щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті 

як семестрової атестації з освітнього компонента НП « 

________________________________ 

______________________________________________________________________»; 

 - документи, що підтверджують набуття результатів навчання: 

_________________ 

_______________________________________________________________________ 
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

- протокол засідання предметної комісії від «___» _______20____ р. № ____  

- інші матеріали: __________________________________________________ 

Рішення предметної комісії:  

1.ЗАЛИШИТИ СКАРГУ студента 

_____________________________________ БЕЗ ЗАДОВОЛЕННЯ. 

 

 

Голова комісії ______________________ _____________ 

Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                       П.І.Б.                                    підпис                      дата  

  



Додаток 10 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

від «____» ____________20____ р. № _______ 

засідання апеляційної комісії щодо валідування результатів неформальної / 

інформальної освіти 

від «____»____________№____  

№______ від «______»______________20____ р. 

Склад апеляційної комісії:  

Голова:  __________________________________  

Члени:   __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Розглядали: Апеляцію, подану студентом _________________________ 

щодо визнання рішення предметної комісії стосовно валідації результатів 

навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті для перезарахування 

освітнього компоненту НП 

«______________________________________________________________________

_____» 

На розгляд апеляційної комісії надані наступні документи: 

 - заява студента ___________________________________________________ 

щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті 

як семестрової атестації з освітнього компонента НП « 

________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____»; 

 - документи, що підтверджують набуття результатів навчання: 

_________________ 

_______________________________________________________________________

______  
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву курсу, 

обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

- протокол засідання предметної комісії від «___» _______20____ р. № ____  

- інші матеріали: __________________________________________________ 

Рішення предметної комісії:  

1.За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАДОВОЛЬНИТИ 

ЧАСТКОВО скаргу студента _____________________________________.. 

2. Призначити ПРОВЕДЕННЯ «______» ____________ 20___ року 

ПОВТОРНОГО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ у вигляді екзамену / заліку з 

освітнього компоненту НП 

«_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____» 

 

Голова комісії ______________________ _____________ 



Члени комісії: ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

 ______________________ _____________ 

                                 підпис                                 П.І.Б. 

З рішенням комісії ознайомлений _____________ __________ ____________      
                                                                                                       П.І.Б.                                   підпис                      дата  

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 травня 2020 року, протокол № 3/259-16 

 

Про затвердження Положення про порядок реалізації  

права на академічну мобільність 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
 

  



  Додаток 

 до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

                                                                         від 26 травня 2020 р. № 3/259-16 

 

Положення про порядок реалізації  

права на академічну мобільність 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

(далі – Положення) регламентує організацію академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти, а також докторантів, науково-педагогічних, наукових, 

адміністративних працівників та інших учасників освітнього процесу (далі – 

працівники), які реалізують право на академічну мобільність (далі – учасники 

академічної мобільності) у Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (далі - Інститут).  

Положення розроблено відповідно до: 

 Закону України «Про освіту»; 

 Закону України «Про вищу освіту»; 

 Принципів Спільної декларації міністрів освіти Європи «Європейський 

простір у сфері вищої освіти», вчиненої у м. Болоньї від 19.06.1999 р. (Болонська 

декларація);  

 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 року № 579; 

 «Порядку призначення і виплати стипендій», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №882 в редакції Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1050;  

 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах 

державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної 

академії державного управління при Президентові України, а також переліку 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться 

стажування слухачів Національної академії», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255; 

 Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів і 

докторантів та стажування слухачів ХарРІ НАДУ (із змінами), затвердженого 

наказом директора від 28.11.2017 р.№163/1-кс;  

 Статуту ХарРІ НАДУ; 

 Положення про організацію освітнього процесу в ХарРІ НАДУ (із 

змінами) від «03»листопада 2016р. №174 

 інших нормативно-правових документів з питань вищої освіти.  

1.2 Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

Інституту з метою поглиблення інтернаціоналізації та інтеграції Інституту в 

український та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти 

та ефективності наукових досліджень, а також забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.  

