
П Р О Т О К О Л № 21 

 

засідання приймальної комісії 

Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління  

при Президентові України 

м. Одеса         09 вересня 2016 року 

ауд. 212, 15:30 

 

 

Присутні 20 членів приймальної комісії із загальної кількості 25 осіб: 

 

1 Іжа М.М.   - голова комісії, директор 
2 Попов М.П.  - заступник голови, перший заступник 

директора 

  3 Попов С.А. - заступник голови приймальної комісії , 

заступник директора з наукової роботи 
4 Куспляк І.С.  

 

- відповідальний секретар, заступник 

декана факультету державного 

управління 
5 Євстюніна Ю.В.  

 

- заступник відповідального секретаря, 

декан факультету менеджменту 
6 Левицький А.О.  

 
 

- заступник відповідального секретаря, 

начальник відділу прийому, розподілу 

слухачів та профорієнтаційної роботи 
7 Нагорна І.В.  

 

- заступник відповідального секретаря, 

завідувач сектору підготовки науково-

педагогічних та наукових кадрів 

8 Ахламов А.Г.  - завідувач кафедри економічної та 

фінансової політики 
9 Балабаєва З.В.  - завідувач кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування  

10 Безверхнюк Т.М. - завідувач кафедри управління проектами; 

11 Колісніченко Н.М. - завідувач кафедри української та 

іноземних мов 
12 Красностанова Н.Е.  

 

- завідувач кафедри менеджменту 

організацій 

13 Кривцова В.М.  
 

- завідувач кафедри європейської 

інтеграції 

14 Марущак В.П.  
 

- завідувач кафедри права і законотворчого 

процессу 

 
 



15 Пашкова М.О. 

 
 

- провідний фахівець сектору підготовки 

науково-педагогічних та наукових кадрів, 

уповноважена особа приймальної комісії 

з питань розгляду заяв до аспірантури 
16 Пігарєв Ю.Б. - завідувач кафедри інформаційних 

технологій та систем управління 
17 Приходченко Л.Л.  

 

- завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування 
18 Толпиго О.Ф. - начальник відділу по роботі з персоналом 
19 Якубовський О.П. - завідувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук 
20 Яценко В.А. - доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук, голова 

профспілкового комітету інституту. 

      

  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

09 вересня 2016 року 

 

1. Про виконання плану прийому аспірантів до ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» у 2016 році. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи 

2. Про підсумки проведення вступних екзаменів до аспірантури за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням та за договором. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи; 

І.В. Нагорна, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.  

3. Про вступників до аспірантури, рекомендованих до зарахування за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи; 

І.В. Нагорна, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.  

4. Про вступників до аспірантури, рекомендованих до зарахування за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за договором 

на умовах конракту. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи; 

І.В. Нагорна, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.  

  



1. Про виконання плану прийому аспірантів до ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» у 2016 році. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи 
 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Попова С.А., заступника голови приймальної комісії, 

заступника директора з наукової роботи, про виконання плану прийому 

аспірантів до Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

(далі – інститут) на навчання за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» за державним замовленням у 2016 році. 

Відповідно до рішення Вченої ради Національної академії від 

31.08.2016 № 237/8 інституту встановлено обсяг державного замовлення  

13 місць, в т.ч. 6 – на денну форму навчання, 7 – на вечірню форму, а також 

17 за договором на умовах контракту. 

Усього до інституту на навчання в аспірантурі за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» до вступних іспитів було 

допущено 26 вступників, з них за державним замовленням 15 осіб, а саме: 

1) на денну форму навчання - 7 осіб, конкурс становив 1,17 особи на місце; 

2) на вечірню форму навчання - 8 осіб, конкурс становив 1,15 особи на місце. 

За договором на умовах контракту до вступних іспитів в аспірантуру 

було допущено 11 вступників, з них: 

1) на вечірню форму навчання – 1 особа; 

2) на заочну форму навчання – 10 осіб. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Інформацію С.А. Попова про виконання плану прийому аспірантів до 

інституту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за 

державним замовленням взяти до відома та використання у роботі. 

