
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 2 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА від 14 лютого 2022 р. 

 

І. СЛУХАЛИ: Голову приймальної комісії Астахову К. В., яка уточнили функціо-

нальну відповідальність членів приймальної комісії за напрями роботи. Так відпові-

дальний секретар приймальної комісії Т. А. Удовицька  відповідає за  координацію 

роботу членів приймальної комісії; забезпечує своєчасно і в повному обсязі надання 

інформації про  порядок прийому та зарахування до ХГУ НУА у поточному році; 

готує накази, що стосуються організації і проведення прийому та інші документи 

необхідні для роботи приймальної комісії;  оформляє протоколи засідань приймаль-

ної комісії; здійснює загальне керівництво екзаменаційними, атестаційними та пре-

дметними комісіями; разом з деканами та проректорами веде прийом громадян з пи-

тань вступу до ХГУ НУА; організує роботу членів  приймальної комісії з 

роз’яснення Правил прийому до університету; готує до оприлюднення  інформацію  

для вступників; складає розклад вступних екзаменів та графіки зарахування; конт-

ролює проведення шифрування і дешифрування письмових екзаменаційних робіт 

вступників; забезпечує своєчасне  розміщення необхідної інформації на інформа-

ційному стенді та на сайті університету; здійснює контроль за правильністю оформ-

лення особистих справ вступників та за веденням журналів реєстрації осіб, які всту-

пають до університету; готує матеріали до засідань приймальної комісії; ретельно 

перевіряє документи вступників, встановлює їх відповідність та достовірність; від-

повідає за підготовку бланків документації приймальної комісії; організує прове-

дення вступних іспитів,  контролює систему перевірки письмових робіт та тестів 

предметними комісіями; забезпечує організацію та проведення апеляцій у разі необ-

хідності; готує звіти щодо результатів прийому до ХГУ НУА для  Вченої ради уні-

верситету, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації та      

МОНУ; після закінчення роботи приймальної комісії здає до архіву відповідні до-

кументи на збереження.  

   Декани факультетів організують та здійснюють  профорієнтаційні заходи; про-

водять консультації зі вступниками та їх батьками  з питань вступу на навчання та 

вибору спеціальності професійної підготовки.  

    Технічний секретар забезпечує обробку заяв, поданих в електронному  вигляді,  

правильність  та своєчасність внесення даних про вступників до   ЄДБО.  

    Голови екзаменаційних  предметних та фахових  атестаційних комісій склада-

ють і подають на затвердження голові приймальної комісії екзаменаційні матеріали,  

здійснюють керівництво і контроль за роботою членів  комісії, організують та про-

водять вступні випробування. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії  Т. А. Удовицька, яка 

доповіла, що  на етапах підготовки до вступної кампанії членами приймальної комі-

сії ведеться широка роз’яснювальна робота з абітурієнтами та батьками  щодо Умов 

прийому на навчання на певний рік, технічні працівники  здійснюють  реєстрацію 

студентів для складання тестів в форматі ЗНО щодо вступу до магістратури.     

Крім цього, в приймальні комісії приймаються документи  на навчання в спе-

ціалізованій економіко-правовій  школі та Дитячій школі раннього розвитку, тому 

що ХГУ НУА  є комплексом неперервної освіти.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про основні  функцій та відповідальність  членів приймальної ко-

місії прийняти до уваги. 



2. Проректору з інформаційних технологій Козиренку В. П. вжити необхідних 

заходів щодо технічного забезпечення можливостей створення електронного  

кабінету вступника  для всіх категорій абітурієнтів  в приймальні комісії        

ХГУ НУА.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії, проректора з науково-

методичної роботи Михайльову К. Г., яка доповіла про те, що за три місяці до почат-

ку проведення вступних випробувань необхідно підготувати програми, завдання та 

іншу документацію для проведення вступних випробувань.  Ці роботу організують 

голови фахових комісій під керівництвом завідуючих кафедрами. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити  відповідальних за організацію підготовки екзаменаційної докумен-

тації для вступних випробувань: Зверко Т. В., зав. кафедри соціології та гумані-

тарних дисциплін, канд. соц. наук, доцента; Рубан Л. О., зав. кафедри економіч-

ної теорії та права, канд. економ. наук, доцента;  Михайлову Л. В.,  зав. кафедри 

германської та романської філології, канд. філол. наук, доцента; Гусленко І. Ю., 

зав. кафедри теорії та практики перекладу, канд. пед. наук, доцента;                

Хільковську А. О., зав. загальноакадемічної кафедри англійської мови. 

2. Призначити строк  подання  екзаменаційних матеріалів до приймальної комісії  

до 11 квітня 2022 р.    

3. Відповідальність за розміщення програм вступних випробувань на сайті академії 

покласти на відповідального секретаря приймальної комісії Т. А. Удовицьку  

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії 

ректор                                                        підпис                    Катерина АСТАХОВА  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                 підпис                    Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

 

З оригіналом згідно  

 

відповідальний секретар  

приймальної комісії                                 підпис                    Тетяна  УДОВИЦЬКА 


