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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітньо-наукова програма «Комунікації в демократичному врядуванні» 
передбачено Правилами прийому до Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» в 2022 р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітньо-наукова програма «Комунікації в демократичному врядуванні» 
має за мету з’ясування рівня професійних компетенцій, теоретичних знань, лідерських 
якостей, обізнаності в управлінській і дотичних до неї сферах, знання української мови як 
важливої компетентності та загального рівня знань, які дозволять вступнику опанувати цю 
програму, а також визначення рівня вмотивованості до навчання саме на МП «Комунікації в 
демократичному врядуванні».

Фахове вступне випробування на освітньо-наукову програму «Комунікації в 
демократичному врядуванні» проводиться дистанційно в режимі онлайн на платформі 
Microsoft Teams (дивись Додаток 11 до Правил прийому) у формі мотиваційної презентації, 
підготовленої у письмовому (електронному) вигляді і представленої усно удень фахового 
випробування перед екзаменаційною комісією.

Мотиваційну презентацію вступники повинні подати в електронному вигляді на пошту 
kmsgov@ukma.edu.ua. Мова презентації -  офіційні мови НаУКМА (українська або 
англійська). Обсяг презентації -  не більше п ’яти сторінок тексту, шрифт -  Times New Roman, 
кегль -  14, інтервал -  1,5, поля -  2,5.

II. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

В мотиваційній презентації, поданій у письмовому/електронному вигляді, абітурієнт 
має дати відповідь на такі запитання:

-  Якими Ви бачите майбутнє України та які комунікації між владою і громадянами, на 
Вашу думку, для цього необхідно здійснити?

-  Оберіть одну із суспільних сфер (галузь) та докладно опишіть Ваше бачення 
здійснення комунікацій між владою і громадянами.

-  Про яку роль у реалізації цієї комунікації Ви би мріяли для себе?

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
ОНП «Комунікації в демократичному врядуванні» оцінюється фаховою екзаменаційною 
комісією шляхом попереднього ознайомлення із мотиваційною презентацією виконаною 
вступником у письмовому вигляді і переданою на електронну пошту Києво-Могилянської 
школи врядування kmsgov@ukma.edu.ua, заслуховування усного представлення презентації та 
відповідей на запитання, які екзаменаційна комісія може поставити щодо змісту і суті 
презентації абітурієнта під час фахового випробування.

При оцінюванні мотиваційної презентації враховується точність фактичних даних, 
логічність аргументації, ясність та рівень грамотності викладу, а також творчий підхід, 
самостійність у викладенні думок, критичне мислення, цілісність змісту, акуратність. Під час
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усного представлення екзаменаційна комісія враховуватиме презентаційні навички та 
вмотивованість. В підсумковій оцінці за фахове випробування буде також врахований рівень 
володіння українською/англійською мовою (як усною, так і письмовою), в тому числі 
грамотність (дотримання норм орфографії та граматики) і стилістична коректність як тексту 
мотиваційної презентації, так і усної презентації абітурієнта.

Максимальна сума балів за вступне випробування дорівнює 200, з яких максимум ЗО 
балів становить оцінка рівня володіння абітурієнтом українською/англійською мовою (вміння 
чітко викладати думки, дотримання орфографічних, граматичних та стилістичних норм усної 
та письмової мови).

Результати фахового вступного випробування (письмове виконання та мотиваційна 
презентація) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо- 
наукова програма «Комунікації в демократичному врядуванні» оцінюються за 200-бальною 
шкалою за такими критеріями:

Кількість балів 
за мотиваційну 

презентацію

Критерії оцінювання

1 8 2 -2 0 0

Абітурієнт продемонстрував глибокі знання управлінсько- 
комунікативної та дотичних до неї сфер; проявив уміння аналізувати 
і оцінювати факти, наводити переконливі й чіткі аргументи; виявив 
творчий підхід до розробки реформи, висвітленої у мотиваційний 
презентації; продемонстрував відмінні презентаційні навички; 
проявив високий рівень володіння письмовою та усною 
українською/англійською мовою, а також грамотність і акуратність у 
викладення матеріалу.

