Прийом документів здійснюється відповідно до умов, визначених
Положенням про прийом слухачів до Національної академії
державного управління при Президентові України, затвердженим
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. № 255 зі
змінами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13
червня 2018 р.);
Термiн навчання – за усіма формами навчання – 16 місяців.
На навчання приймаються громадяни України, якi мають вищу освiту
(документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня
бакалавра, магістра або освітньо–кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Вступники проходять
випробувань, а саме:

конкурсний

відбір

за

результатами

комп'ютерного
тестування
з
державно–управлінських,
економічних, політико–правових, історико–культурних питань;

вступних

соціально–

співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування з
метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей,
мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування.
Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні
випробування з іноземної мови.
Програма вступних випробувань до Національної академії
державного управління при Президентові України у 2018 році
Вартість навчання за весь період

на денній формі 21 456 грн.

на вечірній формі 16 080 грн.

на заочній
(з елементами дистанційної) формі 16 080 грн.

---

Документи, що подають вступники

Заява встановленого зразка [за договором]

Копія диплома(ів) з додатком про вищу освіту, засвідчена наторіально

Чотири фотокартки розміром 3х4 см

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де
працює особа, яка вступає до ХарРІ

Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена в установленому порядку

Копія паспорту (1–4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Копія військового квитка

2 конверти з марками, файл, швидкозшивач

УВАГА!
Заява на вступ заповнюється кульковою ручкою синього кольору
та подається особисто до приймальної комісії.
Паспорт
громадянина
України
та
військовий
військовозобов'язаних) пред'являються особисто.

квиток
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(!) Всі дипломи, видані ВНЗ іноземних держав (крім дипломів СРСР, виданих
до 15 травня 1992 року) потребують обов'язкової нострифікації.
У цьому випадку вступники подають довідку МОН України.
Початок занять: з 1 вересня 2018 р.
Приймальна комісія Харківського регіонального інституту державного
управління працює:
• понеділок–четвер – 9.00 – 17.00
• п'ятниця – 9.00 – 16.00
за адресою: 61001, м. Харків, Московський проспект, 75, кімн. 2–А (корпус
А)
тел.: (057)732–65–05.
e–mail: priyom_kh@ukr.net