1.2. Керуватися плановими показниками прийому до аспірантури інституту 

за державним замовленням та ліцензійним обсягом прийому до аспірантури 

за договорами.  
 

2. Про підсумки проведення вступних екзаменів до аспірантури за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням та за договором. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи; 

І.В. Нагорна, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.  
 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Попова С.А., заступника голови приймальної комісії, 

заступника директора з наукової роботи; Нагорної І.В., заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії  про підсумки проведення 



вступних екзаменів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» за державним замовленням та за договором. 

Вступні екзамени до аспірантури відбувались відповідно до вимог 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015  

№ 1085 та Положення про Приймальну комісію інституту, затвердженого 

наказом директора інституту від 29.12.2015 № 158. 

Графік проведення вступних екзаменів був затверджений наказом 

директора від 25.03.2016 № 36 та оприлюднений до початку прийому 

документів. 

До початку консультацій (29.08.2016) був сформований розклад 

вступних екзаменів та розміщений на сайті інституту та на стенді сектору 

підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. Індивідуальні розклади 

були надані кожному вступнику до початку вступних екзаменів. 

Екзаменаційні групи були сформовані у кількості до 30 осіб, що 

відповідає вимогам МОН України. 

У вступних іспитах до аспірантури за державним замовленням взяли 

участь 15 осіб; за договором взяли участь 11 осіб. Не з’явилися на вступні 

іспити 3 особи, у т.ч.: 1 - на денну форму навчання за державним 

замовленням (Боровик Інна Станіславівна); 1 - на заочну форму навчання на 

умовах контракту (Лазаренко Юлія Олегівна); 1 – на вечірню форму за 

державним замовленням (Сікан Ольга Миколаївна). 

Зауважень від вступників та апеляцій на результати вступних іспитів не 

було. Екзаменаційна документація оформлена у повному обсязі та 

відповідним чином. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Інформацію Попова С.А., заступника голови приймальної комісії, 

заступника директора з наукової роботи; Нагорної І.В., заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії  про підсумки проведення 

вступних екзаменів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» за державним замовленням та за договором взяти до відома 

та використання в подальшій роботі. 

 

3. Про вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи; 

І.В. Нагорна, заступник відповідального секретаря приймальної комісії. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Попова С.А., заступника голови приймальної комісії, заступника директора з 

наукової роботи; Нагорної І.В., заступника відповідального секретаря 



приймальної комісії про пропозиції щодо зарахування аспірантів за 

результатами вступних іспитів на навчання за державним замовленням. 

В аспірантуру на спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування» за державним замовленням у вступних іспитах взяли 

участь 13 осіб, не з’явилися – 2 особи. Таким чином, у конкурсі в аспірантуру 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням беруть участь 13 осіб, в т.ч.: 

- на денну форму навчання – 6 осіб; 

- на вечірню форму навчання – 7 осіб. 
 

Пропонується: 

3.1. Встановити для зарахування аспірантів на навчання до інституту за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням за денною та вечірньою формами навчання такі мінімальні 

прохідні бали: 

за денною формою навчання: 

76,75 – прохідний бал; 

за вечірньою формою навчання: 

83, 75 – прохідний бал. 

3.2. Рекомендувати до зарахування аспірантами  Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» за державним замовленням осіб, які набрали 

зазначені прохідні бали (список додається – додаток 1). 

3.3. Завідувачам кафедр надати пропозиції щодо наукових керівників 

аспірантів, які пройшли за конкурсом та рекомендовані до зарахування за 

державним замовленням. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Встановити для зарахування аспірантів на навчання до інституту за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням за денною та вечірньою формами навчання такі мінімальні 

прохідні бали: 

за денною формою навчання: 

76,75 – прохідний бал; 

за вечірньою формою навчання: 

83, 75 – прохідний бал. 

3.2. Рекомендувати до зарахування аспірантами  Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» за державним замовленням осіб, які набрали 

зазначені прохідні бали (список додається – додаток 1). 

3.3. Завідувачам кафедр надати пропозиції щодо наукових керівників 

аспірантів, які пройшли за конкурсом та рекомендовані до зарахування за 

державним замовленням. 



