
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 4 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА від    28 квітня  2021  р. 

 

СЛУХАЛИ: про завершення роботи на підготовчих курсах ХГУ НУА  ку-

ратора Центру довузівської підготовки Удовицьку Т. А., яка доповіла,  що протягом 

року на підготовчих курсах академії навчалося 32 слухача. Заняття з української мо-

ви та літератури відвідували 16 осіб, з історії України – 21 особа, з математики – 12 

осіб, з англійської мови 10 осіб.  В цьому році склад слухачів включав  учнів 10-го 

класу, учнів СЕПШ (1 чол., 11-й кл.), студентів технікумів та коледжів (3 чол.), ви-

пускників минулих років, які будуть вступати до університету на старші курси і зо-

бов’язані  здавати ЗНО. В цілому порядка 50 %  випускників Центру планують всту-

пати до університету, в першу чергу на факультет «Референт-перекладач». 

В цьому році заняття в Центрі відбувались у різних форматах: в аудиторії – 

офлайн, дистанційно – онлайн та в режимі відеотрансляції. Така їх організація,  ме-

тодичне та змістовне наповнення, дали змогу доєднатися до системної підготовки до 

ЗНО не тільки старшокласникам з області, але і з  далекого зарубіжжя – українцям, 

що зараз перебувають у Тунісі та США.    

Слухачі  склали  випускні тестування за формую та змістом тестування зовні-

шнього незалежного оцінювання та відповідно Правил прийму на навчання  до ХГУ 

НУА у 2021 році  можуть бути зараховані до університету за умов успішного скла-

дання ЗНО.   

 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Астахова К. В., яка підкреслили необ-

хідність розширити контингент слухачів Центру, а саме у наступному році  окремо  

організувати заняття з випускниками минулих років та старшокласниками з області.    

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати роботу з випускникам Центру довузівської підготовки 2021 року 

щодо вступу на спеціальності ХГУ НУА. 

2. У наступному ріці організувати роботу груп випусків минулих років та слуха-

чів  з Харківської області щодо підготовки до ЗНО.  

 

 

 

Голова приймальної комісії 

ректор                                                  /Підпис/                    Катерина  АСТАХОВА  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                           /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

З оригіналом згідно 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                          /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 


