УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
просп. Московський, 75, м. Харків, 61001

НАКАЗ
17.01.2018

м. Харків

№5

Про проведення державних екзаменів
та захисту магістерських робіт на
факультеті публічного управління та
адміністрування у 2018 році
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про
екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України, затвердженого наказом від 25 грудня 2015 року №339, згідно з
робочими навчальними планами на 2017-2018 навчальний рік, керуючись
рішенням Вченої ради від 28 листопада 2017 року, протокол № 10/233-4 та з
метою проведення державних екзаменів та захисту магістерських на факультеті
публічного управління та адміністрування в 2018 році,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад екзаменаційних комісій (додаток 1).
2. Затвердити графік роботи екзаменаційних комісій з проведення
державних екзаменів та захисту магістерських робіт у 2018 році (додаток 2).
3. Декану
Бульбі В.Г.

факультету

подати

публічного

узагальнюючі

управління

матеріали

за

та

адміністрування

підсумками

роботи

екзаменаційних комісій на розгляд Вченої ради Інституту у березні 2018 року.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Л.О.Бєлова

Проект наказу вносить:
Начальник відділу організації освітнього
процесу

Горожанкіна В.І.

Погоджено:
Перший заступник директора

Карамишев Д.В.

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Каленіченко Л.О.

Декан факультету публічного управління та
адміністрування

Бульба В.Г.

Ознайомлено
Амосов О.Ю.
Величко Л.Ю.
Дзюндзюк В.Б.
Єлагін В.П.
Куц Ю.О.
Латинін М.А.
Мартиненко В.М.
Орлов О.В.
Редін П.О.
Статівка Н.В.
Шур В.М.
Козлов К.І.

Додаток 1
до наказу
від «17» січня 2018р. №5
СКЛАД
екзаменаційних комісій
для проведення державних екзаменів і захисту магістерських робіт
на факультеті публічного управління та адміністрування
у 2018 році
Екзаменаційна комісія № 1
(спеціалізація «Соціальна і гуманітарна політика»)
Бабічев А.В.
Бєлова Л.О.

Члени комісії:
Бульба В.Г.

Єлагін В.П.
Корженко В.В.
Екзаменатори:
Шур В.М.
Поступна О.В.

- голова комісії, заступник голови Харківської
облдержадміністрації (за згодою);
- заступник голови комісії, д.соц.н., професор,
професор кафедри соціальної і гуманітарної
політики, директор Харківського регіонального
інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові
України (далі – Інститут).
- д.держ.упр., професор, професор кафедри
соціальної і гуманітарної політики, декан
факультету
публічного
управління
та
адміністрування Інституту;
- д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
соціальної і гуманітарної політики Інституту;
- д.філос.н.,
професор,
професор
кафедри
політології та філософії Інституту;
- к.пед.н, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту.

Секретар комісії:
Білозерова М.В.

- головний спеціаліст сектора внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти відділу
організації освітнього процесу

Екзаменаційна комісія № 2
(спеціалізації
«Державні механізми реалізації політики національної безпеки»,
«Європейська інтеграція в умовах глобального врядування»
«Європейська інтеграція»
«Управління освітою»)
Звєрєв В.О.
Труш О.О.
Члени комісії:
Олійник Д.В.
Мельников О.Ф.
Мирна Н.В.
Екзаменатори:
Тамм А.Є.
Амосова Л.В.
Секретар комісії:
Лисенко О.В.

- голова комісії, голова Постійної комісії з питань
науки, освіти, культури та духовності Харківської
обласної ради (за згодою);
- к.держ.упр., професор, професор кафедри права
та європейської інтеграції Інституту
- к.держ.упр., доцент кафедри політології та
філософії, заступник директора з економікогосподарської роботи Інституту
- д.держ.упр,
професор,
професор
кафедри
інформаційних технологій і систем управління
Інституту;
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту;
- к.і.н., доцент, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики
- к.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов
Інституту.
- провідний
спеціаліст
освітнього процесу

відділу

організації

Екзаменаційна комісія № 3
(спеціалізації «Регіональне управління та місцеве самоврядування»
«Управління регіональним розвитком»)

Моложавий В.І.