152 -1 8 0

Абітурієнт продемонстрував добрий рівень орієнтування в 
управлінсько-комунікативній та дотичних до неї сферах; проявив 
уміння аналізувати і оцінювати факти, спроможність аргументувати 
викладені точки зору; виявив творчий підхід до розробки реформи, 
висвітленої у мотиваційний презентації; продемонстрував хороші 
презентаційні навички; проявив високий рівень володіння письмовою 
та усною українською/англійською мовою, а також грамотність і 
акуратність у викладення матеріалу.

1 0 0 -1 5 0

Абітурієнт продемонстрував орієнтування в управлінсько- 
комунікативній та дотичних до неї сферах; проявив недостатнє уміння 
аналізувати і оцінювати факти, недостатню спроможність 
аргументувати викладені точки зору; припустився помилок у 
викладенні фактів, але загалом володіє необхідними знаннями; виявив 
стандартний підхід до розробки реформи, висвітленої у мотиваційний 
презентації; продемонстрував посередні презентаційні навички; 
проявив достатній рівень володіння письмовою та усною 
українською/англійською мовою, а також грамотність і акуратність у 
викладення матеріалу.

0 - 9 9 Абітурієнт продемонстрував низький рівень орієнтування в 
управлінсько-комунікативній та дотичних до неї сферах; проявив 
слабке (незадовільне) уміння аналізувати і оцінювати факти та 
аргументувати свою точку зору; припустився принципових помилок 
у викладенні фактів; продемонстрував низькі презентаційні навички; 
проявив недостатній рівень володіння письмовою та усною 
українською/англійською мовою, а також недостатню грамотність і 
акуратність у викладення матеріалу.



Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування» ОНП «Комунікації в демократичному 
врядуванні», якщо оцінка за фахове вступне випробування становить 100 -  200 балів.

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка становить 0 - 9 9  балів, абітурієнт вибуває з 
конкурсного відбору на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

IV. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

4.1. Вступне випробування проводиться дистанційно з паралельною онлайн- 
присутністю вступника під час проходження іспиту на платформі Microsoft Teams з 
обов’язково увімкненою камерою.

Тривалість вступного випробування визначається програмою вступного випробування. 
Вступник повинен зайти на платформу та пройти процедуру ідентифікації (приблизно за ЗО 
хвилин до початку). Випробування відбувається протягом визначеного програмою вступного 
випробування часу після закінчення ідентифікації всіх учасників групи, які вчасно 
приєдналися до іспиту.

У разі початку повітряної тривоги вступник має терміново повідомити членів комісії в 
чаті MS Teams групи. Іспит для цього вступника буде скасовано, а у вступника з’являється 
можливість скласти іспит у резервний час згідно з графіком; завдання будуть змінені.

4.2. Для реєстрації вступника на вступний іспит буде використана поштова скринька, 
яку вступник зазначив у своєму електронному кабінеті вступника.

4.3. Вступник отримує запрошення на пошту, вказану при реєстрації в електронному 
кабінеті вступника. Адміністрація НаУКМА не несе відповідальності за помилку в адресі 
електронної скриньки вступника, яка використовується для авторизації.

4.4. Приймальна комісія додає вступників до екзаменаційних груп відповідно до 
поданих заяв.

4.5. У день проведення випробування вступник долучається до відеоконференції під 
власним прізвищем, ім’ям та іменем по батькові повністю з обов’язково увімкненою камерою.

4.6. Вступник проходить ідентифікацію через представлення документу, який офіційно 
підтверджує особу вступника.

4.7. Вступник проходить вступне випробування з постійно увімкненою камерою. У разі, 
якщо камера буде вимкнена, екзаменаційна комісія не буде брати до розгляду результати 
вступного випробування.

4.8. При виникненні питання вступник може поставити його через чат зустрічі або 
вголос, «піднявши руку».

4.9. Мікрофони під час проходження випробування будуть вимкнені та за потреби 
вмикатимуться членами комісії.

4.10. Під час проведення ідентифікації вступників та вступного випробування буде 
відбуватись запис.

4.11. Результати вступного іспиту Приймальна комісія оприлюднює протягом доби 
після завершення іспиту на сайті Приймальної комісії.

Голова фахової атестаційної комісії Ільченко-Сюйва JI.B.


