
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 5 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА від  5 травня  2021 р. 

 

СЛУХАЛИ: про організацію реєстрації студентів 4-го курсу на ЄВІ відпо-

відального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка доповіла, що відпо-

відно Умов прийому на навчання у 2021 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та листа МОНУ № 1/11-3045 

від 30.04.2021 Про  проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього неза-

лежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, у 

період з 9:00 11 травня 2021 року до 18:00 03 червня 2021 року Приймальні комісії 

закладів вищої освіти повинні  здійснити реєстрацію вступників для участі в єдино-

му вступному іспиті з іноземної мови.  

Організаційно-технологічні засади здійснення цієї реєстрації унормовано у ро-

зділі V Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього неза-

лежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, за-

твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 

441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 

446/33417.  Водночас, наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 

2021 року № 412 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05 квітня 2019 року № 441» затверджено нову редакцію Порядку, яка 

передбачає зміни засад здійснення реєстрації в частині запровадження дистанційної 

реєстрації, що насамперед пов’язано з можливістю проведення реєстрації в умовах 

карантинних обмежень. 

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що під час вступу для здобуття 

вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які 

згідно з Умовами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту, всту-

пники, які мають ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста) 

можуть, за їх вибором, або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти 

відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти. І такі особи є серед вступників 

до магістратури.  

 

ВИСТУПИЛИ: декани факультетів проф. Астахов В. В., доц. Ануфрієва І. Л.,     

доц. Зверко Т. В., які доповіли, що деканатами проведена підготовча робота по офо-

рмленню необхідних документів для реєстрації, а саме до Приймальної  комісії пе-

редані актуальні копії паспортів, фотокартки студентів та довідки про закінчення 

навчання.  Станом на 5 травня для реєстрації подано 33 заяви (7 від студентів факу-

льтету «Бізнес-управленні», 21 від студенів факультету «Референт-перекладач» и 5 

від студентів факультету «Соціальний  менеджмент») 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до уваги.  

2. Призначити відповідальною за реєстрацію вступників на ЄВІ оператора ЄДБО 

університету Бєликову В. Г..  

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії Т. А. Удовицький в строк до 

10 травня провести Вебінар для студентів 4-го курсу всіх факультетів щодо 

порядку реєстрації та проходження ЄВІ. 



 

 

 

Голова приймальної комісії 

ректор                                                  /Підпис/                    Катерина  АСТАХОВА  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                           /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

З оригіналом згідно 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                          /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 


