
№  Дата Порядок денний Рішення 

1 28.01.19 1. Про розгляд Правил 

прийому до Комунального закладу 

вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради у 2019 році 

на Вченій раді Комунального закладу 

вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради. 

2. Про створення предметних 

(атестаційних), фахових 

атестаційних, апеляційної комісії, 

комісії для проведення співбесід 

Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради у 2019 році 

1. Затвердити розроблені Правила прийому 

до Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради у 2019 році на Вченій раді Комунального 

закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради. 

2. Затвердити та документально оформити 

наказом кандидатури для створення 

предметних (атестаційних), фахових 

атестаційних, апеляційної комісії, комісії для 

проведення співбесід у 2019 році. Покласти 

відповідальність за зміст програм та вміст 

екзаменаційних завдань на голів та членів 

предметних (атестаційних), фахових 

атестаційних комісій, комісій для проведення 

співбесід. 

 

2 26.02.19 1. Про затвердження програм 

співбесід, вступних іспитів, фахових 

випробувань, творчих конкурсів 

Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради у 2018 році. 

2. Про розподіл функціональних 

обов’язків між членами приймальної 

комісії Комунального закладу вищої 

освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради у 2018 

році.  

 

1. Затвердити склад приймальної комісії 

Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради у 2018 році відповідно до наказу 

комунального вищого навчального закладу 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради від 15.11.2017 №175 «Про створення 

приймальної комісії». 

2. Організувати роботу членів 

приймальної комісії та її підрозділів таким 

чином: 

1) Покласти персональну відповідальність за 

роботу в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти (ЄДЕБО) на Нестеренка В.С., 

Коломойця І.В., Блохіна Г.І., Назаренка В.В. 

2) Створити консультаційний пункт з 

01.07.2019 року для надання допомоги при 

формуванні електронних кабінетів абітурієнтів 

та покласти відповідальність за його роботу на 

Коломойця І.В., Овчиннікова А.В. 

3) Доручити технічну обробку первинних 

документів абітурієнтів технічним секретарям: 

Гірняку Є.І. – обробка первинних документів;  

Міхєєвій О.В. – обробка первинних документів; 

Колесник І.Ю. – обробка первинних документів 

абітурієнтів; 

Самойленко В.П. – обробка первинних 

документів абітурієнтів; 

Лаптєвій А.С. – обробка первинних документів 

абітурієнтів; 

Єнєвій С.В. – обробка первинних документів 

абітурієнтів; 



Пругло Ю.В. – обробка первинних документів 

абітурієнтів. 

4) Доручити прийом та реєстрацію документів 

абітурієнтів, підготовку та оформлення 

аркушів, відомостей вступних іспитів та 

фахових випробувань абітурієнтів, описів 

особових справ абітурієнтів та розписок про 

прийняття їх документів до закладу, підготовку 

повідомлень щодо розкладу вступних 

випробувань технічним секретарям: 

Гірняку Є.І., Міхєєвій О.В., Лаптєвій А.С., 

Самойленко В.П., Колесник І.Ю., Єнєвій С.В. 

5) Доручити перевірку достовірності 

інформації, зазначеної у сертифікатах 

абітурієнтів, у встановленому порядку: Гірняку 

Є.І., Овчиннікову А.В., Колесник І.Ю. 

 

3 11.04.19 Про затвердження форм вступних 

білетів 

Затвердили форму вступних білетів 

4 04.06.19 Про внесення змін до Правил 

прийому Хортицької національної 

академії відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 24.04.2019 року №356-л «Про 

ліцензування освітньої діяльності», а 

саме розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 

012 «Дошкільна освіта». 

Винести зазначені зміни до Правил прийому 

Хортицької національної академії на 

затвердження Вченою радою Хортицької 

національної академії. 

 

5 21.06.19 Про затвердження форми заяви для 

участі у творчому конкурсі 

відповідно до «Порядку організації та 

проведення творчих конкурсів для 

вступників на навчання для здобуття 

ступеню вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2019 році» (наказ 

Міністерства освіти і науки України 

від 17.04.19 № 505 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 

14.06.19 за №619/33590). 

 

Затвердити форму заяви для участі у творчому 

конкурсі відповідно до «Порядку організації та 

проведення творчих конкурсів для вступників 

на навчання для здобуття ступеню вищої освіти 

та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2019 році» (форма заяви наведена 

у додатку до протоколу №4). 