Золотарьов В.Ф.

Члени комісії:
Куц Ю.О.
Мамонова В.В.
Газарян С.В.

Екзаменатори:
Конотопцев О.С.
Сивоконь В.О.
Секретар комісії:
Каліберова І.В.

- голова комісії, начальник Міжрегіонального
управління Національного агентства України з
питань державної служби у Харківській та
Сумській областях (за згодою)
- заступник голови комісії, к.е.н., професор,
професор кафедри регіонального розвитку та
місцевого самоврядування, заступник директора
з короткотермінового підвищення кваліфікації
Інституту.
д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
регіонального
розвитку
та
місцевого
самоврядування Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри
регіонального
розвитку
та
місцевого
самоврядування Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри
регіонального
розвитку
та
місцевого
самоврядування Інституту.
- к.держ.упр.,
доцент,
доцент
кафедри
регіонального
розвитку
та
місцевого
самоврядування Інституту.
- к.е.н., доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці Інституту
- провідний
фахівець
управління Інституту.

кафедри

державного

Екзаменаційна комісія № 4
(спеціалізації
«Державне регулювання економіки та підприємництва»
«Публічне управління в економічній сфері»)

Піженко С.В.
Амосов О.Ю.

- голова комісії, директор Харківського міського
центру зайнятості (за згодою)
- заступник голови комісії д.е.н., професор,
завідувач кафедри економічної теорії та фінансів
Інституту

Члени комісії:
Латинін М.А.
Коваленко М.М.
Ульянченко Ю.О.
Екзаменатори:
Соболь Р.Г.
Косенко В.В.
Секретар комісії:
Ткаченко М.О.

- .
- д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
економічної політики та менеджменту Інституту;
- д.держ.упр.,
доцент,
професор
кафедри
економічної теорії та фінансів Інституту;
- д.держ.упр.,
доцент,
професор
кафедри
економічної політики та менеджменту Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної
теорії та фінансів Інституту.
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної
політики та менеджменту Інституту
- провідний
спеціаліст
освітнього процесу

відділу

організації

Екзаменаційна комісія № 5
(спеціалізація «Організація правової роботи в органах публічної влади»)

Беккер М.Л.
Величко Л.Ю.

- голова комісії, магістр державного управління,
перший заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації (за згодою);
- заступник голови комісії, к.ю.н., доцент, завідувач
кафедри права та європейської інтеграції
Інституту;

Члени комісії:
Жадан О.В.
Ковальова Т.В.
Тучак М.О.
Екзаменатори:
Клімова С.М.
Сергєєва Л.М.
Секретар комісії:
Линник Л.П.

д.держ.упр., професор, професор кафедри
управління персоналом та економіки праці
Інституту
- к.філол.н., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту.
- к.ю.н., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та
європейської інтеграції Інституту
- головний
спеціаліст
деканату
факультету
публічного управління та адміністрування

Екзаменаційна комісія № 6
(спеціалізації «Управління охороною здоров'я»)
«Кадрова та організаційно-контрольна діяльність», «Управління персоналом в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування»)
Чернов С.І.
Карамишев Д.В.

Члени комісії:
Коротич О.Б.
Статівка Н.В.
Євдокимов В.О.
Екзаменатори:
Вашев О.Є.
Конотопцева Ю.В.
Секретар комісії:
Нікітенко А.А.

- голова комісії, голова Харківської облради
(за згодою);
- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор,
професор кафедри соціальної і гуманітарної
політики Інституту
- д.держ.упр., професор, професор кафедри
державного управління Інституту;
- д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
управління персоналом та економіки праці
Інституту
- к.е.н., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту;
к.мед.н., доцент, професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту;
- провідний спеціаліст деканату факультету
публічного управління та адміністрування

Екзаменаційна комісія № 7
(спеціалізації «Управління державними інституціями»)
«Інноваційні технології стратегічного управління публічною сферою»)
Шпарага Ю.І.
Мартиненко В.М.