1.3. Право на академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних 

договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та 



проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними та іноземними 

закладами вищої освіти (науковими установами, підприємствами, організаціями) 

або їх основними структурними підрозділами (далі – організації-партнери), а також 

між учасником освітнього процесу та закладом вищої освіти (науковою установою, 

підприємством, організацією) з власної ініціативи, підтриманої керівництвом 

Інституту на основі індивідуальних запрошень. 

1.4. Форми документів за напрямом академічної мобільності вводяться 

наказом директора Інституту.  

1.5. Учасники академічної мобільності в Інституті мають однакові академічні 

права та обов’язки з здобувачами вищої освіти та Працівниками Інституту.  

1.6. За місцем реалізації академічна мобільність поділяється на: 

 внутрішню – право на яку реалізується вітчизняними учасниками 

академічної мобільності у організаціях-партнерах в межах України; 

 міжнародну – право на яку реалізується вітчизняними учасниками 

академічної мобільності у організаціях-партнерах поза межами України, а також 

іноземними учасниками академічної мобільності у вітчизняних організаціях-

партнерах.  

1.7. Основні види академічної мобільності: 

 ступенева мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від 

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня 

вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або 

про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше організацій-партнерів; 

 кредитна мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від 

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) та/або 

відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), 

що будуть визнані в організаціях-партнерах постійного місця навчання учасника 

освітнього процесу, за умови, що загальний період навчання для учасників програм 

кредитної мобільності в організаціях-партнерах, що направляє за програмою 

мобільності, залишається незмінним. 

1.8. Форми академічної мобільності: 

 для здобувачів вищої освіти: навчання за програмами академічної 

мобільності, мовне або наукове стажування. 

 для Працівників: участь у спільних проектах, викладання, наукове 

дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації. 

1.9. Участь у програмах академічної мобільності можлива за умови їх 

відповідності освітній програмі, на яку зараховано здобувача вищої освіти, або 

напряму діяльності Працівника (за винятком мовного стажування). 

1.10. Інформаційне забезпечення та супровід, консультаційну та 

організаційну підтримку академічної мобільності забезпечують: 

 для студентів – факультет соціально-економічного управління, відділ 

комунікацій і міжнародного співробітництва; 

 для слухачів – факультет публічного управління та адміністрування, 

відділ комунікацій і міжнародного співробітництва 

 для аспірантів і докторантів – відділ з координації наукової роботи та 

докторантури; відділ комунікацій і міжнародного співробітництва 

 для науково-педагогічних, наукових працівників та інших учасників 

освітнього процесу у випадку проходження наукового стажування, участі у 



спільних проектах, проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації з 

науковою складовою – відділ підвищення кваліфікації кадрів, відділ комунікацій і 

міжнародного співробітництва; 

 для науково-педагогічних працівників та адміністративних працівників у 

випадку викладання, підвищення кваліфікації та участі у спільних проектах в 

організаціях-партнерах – відділ підвищення кваліфікації кадрів, відділ комунікацій 

і міжнародного співробітництва. 

1.11. Інформаційне забезпечення та супровід академічної мобільності 

реалізується з метою інтернаціоналізації діяльності Інституту, стимулювання і 

підтримки міжнародного обміну здобувачами вищої освіти та Працівниками у 

поєднанні з навчальним процесом і передбачає інформування: 

 про щорічні програми мобільності та інші проекти, гранти і програми з 

навчання, стажування та підвищення кваліфікації в українських або іноземних 

організаціях-партнерах; 

 про спільні договори, програми та проекти Інституту з організаціями-

партнерами; 

 про стипендіальні програми та гранти підтримки академічної 

мобільності, в яких Інститут бере або планує брати участь; 

 про види, форми, етапи, фінансування, тривалість, зміст академічної 

мобільності та процес визнання її результатів; 

 про вимоги до учасників академічної мобільності, про процедури і 

терміни подання необхідних документів; 

 про результати участі у програмах академічної мобільності. 

