
р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 29 листопада  2018 року, протокол № 4

з питання «Звiт про роботу приймально.і. комiсi.і. державного унiверситету
телекомунiкацiй  у 2018 роцi та завдання на 2019 рiк».

Заслухавши  та  обговоривши  доповiдь  проректора  за  навчально.і.  роботи
професора  Явтушенка   А.М.,   який   доповiв   про   роботу   приймально.і.   комiсi.і.
державного   унiверситету   телекомунiкацiй     у   2018   роцi.   Зокрема,   доповiдач
вiдмiтив, що приймальна комiсiя державного унiверситету телекомунiкацiй була
створена  наказом  ремора  вiд  21  1рудня  2017  року  №  242  i  керувалася  у  сво.і.й
роботi  Правилами прийомно.і. комiсi.і. Унiверситету, Положенням про приймальну
комiсiю  i  вiдповiдними  керiвними  документами  Мiнiстерства  освiти  i  науки
Укра.і.ни.    Професор    Явтушенко    А.М.    зауважив,    що    приймальна    комiсiя
призначасться на рiк i працю€ протягом року.  За час роботи приймально.і. комiсi.і.
було  проведено  30  засiдань,  розглянуто   5784  заяв  вступникiв  на     вступ  до
Унiверситету,  порушень  правил  роботи  та  порядку  не  було.  Bci  покладенi  на
приймальну  комiсiю  завдання  вирiшенi,  зi  сторони  Мiнiстерства  освiти  i  науки
Укра.і.ни зауважень до роботи не було, скарг вiд 1ромадян не поступало. Професор
Явтушенко А.М.   детально зупинився на завданнях роботи приймально.і. комiсi.і. у
2019 роцi.,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Звiт    про    роботу     приймально.і.    комiсi.і.    державного    унiверситету
телекомунiкацiй  у 2018 роцi та завдання на 2019 рiк взяти до вiдома.

2. Роботу приймально.і. комiсi.і. з органiзацi.і. тi проведення вступно.і. кампанi.і. у
2018 роцi вважати задовiльною.

3 . Приймальнiй комiсi.і. пiд час вступно.і. кампанi.і. 2019 року забезпечити:
-  неухильне  докримання  норм  Закону  Укра.і.ни  «Про  вищу  освiту»,  Умов

прийому до закладiв вищо.і. освiти Укра.і.ни у 2019 роцi, Положення про приймальну
комiсiю державного унiверситету телекомунiкацiй;

-  свосчасне розроблення i оприлюднення Правил прийому до державного
унiверситету  телекомунiкацiй  та  внесення  в  них  змiн  на  пiдставi  вiдповiдних
нормативних актiв Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни;

-  формування   конкурсних   пропозицiй   для   здобуття   вищо.і.   освiти,   .і.х
оприлюднення на сайтi Унiверситету та внесення до €дино.і. бази;

-  iнформування  вступникiв  та  батькiв  через  сайт  Унiверситету  та  засоби
масово.і. iнформацi.і. про особливостi та хiд вступно.і. кампанi.і. 2019 року.

-  надання консультацiй для iнформування вступникiв та допомоги у подачi
електронних заяв;

-  надання  юридично.і.    консультацi.і.   для  осiб,  якi  мають  особливi  умови
участi у вступнiй кампанi.і. тощо;
Вiдповiдальний:      голова   приймально.{   комiсi.{,   директор   Навчально-наукового
центру доцент Гуменюк В.В., директори iнститутiв,  завiдувачi кафедр,
Термiн вuконання: до  1 травня 2019 року.

4. Розробити та затвердити план роботи приймально.і. комiсi.і. на 2019 рiк.



Вiдповiдальний:  проректор з навчально.t роботи професор Явтушенко А.М., голова
приймально.t комiсi.t.
Термiн виконання: до  15 сiчня 2019 року.

5. Провести    практичнi  заняпя  для  членiв  приймально.і.  комiсi.і.  з  метою
вивчення   Правил   прийому   до   державного   унiверситету   телекомунiкацiй   та
документацi.і. приймально.і. комiсi.і..
Вiдповiдальний:  проректор з навчсLльно.t роботи професор Явтушенко А.М., голова
приймально.{ комiсi.{.
Термiн виконання:
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