Члени комісії:
Мельтюхова Н.М.
Нікітін В.В.
Дідок Ю.В.
Екзаменатори:
Редін П.О.
Набока Л.В.
Секретар комісії:
Білоконь М.В.

- голова
комісії,
директор
департаменту
соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації (за згодою);
- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор,
завідувач кафедри державного управління
Інституту.
- к.е.н., професор, професор кафедри державного
управління Інституту;
- к.і.н., доцент, професор кафедри державного
управління Інституту
к.в.н., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту
- к.філол.н., доцент, завідувач кафедри української
мови Інституту.
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту;
провідний
фахівець
європейської інтеграції

кафедри

права

та

Екзаменаційна комісія № 8
(спеціалізації
«Політичні інститути та процеси»,
«Інформатизація державного управління»)
Белявцева В.В.
Дзюндзюк В.Б.

Члени комісії:
Орлов О.В.
Крутій О.М.
Солових В.П.
Екзаменатори:
Котуков О.А.
Машкаров Ю.Г.

Секретар комісії:
Шульга І.В.

- голова
комісії,
к.е.н.,
керівник
апарату
Харківської обласної державної адміністрації (за
згодою);
- заступник голови комісії, д.держ.упр., професор,
завідувач кафедри політології та філософії
Інституту.
- д.держ.упр., професор,
завідувач
кафедри
інформаційних технологій і систем управління
Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри
політології та філософії Інституту;
- д.держ.упр., професор, професор кафедри
політології та філософії Інституту.
к.соц.н, доцент, доцент кафедри політології та
філософії Інституту
- д.ф.-м.н.,
професор,
професор
кафедри
інформаційних технологій і систем управління
Інституту;
- провідний
спеціаліст
освітнього процесу

Перший заступник директора

відділу

організації

Д.В.Карамишев

Резерв:
Члени комісії, екзаменатори
Бабаєв В.Ю.
Гамова Г.І.
Гончаренко М.В.
Загребельна Л.С.
Козлов К.І.
Кирій С.Л..
Макаренко О.М.
Меляков А.В.
Решевець О.В.
Серенок А.О.

- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної
політики та менеджменту Інституту
- к.філол.н., доцент, професор кафедри української
мови Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри економічної
теорії та фінансів Інституту
- к.філол.н., доцент, доцент кафедри української
мови Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри політології
та філософії Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного
управління Інституту
к.держ.упр.,
доцент,
доцент
кафедри
регіонального
розвитку
та
місцевого
самоврядування Інституту
- к.держ.упр., доцент, доцент кафедри соціальної і
гуманітарної політики Інституту
- к.держ.упр., доцент кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Інституту
- к.держ.упр., доцент кафедри інформаційних
технологій і систем управління Інституту
Секретарі

Баглікова М.Ю.
Кваша А.С.
Колосар О.М.
Кустря Я.О.
Макаренко І.О.
Мельниченко В.В.
Щегорцова К.Є.
Філімонова В.А.

- провідний
спеціаліст
відділу
організації
освітнього процесу Інституту.
- провідний фахівець кафедри української мови
Інституту
- провідний фахівець відділу профорієнтації та
конкурсного відбору Інституту
провідний фахівець кафедри іноземних мов
Інституту
- провідний
спеціаліст
відділу
організації
освітнього процесу Інституту.
- провідний спеціаліст відділу профорієнтації та
конкурсного відбору Інституту
- провідний фахівець відділу організації освітнього
процесу Інституту
- провідний фахівець кафедри іноземних мов
Інституту

Перший заступник директора

Д.В.Карамишев

Додаток 2
до наказу
від «17»січня 2018р. №5

Екзаменаційна комісія
(ЕК)

Період роботи ЕК

Кількість
робочих
днів

Графік роботи
екзаменаційних комісій з проведення державних екзаменів та захисту
магістерських робіт у 2018 році

19, 20, 21 лютого

3

22, 23, 26 лютого

3

ЕК №1 - №8

Усього

Перший заступник директора

Форма державної
атестації
державний
екзамен
захист
магістерської
роботи

6

Д.В.Карамишев

