
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
‘ ____/ /  20 р. м. К иї в

Щодо проведення регіональних 
нарад - семінарів

З метою підготовки до проведення вступної кампанії 2017 року до 
вищих навчальних закладів та наукових установ, що здійснюють підготовку 
за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії, усіх форм 
власності та сфери управління

НАКАЗУЮ:

1. Провести регіональні наради - семінари проректорів (заступників 
директорів) та відповідальних секретарів приймальних комісій вищих 
навчальних закладів та наукових установ, що здійснюють підготовку 
фахівців за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії 
усіх форм власності та сфери управління згідно з графіком, що додається 
(додаток 1).

2. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ 
забезпечити участь у нарадах - семінарах проректорів (заступників 
директорів) та відповідальних секретарів приймальних комісій.

3. Департаментам та управлінням освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій забезпечити участь у нарадах -  семінарах 
працівників, відповідальних за вищу освіту.

4. Ректорам вищих навчальних закладів, на базі яких заплановано 
проведення нарад -  семінарів, вжити відповідних заходів щодо їх організації 
та проведення.

5. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.), Державній інспекції 
навчальних закладів (Гурак Р. В.), Українському центру оцінювання якості 
освіти (Карандій В.А.), Державному підприємству «Інфоресурс» (Бєлік О.М.) 
відрядити працівників згідно з графіком.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

№

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток 1. 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 29.11.2016 № 1435

Графік
проведення регіональних нарад - семінарів з питань організації і 

проведення прийому вступників у 2017 році до вищих навчальних 
закладів та наукових установ, що здійснюють підготовку фахівців за 

освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії 
усіх форм власності та сфери управління

Місце та 
строки 

проведення

Регіон (область) Відповідальні ВНЗ Відповідальні
працівники

м. Київ 
01.12.2016

м. Київ, Київська, 
Житомирська, 
Чернігівська, 

Черкаська, Вінницька,

Національний 
університет технологій 

та дизайну 
(м. Київ,

вул. Немировича- 
Данченка, 2 )

Гриневич Л. М. 
Ковтунець В.В.

Шаров О.І. 
Карандій В. А. 
Олійник Л.В. 
Анохін В.М.

м. Одеса 
02.12.2016

Одеська, Миколаївська, 
Херсонська,

Одеський національний 
економічний університет 

(м. Одеса,
вул. Преображенська, 8)

Бойко Г.М. 
Панченко Т. В. 
Анісімов А. Ю. 

Анохін В.М.

м. Львів 
05.12.2016

Львівська, 
Закарпатська, Івано- 

Франківська, 
Рівненська, 

Чернівецька, 
Волинська, 

Хмельницька, 
Тернопільська

Львівський 
національний 

університет ветеринарної 
медицини та 

біотехнологій імені С.З. 
Гжицького (м. Львів, 

вул..Пекарська, 50)

Шаров О.І. 
Будько І.Р. 

Середяк Л. В. 
Вороніна А. М.

м. Дніпро 
06.12.2016

Дніпропетровська, 
Запорізька, 

Кіровоградська, 
Донецька (південь)

Український державний 
хіміко-технологічний 

університет
(м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8)

Кумков Д.Л. 
Кретович С.С. 

Г орбенко- 
Хвастунова М. М. 

Місюра С.М.

м. Харків 
07.12.2016

Харківська, Сумська, 
Полтавська, Луганська, 

Донецька (північ)

Харківський 
національний технічний 
університет сільського 

господарства імені Петра 
Василенка

(м. Харків, вул. Арт ема  
44)

Шаров О.І. 
Будько І.Р. 

Сидоренко О. Л. 
Місюра С.М.

Примітка: початок нарад -  семінарів об 11.00

Директор департаменту вищої освіти О. І. Шаров


