МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
с і/

&£

20

м. Київ

Щодо проведення регіональних
нарад - семінарів
Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), та з метою підготовки до проведення
вступної кампанії 2019 року до закладів вищої освіти та наукових установ, що
здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії, усіх
форм власності та сфер управління,
НАКАЗУЮ:
1. Провести регіональні наради-семінари проректорів (заступників
директорів), відповідальних секретарів приймальних комісій та адміністраторів
Єдиної державної електронної бази з питань освіти закладів вищої освіти та
наукових установ, що здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста та освітніми ступенями бакалавра, магістра та
доктора філософії, усіх форм власності та підпорядкування згідно з графіком, що
додається.
2. Керівникам закладів вищої освіти забезпечити участь у нарадахсемінарах проректорів (заступників директорів), відповідальних секретарів
приймальних комісій та адміністраторів Єдиної державної електронної бази з
питань освіти.
3. Департаментам та управлінням освіти і науки обласних та Київської
міської державних адміністрацій забезпечити участь у нарадах-семінарах
працівників, відповідальних за вищу освіту.
4. Керівникам закладів вищої освіти, на базі яких заплановано проведення
нарад-семінарів, вжити відповідних заходів щодо їх організації та проведення.
5. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити
участь працівників директорату у нарадах-семінарах згідно з графіком, що
додається.
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Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рашкевича Ю. М.

Т.в.о. Міністра

Павло ХОБЗЕЙ

Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від (£ /£ > & & -р. №

Графік
проведення регіональних нарад - семінарів з питань організації і проведення прийому вступників
у 2019 році до закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
та освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії, усіх форм власності та сфери управління
М істо
проведення

Регіон (область)

Строки
проведення

Тема

Відповідальні ЗВО

В ідповідальні працівники

\
25.06.2019
12:00

м. Київ

м. Київ, Київська,
Житомирська,
Чернігівська,
Черкаська,
Вінницька

26.06.2019
12:00

м. О деса

Одеська,
Миколаївська,
Херсонська

Зміни д о У мов прийому на
навчання
для
здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня м олодш ого спеціаліста
в 2019 році
Зміни д о У мов прийому на
навчання д о закладів вищ ої
освіти України в 2019 році
Зміни д о Умов прийому на
навчання
для
здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня м олодш ого спеціаліста
в 2019 році
Зміни до У мов прийому на
навчання д о закладів вищ ої
освіти України в 2019 році

Національний авіаційний
університет
(м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1)

О деський національний
морський університет
(м .Одеса,
вул. М ечникова, 34)

Рашкевич Ю . М ., Ш аров О. І ,
Кретович С. С., Рибалко А . В.,
Балуба І. А ., Смирнов О. О,
Врублевська О. В ., Панченко
Т. В ., Ш икова О .М ., Н осок
В .Й ., К ернична А . Є.

Рибалко А .В .
М руга М . Р.

м. Харків

м. Д ніпро

м. Львів

Харківська,
Сумська,
Полтавська,
Луганська,
Донецька (північ)

Дніпропетровська,
Запорізька,
Кіровоградська,
Донецька (південь)

Львівська,
Закарпатська, ІваноФранківська,
Чернівецька,
Тернопільська
Волинська
Рівненська
Хмельницька

26.06.2019
12:00

2 6.06.2019
14:00

26.06.2019
12:00 \

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

V

Зміни д о У мов прийому на
навчання
для
здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня м олодш ого спеціаліста
в 2019 році
Зміни д о У мов прийому на
навчання д о закладів вищ ої
освіти України в 2019 році
Зміни д о У мов прийому на
навчання
для
здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодш ого спеціаліста
в 2019 році
Зміни д о У мов прийому на
навчання д о закладів вищ ої
освіти України в 2019 році
Зміни д о У мов прийому на
навчання
для
здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня м олодш ого спеціаліста
в 2019 році
Зміни д о У мов прийому на
навчання д о закладів вищ ої
освіти України в 2019 році

Харківський державний
університет харчування і
торгівлі
(м. Харків,
вул. Клочківська, 333)

Кернична А . Є.
Н осок В . Й.

У ніверситет м итної справи та
фінансів
(м. Дніпро,
вул. Володимира Вернадського
(вулиця Дзержинського), 2/4)

Балуба І. А .

Національний лісотехнічний
університет України
(м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 1 0 3 )

Ш аров О. І.
Врублевська О. В .

Олег ШАРОВ