 

2. Організаційне забезпечення академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти 
 

2.1 До участі у програмах академічної мобільності допускаються докторанти, 

здобувачі другого та третього рівня вищої освіти денної форми навчання. Здобувачі 

першого рівня вищої освіти денної форми навчання мають право на участь у 

програмах академічної мобільності за умови успішного завершення 1-го року 

навчання.  

2.2. Учасники академічної мобільності з числа здобувачів вищої освіти 

зараховуються до організацій-партнерів як такі, що тимчасово допущені до 

освітнього процесу.  

2.3. За здобувачами вищої освіти на період участі у програмах академічної 

мобільності зберігається місце навчання.  

2.4. Учасники академічної мобільності не відраховуються із складу 

здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та 

обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – 

ЄДЕБО), окрім іноземних громадян. 

2.5. На термін навчання за програмами академічної мобільності здобувачу 

вищої освіти оформлюється індивідуальний навчальний план для учасників 

академічної мобільності.  

2.6. Залежно від програми академічної мобільності відбір учасників 

здійснюється на конкурсній основі або організацією, яка приймає учасників, або 

Інститутом з урахуванням вимог організації-партнера.  



2.7. Для участі у конкурсному відборі в Інституті здобувачі вищої освіти 

надають до деканату факультету: 

 завірену копію навчальної картки з перекладом іноземною мовою; 

 сертифікат про рівень володіння іноземною мовою; 

 план навчання в організації-партнері; 

 лист-підтримки від організації-партнера для здобувачів третього рівня 

вищої освіти; 

 документи про наукова діяльність, мотиваційний лист або інші 

документи (за вимогою організації-партнера).  

2.8. Права та зобов’язання учасників академічної мобільності визначаються 

договором про навчання за програмою академічної мобільності.  

2.9. Участь в програмах академічної мобільності регламентується 

двосторонніми договорами між Інститутом та організаціями-партнерами. У 

випадку обрання програми організації, яка не є партнером Інституту, участь в ній 

допускається за умови відповідності цієї програми освітній програмі, за якою 

здійснює підготовку здобувач вищої освіти.  

2.10.Академічна мобільність іноземних громадян в Інституті здійснюється 

відповідно до вимог: 

 чинного законодавства України з питань державної міграційної політики; 

 внутрішніх нормативно-правових документів Інституту; 

 міжінституційних договорів, протоколів, меморандумів та угод між 

Інститутом та організаціями-партнерами.  

2.11. Іноземні учасники академічної мобільності мають однакові академічні 

права та обов’язки з громадянами України. 

2.12. Іноземні учасники академічної мобільності з числа здобувачів вищої 

освіти, можуть бути зараховані на навчання до Інституту на умовах безоплатного 

навчання в рамках договорів про академічну мобільність між Інститутом та 

організаціями-партнерами.  

2.13. Для зарахування до Інституту іноземних учасників академічної 

мобільності з числа здобувачів вищої освіти вони надають до відділу комунікацій і 

міжнародного співробітництва наступні документи: 

 копія паспорту учасника, нотаріально завірений переклад першої 

сторінки паспорту та копія сторінки з українською візою; 

– документ про отримання попереднього ступеня освіти (атестат про повну 

середню освіту для здобувачів першого рівня вищої освіти, диплом бакалавра для 

здобувачів другого рівня вищої освіти, диплом магістра для аспірантів); 

– план навчання із зазначенням відповідних дисциплін та мови навчання; – 

підписана учасником згода про обробку персональних даних; 

– підписані учасником протоколи вступного інструктажу, щодо 

ознайомлення із внутрішнім розпорядком Інституту, проживання в гуртожитках, 

освітнього процесу; 

– заява учасника про оформлення посвідки на тимчасове проживання, до 

якої додаються 2 фотокартки (3,5×4,5 см); 

– сертифікат, що підтверджує рівень володіння мовою, якою 

відбуватиметься навчання в Інституті; 

– лист-номінація від відповідальної особи із організації-партнера з 

міжнародної співпраці/академічної мобільності. 



