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Протокол № 4(132)

м. Київ

Про затвердження програм
вступних випробувань для набору
студентів до ІПК ДСЗУ у 2018 році
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Балашової Н.В. щодо змісту програм вступних випробувань
для набору студентів до ІПК ДСЗУ у 2018 році,
Вчена рада ІПК ДСЗУ ухвалює:
1. Затвердити програми вступних випробувань для набору студентів до
ІПК ДСЗУ у 2018 році, що додаються.
2. Приймальній комісії (Балашовій Н.В.) розмістити на сайті ІПК ДСЗУ
програми вступних випробувань для набору студентів до ІГІК ДСЗУ у 2018 році.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Вченої ради

Радмила Войтович

Учений секретар

Ольга Ковбаско

,

%

Додаток
Перелік програм вступних випробувань
1. Бегеза Л.Є. Програма вступного випробування з біології для
абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю: 053 «Психологія». К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 17 с.
2. Длугош О.М. Програма вступного випробування англійської мови для
вступу на навчання за освітнім рівнем бакалавра за спеціальностями: 051
«Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 18
с.
3. Малині М.М. Програма вступного випробування з української мови і
літератури для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальностями:
053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018.
- 20 с.
4. Маршавін Ю.М. Програма вступного випробування з історії України
для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальностями:
073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 053 «Психологія». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018.
- 17 с.
5. Савчук М.В. Програма вступного випробування з математики для
абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальностями: 073 «Менеджмент»,
051 «Економіка», 053 «Психологія». -К .: ІПК ДСЗУ, 2018. - 21 с.
6. Лутай Л.А. Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право і які
вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
спеціальністю 073 «Менеджмент». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 38 с.
7. Пріб Г.А. Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право і які
вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
спеціальністю 053 «Психологія». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 38 с.
8. Черкасов А.В. Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право і
які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
спеціальністю 051 «Економіка». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018 - 38 с.
9. Бегеза Л.Є. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 053 «Психологія» на
другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 22 с.
10. Малиш М.М. Програма додаткового вступного випробування з
української мови для абітурієнтів, які вступають на другий курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 053 «Психологія».
-К.*: ІПК ДСЗУ, 2018. - 1 0 с.
11. Черкасов А.В. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають на напрям підготовки 051 «Економіка» на другий
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньокваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста
за
спорідненими
спеціальностями. - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 22 с.

12. Черкасов А.В. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають на напрям підготовки 051 «Економіка» на другий
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальність. - К.: ІПК
ДСЗУ, 2018.-22 с.
13. Длугош О.М. Програма вступного випробування з іноземної
(англійської) мови для абітурієнтів, які вступають на навчання до магістратури
за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та
адміністрування». - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 18 с.
14. Лутай Л.А., Кучеренко Д.Г. Програма фахового вступного
випробування для абітурієнтів, які вступають до магістратури на спеціальність
073 «Менеджмент” (за спорідненою спеціальністю).- К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 14
с.
15. Лутай Л.А, Кучеренко Д.Г. Програма фахового вступного
випробування для абітурієнтів, які вступають до магістратури на спеціальність
073 «Менеджмент” (за іншою спеціальністю).- К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 14 с.
16. Пріб Г.А. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають до магістратури на спеціальність 053 «Психологія»
(за спорідненою спеціальністю). - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 50 с.
17. Пріб Г.А. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають до магістратури на спеціальність 053 «Психологія»
(за іншою спеціальністю). - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 50 с.
18. Фоміцька Н. В. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають до магістратури за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» / Н.В. Фоміцька. - К. : ІПК ДСЗУ, 2018. - 20 с.
19. Черкасов А.В. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають до магістратури на спеціальність051 «Економіка». К.: ІПК ДСЗУ, 2018,- 13 с.
20. Черкасов А.В. Програма фахового вступного випробування для
абітурієнтів, які вступають до магістратури на спеціальність 051 «Економіка»
(за іншою спеціальністю). - К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - 13 с.
21. Пріб Г.А. Програма додаткового вступного випробування з основ
психології для абітурієнтів, які вступають до магістратури за спеціальністю
053 «Психологія». - К.: ІГІК ДСЗУ, 2018. -1 0 с.
22. Щукіп Б.М. Програма додаткового вступного випробування з
політичної економії для абітурієнтів, які вступають до магістратури за
спеціальністю 051 «Економіка». -К .: ІПК ДСЗУ, 2018. - 12 с.
23. Щукін Б.М. Програма додаткового вступного випробування з
політичної економії для абітурієнтів, які вступають до магістратури за
спеціальністю 073 «Менеджмент». -К .: ІПК ДСЗУ, 2018. - 13 с.
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Про затвердження програм вступних
випробувань до аспірантури ІПК ДСЗУ
у 2018 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної
частини ОТІ. Канівець про підготовку програм вступних випробувань до
аспірантури ІГІК ДСЗУ у 2018 р.,
Вчена рада ІПК ДСЗУ ухвалила:
1. Затвердити програми вступних випробувань до аспірантури ІГІК
ДСЗУ у 2018 р. згідно додатку.
2. Завідувачу науково-дослідної частини О.П. Канівець розмістити
програми вступних випробувань на сайті ІГІК ДСЗУ.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Вченої ради

