
Умови вступу до Національної академії державного управління при 

Президентові України  за контрактом у 2020 році 

 

1. Особи, які мають вищу освіту освітнього ступеня бакалавра/магістра. 
 

2. Документи для вступу: 

 заява; 

 4 кольорові фотокартки розміром 3*4; 

 копія диплома про вищу освіту ступеня бакалавра/магістра та додатка до нього; 

 копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, 

установи, організації, де працює особа; 

 оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для 

вступників на основі здобутого ступеня бакалавра); 

 копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

 копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. 
 

*у разі здобуття вищої освіти за кордоном – довідка про визнання іноземного 

документа про освіту. 

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток (для військовозобов’язаних) 

та оригінал диплома та додатка до нього пред’являються особисто. 

 

На період запровадження на території України та, зокрема, в м. Києві 

надзвичайної ситуації документи від вступників будуть прийматися в 

електронному вигляді за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjCTux9ZzTb35rNBmzI8PtUFR9ccLrTxBF

BnV8I4PyFpQnAw/viewform 
 

3. Графік проведення вступних випробувань і консультацій 

- на основі здобутого освітнього ступеня магістра/спеціаліста 

Назва вступного випробування Консультація Іспит 

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-

економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

06 липня 

2020 року 

06-07 липня 

2020 року 

комп’ютерне тестування з іноземної мови 06 липня 

2020 року 

08-09 липня 

2020 року 

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування 

06 липня 

2020 року 

09-10 липня 

2020 року 
 

- на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра 

Назва вступного випробування Консультація Іспит 

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-

економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

22 липня 

2020 року 

23 липня 

2020 року 

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування 

22 липня 

2020 року 

24 липня 

2020 року 

 

Виконання вступниками на основі здобутого ступеня бакалавра вимог Правил 

прийому до 18:00 10 серпня 2020 року.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjCTux9ZzTb35rNBmzI8PtUFR9ccLrTxBFBnV8I4PyFpQnAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjCTux9ZzTb35rNBmzI8PtUFR9ccLrTxBFBnV8I4PyFpQnAw/viewform
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Приймальна комісія:  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20;  

тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01.    

е-mail: vstup_nadu@ukr.net  

 

Порядок роботи:  

щодня, крім неділі, з 9.00 до 18.00,  

в суботу з 10.00 до 16.00 
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