2.14. На основі документів, перерахованих в п. 2.13 та міжінституційної 

угоди, відділ комунікацій і міжнародного співробітництва спільно з деканатом 

факультету оформлює подання про зарахування. 

2.15. Відповідальність за супровід учасників академічної мобільності під час 

їх навчання/стажування покладається на координаторів з академічної мобільності 

факультету.  

2.16. Для відображення результатів навчання за програмою академічної 

мобільності координатор з академічної мобільності факультету готує  

сертифікат встановленого зразка, який підтверджує виконання програми, 

відповідно до укладеного договору, а також виписку оцінок із зазначенням всіх 

освітніх компонент, які вивчав здобувач вищої освіти, оцінок за університетською 

шкалою та кількості кредитів ЄКТС.  

 

3. Організаційне забезпечення академічної мобільності працівників 

 

3.1. Організаційні питання та питання супроводу учасників академічної 

мобільності організацій-партнерів вирішуються відділом комунікацій і 

міжнародного співробітництва та структурним підрозділом, у якому проходить 

академічна мобільність. 

3.2. Для учасників програми академічної мобільності в Інституті відділ 

комунікацій і міжнародного співробітництва формує офіційне запрошення 

встановленого зразка за підписом директора Інституту, де зазначається повне ім’я 

учасника, його домашній заклад, запланований період мобільності та приймаючий 

факультет з офіційною печаткою Інституту.  

3.3. Для оформлення іноземних учасників академічної мобільності 

організацій-партнерів в Інституті необхідними є наступні документи: 

 підтвердження номінації від організацій-партнерів; 

 план стажування або викладання із зазначенням наукових або 

професійних інтересів, пропонованих заходів в рамках програми академічної 

мобільності та мови стажування; 

 службова записка від особи, відповідальної за учасника академічної 

мобільності (представник структурного підрозділу Інституту, начальник відділу 

комунікацій і міжнародного співробітництва) на ім’я директора Інституту з візою-

погодженням першого заступника директора з проханням дозволити організацію 

візиту іноземного учасника академічної мобільності; 

 програма візиту іноземного учасника академічної мобільності з візою-

погодженням першого заступника директора та резолюцією директора Інституту.  

3.4. У разі успішного завершення програми академічної мобільності 

іноземним учасником відділ підвищення кваліфікації кадрівта відділ комунікацій і 

міжнародного співробітництва формує сертифікат встановленого зразка.  

3.5. Залежно від програми академічної мобільності відбір учасників 

здійснюється на конкурсній основі або організацією, яка приймає учасників, або 

Інститутом з урахуванням вимог організації-партнера.  

3.6. У випадку конкурсного відбору в Інституті Працівники надають до 

відділу підвищення кваліфікації кадрів, відділу комунікацій і міжнародного 

співробітництва: 

 рейтинг науково-педагогічного та наукового працівника; 

 план навчання або стажування, погоджений з керівництвом факультету; 



 сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (за наявності); 

 анкету-заявку. 

 

4. Визнання результатів участі у програмах академічної мобільності 

для здобувачів вищої освіти Інституту 
 

4.1. Умови визнання результатів навчання, стажування або проведення 

наукових досліджень визначаються додатками до договорів щодо академічної 

мобільності між факультетом Інституту та організаціями-партнерами.  

4.2. У випадку, якщо програмою академічної мобільності не передбачено 

автоматичне визнання періодів навчання, отриманих результатів і зарахування 

кредитів, ця функція покладається на керівництво та куратора з академічної 

мобільності підрозділу, де навчається учасник академічної мобільності на 

постійній основі. Рішення щодо можливості визнання періодів навчання за 

програмами академічної мобільності та їх результатів приймається на етапі 

формування індивідуальних навчальних планів для учасників академічної 

мобільності до початку навчання за програмою.  