Радмила Войтович

Учений секретар

Ольга Ковбаско

Додаток
Список програм вступних
випробувань до аспірантури ІПК ДСЗУ у 2018 році

1. Програма вступного іспиту до аспірантри зі спеціальності 051
«Економіка» (у к ла д а ч і: К о ж е м ’я к ін а С .М ., К а л ін ін а С .П .).
2. Програма вступного іспиту до аспірантри зі спеціальності 053
«Психологія» (у к ла д а ч : П р іб Г .А .).
3. Програма вступного іспиту до аспірантри зі спеціальності 073
«Менеджмент» (у к ла д а ч : Л у т а й Л .А .).
4. Програма вступного іспиту до аспірантри зі спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» (ук л а д а ч : В о р о н а П .В ., Д ід е н к о
Н .Г .) .

5. Програма вступного випробування до аспірантри з презентації
дослідницьких пропозицій зі спеціальності 051 «Економіка» (ук ла д а ч : К а л ін ін а
С .П .).

6. Програма вступного випробування до аспірантри з презентації
дослідницьких пропозицій зі спеціальності 053 «Психологія» (у к л а д а ч і: П р іб
Г .А ., Д о р о ж к ін В .Р ., Ткалгіч М .Г ., Б е г е з а Л .Є .).

7. Програма вступного випробування до аспірантри з презентації
дослідницьких пропозицій зі спеціальності 073 «Менеджмент» (ук ла д а ч
п р о гр а м и : П р іб К .А ., К а н ів е ц ь О .П .).

8. Програма вступного випробування до аспірантри з презентації
дослідницьких пропозицій зі спеціальності 281 «Публічнеуправління та
адміністрування» (у к ла д а ч : В о р о н а П .В .).
9. Програма вступного іспиту до аспірантри з іноземної мови (англійська,
німецька, французька) (у к ла д а ч : Д л у г о ш О .М ., К о с т р и ц я В .І., С а ве н к о О. О.).
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Про включення наукових га науковопедагогічних працівників ІПК ДСЗУ
до складу предметних комісій з іноземних
мов для проведення вступних випробувань
до аспірантури
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної
частини Канівець О.П. про включення наукових та науково-педагогічних
працівників ІПК ДСЗУ до складу предметних комісій з іноземних мов для
проведення вступних випробувань до аспірантури відповідно до п. 22 Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.03. 2016 р. № 261, абз.5 п.З ч.І Положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085,
Вчена рада ІПК ДСЗУ вирішила:
1. Інформацію завідувача науково-дослідної частини Канівець О.ІІ. про
включення наукових та науково-педагогічних працівників ІПК ДСЗУ до складу
предметних комісій з іноземних мов (англійської, німецької, французької) для
проведення вступних випробувань до аспірантури взяти до відома.
2. Рекомендувати включити до складу предметних комісій з іноземних мов
(англійської, німецької, французької) для проведення вступних випробувань до
аспірантури наукових та науково-педагогічних працівників ІПК ДСЗУ, які
можуть кваліфіковано оцінити рівень знання вступників, згідно зі списком
(додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи І.А. Кодесник. /
Голова Вченої ради