 

4. Про вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за договором 

на умовах контракту. 

Доповідачі: С.А. Попов, заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з наукової роботи; 

І.В. Нагорна, заступник відповідального секретаря приймальної комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 

Попова С.А., заступника голови приймальної комісії, заступника директора з 

наукової роботи; Нагорної І.В., заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії про пропозиції щодо зарахування аспірантів за 

результатами вступних іспитів на навчання за договором на умовах 

контракту. 

В аспірантуру на спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування» за договором на умовах контракту у вступних іспитах 

взяли участь 11 осіб, у т.ч.: 

- на вечірню форму навчання – 1 особа; 

- на заочну форму навчання – 10 осіб, з яких одна особа не з’явилась 

(Лазоренко Юлія Олегівна). 
 

Пропонується: 

4.1. Встановити для зарахування аспірантів на навчання до інституту за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за договором за 

вечірньою та заочною формами навчання такі мінімальні прохідні бали: 

за вечірньою формою навчання: 

84, 75 – прохідний бал; 

за заочною формою навчання: 

76, 0 – прохідний бал. 

4.2. Рекомендувати до зарахування аспірантами Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» за договором осіб, які набрали зазначені 

прохідні бали (список додається – додаток 2). 

4.3. Завідувачам кафедр надати пропозиції щодо наукових керівників 

аспірантів, які пройшли за конкурсом та рекомендовані до зарахування за 

договором на умовах контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Встановити для зарахування аспірантів на навчання до інституту за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за договором за 

вечірньою та заочною формами навчання такі мінімальні прохідні бали: 

 

за вечірньою формою навчання: 

84, 75 – прохідний бал; 

за заочною формою навчання: 



76, 0 – прохідний бал. 

4.2. Рекомендувати до зарахування аспірантами  Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» за договром осіб, які набрали зазначені 

прохідні бали (список додається – додаток 2). 

4.3. Завідувачам кафедр надати пропозиції щодо наукових керівників 

аспірантів, які пройшли за конкурсом та рекомендовані до зарахування за 

договором на умовах контракту. 

 

Голова 

приймальної комісії         М.М. Іжа 

 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії       І.В. Нагорна 

  



Додаток 1 

до протоколу засідання 

приймальної комісії ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

від 09.09.2016 № 18 

 

СПИСОК 

осіб, які пропонуються до зарахування аспірантами  

Одеського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  

за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування  

за державним замовленням у 2016 році 

 

Денна форма навчання 

 

1. Куріляк Юрій Дмитрович  

2. Присяжнюк Ігор Михайлович  

3. Романенко  Михайло Сергійович 

4. Сільницька Катерина Володимирівна  

5. Стратієвська Надія Федорівна 

6. Сулейманов Ігор Маратович 

 

 

Вечірня форма навчання 

 

1. Гуртова Аліна Миколаївна                                            

2. Клець Віталій Володимирович   

3. Пономарьов Віктор Віталійович  

4. Расулова Лала Амір кизи  

5. Робочий Віктор Валентинович  

6. Розмаріцина Наталія Анатоліївна 

7. Мазур Євген Юрійович 

 

 

 

 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії       І.В. Нагорна 

  



Додаток 2 

до протоколу засідання 

приймальної комісії ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

від 09.09.2016 № 18 

 

СПИСОК 

осіб, які пропонуються до зарахування аспірантами  

Одеського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  

за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування  

за договором у 2016 році 

 

Вечірня форма навчання 

 

1. Тетерін Костянтин Юрійович 

 

Заочна форма навчання 

 

1. Бабич Олександр Володимирович 

2. Бабій Віктор Васильович 

3. Берсан Павло Андрійович 

4. Биков Ігор Геннадійович 

5. Єрко Олена Володимирівна 

6. Кулешов Володимир Володимирович 

7. Лупашко Артур Павлович 

8. Мусійовський Андрій Йосипович 

9. Пушкаревський Сергій Володимирович 

 

 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії       І.В. Нагорна 



 