4.3. У разі необхідності, рішення щодо визнання періодів та визнання 

результатів навчання учасникам академічної мобільності директор інституту/декан 

факультету приймає на підставі рекомендації комісії, яка створюється наказом 

директора Інституту/декана факультету. Головою комісії призначається завідувач 

випускової кафедри, за спеціальністю/освітньою програмою якої навчається 

учасник академічної мобільності. До складу комісії обов´язково включається 

координатор з академічної мобільності відповідного підрозділу.  

4.4. Визнання результатів навчання учасників академічної мобільності 

здійснюється на основі положень Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та співставлення освітніх програм Університету та 

організацій-партнерів. За необхідності виконується конвертація оцінок відповідно 

до систем оцінювання організацій-партнерів.  

4.5. Порівняння обсягу навчального навантаження під час ступеневої та 

кредитної мобільності повинне ґрунтуватись на зіставленні результатів навчання, 

передбачених за програмами академічної мобільності у організації-партнері, та 

результатів навчання, запланованих освітньою програмою закладу вищої освіти, в 

якому учасник навчається на постійній основі.  

4.6. Результати навчання можуть бути визнані в Інституті в межах обсягу 

освітніх компонент, вивчення яких передбачено відповідною  

освітньою програмою, за якою навчається учасник академічної мобільності на 

постійній основі.  

4.7. При складанні індивідуальних навчальних планів для учасників 

академічної мобільності в обов’язковому порядку вказуються освітні компоненти, 

передбачені освітніми програмами Інституту, для яких здійснюється повне 

визнання результатів, отриманих в рамках програми академічної мобільності. Для 

тих освітніх компонент, які не забезпечуються програмою академічної мобільності 

вказуються терміни проведення контрольних заходів на території Інституту.  

4.8. Підтвердженням отримання очікуваних результатів програм академічної 

мобільності є сертифікат, академічна довідка або інший документ, що містить дані 

про назви вивчених освітніх компонент, їх обсяг в кредитах ЄКТС та отримані 

оцінки або результати наукової роботи.  



4.9. Якщо учасник академічної мобільності не підтвердив документально 

виконання вимог індивідуального навчального плану для учасників академічної 

мобільності, він відраховується з закладу вищої освіти, де навчається на постійній 

основі.  

4.10. Інститут повинен повністю визнати узгоджену в Договорі про навчання 

чи в Договорі про стажування/практику (якщо це передбачено), відображену в 

індивідуальному навчальному плані для учасників академічної мобільності та 

підтверджену документально кількість кредитів ЄКТС для виконання 

кваліфікаційних вимог.  

 

5. Визнання результатів участі у програмах академічної мобільності 

працівників Інституту 

 

5.1. Визнання результатів участі у програмах академічної мобільності 

Працівника Інституту здійснюється на підставі виконання ним умов договору про 

мобільність та технічного завдання.  

5.2. Результати участі у програмі академічної мобільності працівника 

Інституту засвідчуються представленням звіту про участь у програмі академічної 

мобільності в організації-партнері та документів про успішне завершення програми 

академічної мобільності визначеного організацією-партнером, у якій проходила 

академічна мобільність. Зазначені документи оформлюються належним чином та 

подаються у десятиденний термін після  

повернення до Інституту до підрозділу, визначеного у п. 10 цього Положення, 

залежно від категорії, до якої належить працівник.  

5.3. У разі ненадання працівником Інституту документального 

підтвердження результатів академічної мобільності у встановлений термін  

без поважної причини, розглядається питання щодо накладання на працівника 

стягнення, відповідно до чинного законодавства.  

5.4. Якщо участь у програмі академічної мобільності передбачає діяльність 

за напрямом роботи працівника в Інституті (або мовне стажування) не менше 108 

годин, що підтверджено документально, участь у програмі академічної мобільності 

може бути визнана підвищенням кваліфікації. 

 

 

Перший заступник директора                                                               Д.В. Карамишев 

 