Учений секретар

/у

^—

Рад мил а Войтович

Ольга Ковбаско

Додаток
Список наукових га науково-педагогічних працівників ІПК ДСЗУ,
рекомендованих до складу предметних комісій з іноземних мов
(англійської, німецької, французької) для проведення вступних
випробувань до аспірантури
П р е д м е т н а к о м іс ія з а н г л ій с ь к о ї м о в и :

- Кучеренко Д.Г., доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних
наук, доцент;
- Поворозник К.О. доцент кафедри психології та соціальної роботи,
кандидат психологічних наук;
П р е д м е т н а к о м іс ія з ф р а н ц у з ь к о ї м о в и :
- Савенко О.О., провідний науковий співробітник

проблемної науководослідної лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання
безробітних, кандидат педагогічних наук, доцент;
- Длугош О.М., доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат
філологічних наук, доцент;
П р е д м е т н а к о м іс ія з н ім е ц ь к о ї м о в и :

Фоміцька Н.В., професор кафедри публічного управління та
адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент;
- Костриця В.І., професор кафедри управління персоналом та економіки
праці;
- Ковбаско О.М., учений секретар, кандидат технічних наук, доцент.
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Про рекомендацію до друку навчального посібника
«Організація праці»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління
персоналом та економіки праці А.В. Черкасова про підготовку навчального посібника
«Організація праці» (укладачі: Черкасов А.В., Лутай Л.А., Загородня Н.П.) для
студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр»,
Вчена Рада ІПУДСЗУухвалила:
1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Організація праці» для для
студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Загальний обсяг - 13,1 ум. друк,
арк. Укладачі: Ч еркасов В.А. - д-р екон. наук, доц., зав. кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби
зайнятості України; Л ут ай Л.А. - д-р екон. наук, проф., зав. кафедри менеджменту
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Загородня Н.П.
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Рецензенти:
К ост иш ина Т. А. - д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри управління персоналом
та економіки праці Полтавського університету економіки і торгівлі; К алініна С. П. д-р екон. наук, проф., професор кафедри управління персоналом та економіки праці
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
2. Укладачам навчального посібника після опублікування підручника передати
його примірник до бібліотеки Інституту.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідувача бібліотеки
К.А. Білик.
Голова Вченої Ради
Учений секретар

адмила Войтович
Ольга Ковбаско

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 4 квітня 2018 року

Протокол № 4(132)

м. Київ

Про рекомендацію до друку тез доповідей
науково-практичної конференції
«Науково-практичне забезпечення процесу
децентралізації надання послуг
в об'єднаних територіальних громадах»

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри публічного
управління та адміністрування, доктора наук з державного управління
П.В. Ворони щодо підготовки тез доповідей науково-практичної конференції
«Науково-практичне забезпечення процесу децентралізації надання послуг в
об'єднаних територіальних громадах»,
Вчена рада ІПК ДСЗУухвалила:
1. Рекомендувати до друку тези доповідей науково-практичної конференції
«Науково-практичне забезпечення процесу децентралізації надання послуг в
об'єднаних територіальних громадах» (18 квітня 2018 року, м.Київ); за загальною
редакцією В о й т о еи ч Р.В. - д-ра наук з держ. упр. , проф. та В о р о н и П .В. ~ д-ра наук
з держ. упр., доц. Загальний обсяг - 20,1 ум. друк. арк.
2. Лаборанту кафедри публічного управління та адміністрування,
забезпечити передачу електронної версій тез доповідей науково-практичної
конференції до бібліотеки Інституту.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідувача
бібліотеки К.А. Білик.
Голова Вченої Ради

Учений секретар

Радмила Войтович

Ольга Ковбаско

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 4 квітня 2018 року

Протокол №4 (132)

