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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

1.  
Розробка Положення про Апеляційну 

комісію у 2020 році 
січень 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії  

2.  

Розробка Положення про проведення 

вступних (фахових) випробувань у 2020 

році 

січень 2020 р. 
Відп. секретар 

Приймальної комісії  

3.  

Розробка і оновлення банку тестових 

завдань з конкурсних предметів для 

вступників 2020 року. 

до 31.01.2020 р. Завідувачі кафедр 

4.  

Формування і затвердження складів 

відбіркових, екзаменаційних (фахових), 

предметних комісій з проведення вступних 

випробувань, комісії для проведення 

вступних випробувань з використанням 

комп’ютерних технологій, апеляційних 

комісій 

до 15.02.2020 р. 

Голова Приймальної 

комісії 

Деканати, дирекції 

інститутів (коледжу) 

5.  

Погодження технічних секретарів для 

роботи з ЄДЕБО з деканатами, дирекціями 

Університету 

до 24.01.2020 р. 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

6.  
Формування Програм для співбесід, 

вступних (фахових) випробувань 
до 01.02.2020 р. Голови комісій 

7.  
Розробка екзаменаційних матеріалів та 

перевірка банку тестових завдань 
до 01.02.2020 р. Голови комісій 

8.  
Затвердження Програм для співбесід, 

вступних (фахових) випробувань 
до 24.02.2020 р. 

Голова Приймальної 

комісії 

9.  

Підготовка витягів з Правил прийому для 

роботи Голів відбіркових комісій за 

спеціальностями (освітніми програмами), 

для роботи відбіркових комісій за 

спеціальностями (освітніми програмами) 

до 04.03.2020 р. 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Бойчук В.М. 

10.  

Підготовка плану-графіку навчань та 

перевірки знань технічних секретарів 

відбіркових комісій на предмет знання 

Правил прийому та роботи з ЄДЕБО 

до 04.03.2020 р. 

Заступники 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я., 

Бойчук В.М. 

11.  

Формування банку тестових завдань для 

проведення вступних випробувань у 

тестовій формі 

до 10.03.2020 р. 

Директор Центру 

дистанційного 

навчання і 

моніторингу якості 

освіти 

Івасюк І.Я. 

12.  

Розробка графіку проведення пробних 

тестових випробувань для вступників на 

ступінь магістра 

до 13.03.2020 р. 

Директор Центру 

дистанційного 

навчання і 

моніторингу якості 

освіти 

Івасюк І.Я. 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

13.  
Організація проведення «Дня вступника» 

структурними підрозділами університету 
Протягом року Декани/директори 

14.  
Проведення пробних тестових випробувань 

для вступників 2020 року 

протягом квітня 

2020 р. 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

15.  

Організація та проведення навчань 

технічних секретарів відбіркових комісій на 

предмет знання Правил прийому та роботи з 

ЄДЕБО 

протягом квітня 

2020 р. 

Заступники 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я.,  

Бойчук В.М., 

адміністратор 

ЄДЕБО Жолоб О.М. 

16.  

Організація та проведення тестувань 

технічних секретарів відбіркових комісій на 

предмет знання Правил прийому та роботи з 

ЄДЕБО 

до 25.05.2020 р. 

Заступники 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я.,  

Бойчук В.М., 

 адміністратор 

ЄДЕБО Жолоб О.М. 

17.  

Підготовка приміщень для роботи 

відбіркових комісій вступної кампанії 2020 

року 

травень-червень 

2020 р. 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я., директор 

ІОЦ Аннич А.Б. 

18.  
Формування та затвердження розкладу 

вступних випробувань у 2020 році 

за три дні до початку 

прийому документів 

на відповідний 

освітній рівень згідно 

з Правилами прийому 

Заступники 

відповідального 

секретаря 

Приймальної комісії  

Івасюк І.Я., 

Бойчук В.М. 

19.  

Інструктаж відповідальних секретарів 

відбіркових комісій, щодо початку прийому 

документів вступників 

до 01.07.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

20.  

Технічне забезпечення проведення вступних 

випробувань в тестовій формі з 

використанням комп’ютерних технологій 

липень-вересень 

Директор Центру 

дистанційного 

навчання та 

моніторингу 

освітньої діяльності 

Івасюк І.Я. 

21.  
Забезпечення проведення засідань 

Приймальної комісії 
протягом року 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

22.  Реалізація замовлень на документацію за потребою 

Відповідальний за 

технічне та 

матеріальне 

забезпечення 

Вступної кампанії 

2020 року  

Бедрій Т.Р. 

23.  
Інформаційне забезпечення роботи 

Приймальної комісії 
січень-серпень 2020 р. 

Заст. 

відповідального 

секретаря 

Бойчук В.М. 

24.  Формування складу Приймальної комісії грудень 2020 р. 
Голова Приймальної 

комісії 

25.  
Розробка оновленого Положення про 

Приймальну комісію 
грудень 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

26.  

Розробка уніфікованих форм-шаблонів 

програм для співбесід, вступних (фахових) 

випробувань, творчих конкурсів 

до 28.12.2020 р. 

Заступник відп. 

секретаря 

Приймальної комісії  

Бойчук В.М. 

27.  Розробка Правил прийому 2020 року 
листопад-грудень 

2020 року 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому за ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти (денна, заочна форми навчання) 

28.  

Організація прийому документів на 

навчання за ступенем бакалавра (денна та 

заочна форми навчання) 

з 13 липня до 

22 липня 2020 р. 

