Дата
засідання

Номер
прото
колу

18.11.2016
1

12.12.2016
2

23.01.2017
3

Порядок денний

1. Про створення приймальної комісії
Хортицької національної академії у 2017
році.
2. Про
розподіл
функціональних
обов’язків між членами приймальної
комісії у 2017 році.
3. Звіт про хід виконання плану
профорієнтаційної роботи.

1. Затвердити склад приймальної
комісії.

1. Про розгляд Правил прийому до
академії у 2017 році на Вченій раді
академії.
2. Про створення предметних
(атестаційних), фахових атестаційних,
апеляційної комісії, комісії для
проведення співбесід у 2017 році.

1. Затвердити Правила прийому у 2017
році на Вченій раді.
2. Затвердити кандидатури для
створення предметних (атестаційних),
фахових атестаційних, апеляційної
комісії, комісії для проведення
співбесід у 2017 році.

1. Про внесення змін до Правил
прийому академії у 2017 році.

1. Внести зміни до Правил прийому у
2017 році.
2. Затвердити склад предметної комісії
зі спеціальності 227 «Фізична
реабілітація».

2. Про склад предметної комісії зі
спеціальності 227 Фізична реабілітація.
20.03.2017
4

15.05.2017

5

16.06.2017

6

11.07.2017

7

Рішення

2. Організувати роботу членів
приймальної комісії.
3. Затвердити план профорієнтаційної
роботи, підготуватися до наст. етапів
профорієнтаційної роботи

1. Про внесення змін до Правил
прийому у 2017 році у зв’язку з
Постановою Кабінету Міністрів України
від 01.02.2017 №53.
2. Про внесення змін до Правил прийому
до академії у 2017 році у зв’язку з
розширенням провадження освітньої
діяльності за другим (магістерським)
рівнем спеціальності 227 Фізична
терапія, ерготерапія.
1. Про розгляд Правил прийому за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста до академії у
2017 році на Вченій раді академії
1. Про внесення змін до Правил прийому
до академії у 2017 у зв’язку з
розширенням провадження освітньої
діяльності відповідно до наказів МОН
від 22.05.2017 №100-л, 26.05.2017 №111л, 16.06.2017 №123-л та наказу МОН від
24.04.2017 №637 «Про затвердження
Змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 13.10.2016 №1236»

1. Внести зміни до Правил прийому до
академії у 2017 році.

1. Про розгляд Змін до Правил
прийому до Хортицької національної
академії у 2017 році відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки
України від 30.06.2017 року №945
«Про затвердження Змін до Умов
прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2017
році», зареєстрованого в Міністерстві

1. Винести зазначені Зміни до Правил
прийому на розгляд Вченої ради
Хортицької національної академії.
2. Вираховувати середній бал

2. Внести зміни до Правил прийому до
академії у 2017 році.

1. Затвердити Правила прийому за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста до академії у
2017 році на Вченій раді.
1. Внести зміни до Правил прийому у
2017 році.
2. Затвердити склад предметної комісії
зі спеціальностей 206 «Садово-паркове
господарство», 242 «Туризм», 231
«Соціальна робота».

дипломів молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра
відповідно до шкали переведення
п’ятибальної системи оцінок у
стобальну.

юстиції України 03.07.2017 за
№813/30681, згідно з наказом МОН
України від 06.07.2017 №986 «Про
внесення
змін
до
Переліку
уповноважених вищих навчальних
закладів, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України
від 14 червня 2016 року №667».
2. Про вирахування середнього балу
дипломів молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра.
13.07.2017

20.07.2017

24.07.2017

25.07.2017
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9
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Про реєстрацію електронних заяв у У паперових журналах реєструються
абітурієнти, які за вимогами Умов
паперових журналах реєстрації.

1. Про допуск до творчого конкурсу з
рисунку абітурієнтів факультету
мистецтва та дизайну за рівнем
бакалавра на спеціальність 022
«Дизайн» (І курс).
2. Про допуск до творчого конкурсу
абітурієнтів факультету мистецтва та
дизайну за рівнем бакалавра на
спеціальність 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація» (І курс).
3. Про
допуск
до
вступних
випробувань
на
факультеті
реабілітаційної
педагогіки
та
соціальної роботи та факультеті
мистецтва та дизайну за ступенем
бакалавра осіб, що мають право
складати вступні іспити на базі ВНЗ.
1.Про допуск до складання фахових
випробувань за рівнями бакалавра та
магістра.
2. Про
перезарахування
балів
випробування з іноземної мови для
абітурієнтів, що подали заяви до
вступу за ступенем магістра на дві
спеціальності.

вступу до ВНЗ-2017 та Правил
прийому Хортицької національної
академії у 2017 заповнюють заяви у
паперовому вигляді.
1. Допустити зазначених абітурієнтів

до творчого конкурсу з рисунку,
спеціальність 022 «Дизайн» (І курс).
2. Допустити зазначених абітурієнтів

до творчого конкурсу з рисунку,
спеціальність 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація» (І курс).
3. Допустити зазначених абітурієнтів

до вступних випробувань на
факультеті реабілітаційної
педагогіки та соціальної роботи та
факультеті мистецтва та дизайну за
ступенем бакалавра (І курс).

1. Допустити зазначених абітурієнтів

до складання фахових випробувань
за рівнями бакалавра за
спеціальностями 016 Спеціальна
освіта, 231 Соціальна робота, 206
Садово-паркове господарство, 022
Дизайн, 023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація, 227 Фізична терапія,
ерготерапія.
2. Допустити зарахування балів зі
вступного випробування з іноземної
мови для абітурієнтів, що подали
заяви до вступу за ступенем
магістра на дві спеціальності.
Перерозподіл ліцензійного обсягу за Перерозподілити ліцензійний обсяг
конкурсною пропозицією 227 (І курс за зазначеною конкурсною
і І курс за скороченим терміном пропозицією.

26.07.2017
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27.07.2017
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28.07.2017
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05.08.2017

15

07.08.2017
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навчання).
Подача
електронної
заяви Прийняти рішення про скасування
абітурієнтом
зі
спеціальними електронної заяви та внесення
умовами. Скасування електронної паперової заяви до ЄДЕБО.
заяви та введення до ЄДЕБО
паперової заяви.
Формування списків до зарахування
за
регіональним
замовленням
факультету
реабілітаційної
педагогіки та соціальної роботи.
Формування списків до зарахування
за
регіональним
замовленням
факультету мистецтва та дизайну
Формування наказів про зарахування
за регіональним замовленням

Сформувати списки до зарахування

за регіональним замовленням
факультету реабілітаційної
педагогіки та соціальної роботи
Сформувати списки до зарахування
за регіональним замовленням
факультету мистецтва та дизайну
Сформувати накази про зарахування
за регіональним замовленням
спеціальностей 016, 231, 206, 227,
242, 022, 023 за ступенями
бакалавра, магістра.

Формування реєстрів осіб, які можуть Оформити запит до регіонального
претендувати на переведення на вакантні замовника стосовно кандидатур
місця регіонального замовлення
зазначеного реєстру.

