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1. Про організацію стажування слухачів Національної академії
державного управління при Президентові України у 2015 році.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника програмнометодичного відділу фахової підготовки та стажування управління з
навчальної роботи Т.Б.Смолянської про організацію стажування слухачів
Національної академії державного управління при Президентові України
(далі – Національна академія) у 2015 році, Науково-методична рада ухвалила:
1. Управлінню з навчальної роботи (Сороко В.М.) спільно з кафедрами
Національної академії забезпечити в установленому порядку організацію
стажування слухачів відповідно до графіка навчального процесу в наступні
терміни:
перший етап стажування – з 30 червня по 24 липня 2015 року;
другий етап стажування – з 27 липня по 21 серпня 2015 року.
2. Встановити для регіональних інститутів державного управління
Національної академії квоту для проходження стажування в центральних
органах виконавчої влади – 15% від загальної кількості слухачів денної
форми навчання.
3. Відділу кадрів та державної служби Національної академії
(Вакулік М.І.) врахувати супроводження стажування слухачів кураторами
при затвердженні графіка відпусток науково-педагогічних працівників на
літній період 2015 року.
2. Про проходження практики на робочому місці у 2015 році слухачами
вечірньої та заочної (заочно-дистанційної) форм навчання Національної
академії прийому 2013 року.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника програмнометодичного відділу фахової підготовки та стажування управління з
навчальної роботи Т.Б.Смолянської про проходження практики на робочому
місці у 2015 році слухачами вечірньої та заочної (заочно-дистанційної) форм
навчання Національної академії прийому 2013 року, Науково-методична рада
ухвалила:
1. Керівникам магістерських робіт (керівникам практики) відповідно до
затверджених навчальних планів на 2013-2016 рр. сформувати індивідуальне
завдання для проходження практики на робочому місці слухачам вечірньої та
заочної (заочно-дистанційної) форм навчання прийому 2013 року у наступні
терміни:
1.1. Для слухачів вечірньої форми навчання спеціальностей “Державне
управління” та “Державне управління у сфері національної безпеки”
до 15 травня 2015 року.
1.2. Для слухачів заочної форми навчання:
- спеціальності “Державне управління” до 25 травня 2015 року;
- спеціальності “Управління суспільним розвитком” до 01 червня
2015 року;
- спеціальностей “Державне управління у сфері національної безпеки”,
“Державне управління у сфері освіти”, “Державне управління у сфері
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охорони здоров’я”, “Публічна політика і управління”, “Публічне
адміністрування”, “Місцеве самоврядування”, “Регіональне управління”,
“Електронне урядування”, “Парламентаризм та парламентська діяльність” до
6 квітня2015 року.
1.3. Для слухачів заочно-дистанційної форми навчання:
- спеціальності “Державне управління” до 14 травня 2015 року;
- спеціальності “Управління суспільним розвитком” до 24 червня
2015 року.
2. Управлінню з навчальної роботи (Сороко В.М.) до 6 квітня
2015 року оновити методичні рекомендації щодо проходження практики на
робочому місці слухачами вечірньої й заочної (заочно-дистанційної) форм
навчання та розмісти їх на сайті Національної академії.
3. Про Програму вступних екзаменів до Національної академії
у 2015 році.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу прийому
слухачів та розподілу випускників Н.П.Керного про Програму вступних
екзаменів до Національної академії у 2015 році, Науково-методична рада
ухвалила:
1. Схвалити в цілому Програму вступних екзаменів до Національної
академії у 2015 році (додається).
2. Завідувачам кафедр Національної академії до 02 березня 2015 року:
підготувати тестові завдання до комп’ютерного тестування із
державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних та
історико-культурних питань відповідно до Програми вступних екзаменів до
Національної академії у 2015 році та подати до управління інноваційних
освітніх технологій (Гадомський О.Л.);
розробити
Методичні
матеріали
для
підготовки
до
комп’ютерного тестування із державно-управлінських, політико-правових,
соціально-економічних та історико-культурних питань відповідно до
тестових завдань і подати до відділу прийому слухачів та розподілу
випускників (Керного Н.П.).
3. Заступнику начальника управління з видавничої діяльності
Національної академії В.А.Дону забезпечити до 16 березня 2015 року
видання та тиражування Програми вступних екзаменів до Національної
академії у 2015 році з переліком тестових завдань, Методичних матеріалів
для підготовки до комп’ютерного тестування із державно-управлінських,
політико-правових, соціально-економічних та історико-культурних питань і
подальшу їх реалізацію.
4. Про затвердження орієнтовної тематики навчально-методичних
матеріалів до модулів професійних програм та програм тематичних
короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад на 2015 рік.
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Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника
директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Н.Б.Ларіної
про орієнтовну тематику навчально-методичних матеріалів до модулів
професійних програм та програм тематичних короткострокових семінарів з
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад на 2015 рік, Науково-методична
рада ухвалила:
Схвалити в цілому орієнтовну тематику навчально-методичних
матеріалів до модулів професійних програм та програм тематичних
короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад на 2015 рік та обсяги друкованих авторських аркушів.