м. Київ

Про затвердження Концепції
розвитку бібліотеки ІПК ДСЗУ
на 2018 - 2022 рр.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача бібліотеки К.А. Білик
щодо розроблення Концепції розвитку бібліотеки Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України на 2018 - 2022 рр.,
Вчена рада ІПК ДСЗУ ухвалила:
1. Затвердити Концепцію розвитку бібліотеки Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України на 2018 - 2022 рр. (додається).
2. Завідувачу бібліотеки К.А. Білик забезпечити виконання заходів щодо
реалізації Концепції розвитку бібліотеки Інституту підготовки кадрів державної
служби зайнятості України на 2018 - 2022 рр.
3. Головному бухгалтеру О.Д. Лежнюк створити умови щодо придбання
нового обладнання (сервер, сканер для книжок та ін.), начальнику навчальної
лабораторії з інформаційно-комунікаційних технологій Д.В. Ворохову
забезпечити введення обладнання в експлуатацію.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи І.А. Колесник.

Голова Вченої ради

Радмила Войтович

Учений секретар

Ольга Ковбаско

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 4 квітня 2018 року

Протокол № 4(132)

м. Київ

Про висновок Вченої ради ІПК ДСЗУ
щодо дисертаційної роботи Чаплай Ірини
Віталіївни
на
гему
«Державногромадянська комунікація: становлення
та розвиток в Україні», підготовленої на
здобуття наукового ступеня доктора наук
з
державного
управління
за
спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія
державного управління
Розглянувши дисертацію кандидата наук із державного управління Чаплай
Ірини Віталіївни «Державно-громадянська комунікація: становлення та
розвиток в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління,
Вчена рада ІПК ДСЗУ ухвалила:
1. Затвердити висновок вченої ради Інституту підготовки кадрів державної
служби зайнятості України щодо дисертації кандидата наук із державного
управління Чаплай Ірини Віталіївни на тему: «Державно-громадянська
комунікація: становлення та розвиток в Україні», підготовленої на здобуття
наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю
25.00.01 - теорія та історія державного управління (додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора ІПК ДСЗУ
Войтович Р.В.

Голова Вченої ради

Учений секретар

/ /

Радмила Войтович

Ольга Ковбаско

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 4 квітня 2018 року

Протокол № 4 (132)

м. Київ

Про затвердження змін
до Правил прийому
до ІПК ДСЗУ у 2018 році
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Балашової Н.В. про необхідність внесення змін до Правил
прийому до ІПК ДСЗУ у 2018 році, затверджених Вченою радою ІПК ДСЗУ
від 11.12.2017, протокол № 10,
Вчена рада ІПК ДСЗУ ухвалила:
1. Затвердити зміни до Правил прийому до ІПК ДСЗУ у 2018 році, що
додаються.
2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Балашовій Н.В.:
2.1) до 20 квітня 2018 року оприлюднити зміни до Правил прийому до ІПК
ДСЗУ у 2018 році на сайті Інституту;
2.2) забезпечити організацію роботи Приймальної комісії у відповідності
до Правил прийому до ІПК ДСЗУ у 2018 році та прийнятих змін.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Вченої ради

Учений секретар

Ольга Ковбаско

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою ІПК ДСЗУ
4 квітня 2018 року

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України
в 2018 році

Київ - 2018

Відповідно до змін, внесених до постанови КМУ
від 29.07.2009 № 789 «Про затвердження Порядку прийому на
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування» галузі знань «Публічне управління та
адміністрування», внести такі зміни до Правил прийому на
навчання до Інституту підготовки кадрів державної служби
зайнятості України в 2018 році:
У розділі VII, пункті 1 підпункт 3 викласти в такій
редакції:
«3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:
- за спеціальностями 051 «Економіка», 053 «Психологія»
- у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових
вступних випробувань; у 2018 році приймаються результати
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2018 року;
-зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне
управління та адміністрування» - у формі іспиту з іноземної
мови та фахових вступних випробувань;
-зі
спеціальності
281 «Публічне
управління
та
адміністрування» (для здобувачів, підготовка яких здійснюється
за рахунок коштів Агентства) - у формі іспиту з іноземної мови,
фахового вступного випробування та співбесіди з питань, що
стосуються державного управління»
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