 

6 01.07.19 Про результати творчого конкурсу з 

рисунку для абітурієнтів, що 

вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Оприлюднити результати творчого конкурсу на 

офіційному сайті академії та внести їх до 

системи ЄДЕБО за наявності технічної 

можливості. Відповідальний за оприлюднення 

на сайті – Коломоєць І.В., відповідальний за 

внесення результатів до системи ЄДЕБО – 

Гусєв В.М. 

 



7 02.07.19 1. Про форму внесення 

результатів творчих конкурсів у 

систему ЕДЕБО. 

2. Про результати творчого 

конкурсу з рисунку для абітурієнтів, 

що вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

1. Залишити без змін форму внесення 

результатів творчих конкурсів та з 02.07.19 

вносити результати творчих конкурсів  

відповідно до нової форми 

2. Оприлюднити результати творчого 

конкурсу на офіційному сайті академії та 

внести їх до системи ЄДЕБО за наявності 

технічної можливості. Відповідальний за 

оприлюднення на сайті – Коломоєць І.В., 

відповідальний за внесення результатів до 

системи ЄДЕБО – Гусєв В.М. 

 

8. 03.07.19 Про результати творчого конкурсу з 

рисунку для абітурієнтів, що 

вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Оприлюднити результати творчого конкурсу на 

офіційному сайті академії та внести їх до 

системи ЄДЕБО за наявності технічної 

можливості. Відповідальний за оприлюднення 

на сайті – Коломоєць І.В., відповідальний за 

внесення результатів до системи ЄДЕБО – 

Гусєв В.М. 

 

9 04.07.19 Про результати творчого конкурсу з 

рисунку для абітурієнтів, що 

вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Оприлюднити результати творчого конкурсу на 

офіційному сайті академії та внести їх до 

системи ЄДЕБО за наявності технічної 

можливості. Відповідальний за оприлюднення 

на сайті – Коломоєць І.В., відповідальний за 

внесення результатів до системи ЄДЕБО – 

Гусєв В.М. 

 

10 05.07.19 1. Про затвердження Змін до 

Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України у 2019 

році (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 31 травня 2019 

№760 зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 18 червня 2019 р. за 

№ 634/33605). 

2. Про результати творчого 

конкурсу з рисунку для абітурієнтів, 

що вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

1. Винести Зміни до Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України у 2019 році на 

затвердження Вченою радою Хортицької 

національної академії 05.07.2019 р. 

2. Оприлюднити результати творчого конкурсу 

на офіційному сайті академії та внести їх до 

системи ЄДЕБО за наявності технічної 

можливості. Відповідальний за оприлюднення 

на сайті – Коломоєць І.В., відповідальний за 

внесення результатів до системи ЄДЕБО – 

Гусєв В.М. 

 

11 08.07.19 Про результати творчого конкурсу з 

рисунку для абітурієнтів, що 

вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

Оприлюднити результати творчого конкурсу на 

офіційному сайті академії та внести їх до 

системи ЄДЕБО за наявності технічної 

можливості. Відповідальний за оприлюднення 

на сайті – Коломоєць І.В., відповідальний за 



декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

внесення результатів до системи ЄДЕБО – 

Гусєв В.М. 

 

12 09.07.19 Про результати творчого конкурсу з 

рисунку для абітурієнтів, що 

вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

на І курс на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Оприлюднити результати творчого конкурсу на 

офіційному сайті академії та внести їх до 

системи ЄДЕБО за наявності технічної 

можливості. Відповідальний за оприлюднення 

на сайті – Коломоєць І.В., відповідальний за 

внесення результатів до системи ЄДЕБО – 

Гусєв В.М. 

 

13 10.07.19 1. Про результати творчого 

конкурсу з рисунку для абітурієнтів, що 

вступають на спеціальності 022 

Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація на І курс на 

основі повної загальної середньої освіти. 

2. Про зарахування кращих 

результатів з творчого конкурсу при 

вступі на  спеціальності 022 Графічний 

дизайн, 022 Дизайн одягу, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація на І курс на 

основі повної загальної середньої освіти. 

 

1. Оприлюднити результати творчого 

конкурсу на офіційному сайті академії та 

внести їх до системи ЄДЕБО за наявності 

технічної можливості. Відповідальний за 

оприлюднення на сайті – Коломоєць І.В., 

відповідальний за внесення результатів до 

системи ЄДЕБО – Гусєв В.М. 

2. Зараховувати кращі результати з 

творчого конкурсу при вступі на  спеціальності 

022 Графічний дизайн, 022 Дизайн одягу, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація на І курс на основі 

повної загальної середньої освіти для 

вищезазначених студентів. 

 

 

 