Відбіркові комісії 

Університету 

29.  
Проведення співбесід для окремих категорій 

вступників згідно з розкладом 

з 16 липня до  

18 липня 2020 р. 

Комісії з проведення 

співбесід 

30.  

Проведення вступних екзаменів для 

окремих категорій вступників на базі ПЗСО 

згідно з розкладом 

з 01 липня до 12 

липня 2020 р. 

(бюджет); 

з 13 липня до 

22 липня 2020 р. 

(контракт) 

Комісії для 
проведення вступних 

випробувань з 

використанням 

комп’ютерних 

технологій 

31.  
Проведення вступних творчих конкурсів 

згідно з розкладом 

з 01 липня до 

22 липня 2020 р. 
Предметні комісії 

32.  

Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди та за 

квотами-2 

не пізніше 12.00 

години  

20 липня 2020 року 

Голови відбіркових 

комісій 

33.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра за 

результатами співбесіди та за квотами-2 на 

місця державного замовлення 

не пізніше 15.00 

години  

22 липня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

34.  

Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, 

творчих конкурсів та вступних іспитів (у 

тому числі, за квотами-1, квотами-3 та 

квотами-4) 

не пізніше 12.00 

години  

27 липня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

35.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра 

(держзамовлення) 

не пізніше 12.00 

години  

01 серпня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

36.  

Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не раніше 12.00 

години  

01 серпня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

37.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

07 серпня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

38.  

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення, за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів 

осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти 

не пізніше  

08 серпня 2020 року 
Приймальна комісія 

39.  

Підготовка наказу про додаткове 

зарахування на навчання за ступенем 

бакалавра на місця осіб, які відраховані за 

власним бажанням, які відраховані за 

подання недостовірних даних, які без 

поважних причин не приступили до занять 

протягом 10 днів від дня їх початку (денна і 

заочна форма навчання) 

не пізніше 18.00 год. 

19 вересня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому за ОПС фахового молодшого бакалавра на основі  

базової загальної середньої освіти 

40.  

Організація прийому документів на 

навчання за ОПС фахового молодшого 

бакалавра 

з 30 червня до  

13 липня 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Коледжу 

41.  
Проведення вступних екзаменів, співбесід, 

творчих конкурсів згідно з розкладом 

з 10 липня до 18 год 

22 липня 2020 р. 

Предметні комісії, 

комісії з проведення 

співбесід, комісії для 
проведення вступних 

випробувань з 

використанням 

комп’ютерних 

технологій 

42.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 12.00 

години  

 

23 липня 2020 р. 

Голова відбіркової 

комісій коледжу 

43.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ОПС фахового молодшого 

бакалавра (держзамовлення) 

не пізніше  

18.00 години 29 липня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

44.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ОПС фахового молодшого 

бакалавра за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 31 липня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

45.  

Переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб 

не пізніше 06 серпня 

2020 р. 
Приймальна комісія 

46.  Додаткове зарахування 
не пізніше 31 серпня 

2020 р. 
Приймальна комісія 

47.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ОПС фахового молодшого 

бакалавра на місця осіб, які відраховані за 

власним бажанням, які відраховані за 

подання недостовірної інформації, які без 

поважних причин не приступили до занять 

протягом 10 днів від дня їх початку 

не пізніше 18.00 год. 

19 вересня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

Організація прийому за ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста 

(денна і заочна форми навчання) 

48.  
Організація прийому документів на 

навчання за ступенем бакалавра 

з 13 до 22 липня 

2020 р. 

Відбіркові комісії 

Університету 

49.  
Проведення фахових випробувань згідно з 

розкладом 

з 23 липня до 

30 липня 2020 р. 

Комісії для 
проведення вступних 

випробувань з 

використанням 

комп’ютерних 

технологій , фахові 

комісії 

50.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
01 серпня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

51.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра 

(держзамовлення, скорочений термін 

навчання), денна та заочна форми навчання 

 

скорочений термін навчання, на 2-3 курс за 

кошти фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 05 серпня 

2020 р. 

 
не пізніше 10 серпня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому за ступенем бакалавра на основі раніше здобутих ступеня 

бакалавра, ОКР спеціаліста, ступеня магістра за іншою спеціальністю підготовки або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план 

52.  
Організація прийому документів на 

навчання за ступенем бакалавра 

з 13 до 26 липня 

2020 р. (І етап); 

з 02 до 11 вересня 

2020 р. (ІІ етап) 

Відбіркові комісії 

Університету 

53.  
Проведення фахових випробувань згідно з 

розкладом 

з 27 липня до 

30 липня 2020 р. 

(І етап); 

з 12 до 13 вересня 

2020 р. (ІІ етап) 

Фахові комісії 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

54.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

01 серпня 2020 р. 

(І етап); 

14 вересня 2020 р. 

(ІІ етап) 

Голови відбіркових 

комісій 

55.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

до 12 серпня 2020 р.  

(І етап); 

до 21 вересня 2020 р. 

(ІІ етап) 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому на ступінь магістра 

(денна, заочна форми навчання) 

56.  
Проведення додаткових фахових вступних 

випробувань згідно з розкладом 

з 06 до 29 травня 

2020 р. 

Комісії для 
проведення вступних 

випробувань з 

використанням 

комп’ютерних 

технологій 

57.  

Організація прийому документів на 

навчання за ступенем магістра (крім 

спеціальностей галузей знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та 

продовольство», 025 «Музичне мистецтво») 

з 05 до 22 липня 

2020 р. 

Відбіркові комісії 

Університету 

58.  

Організація прийому документів на 

навчання за ступенем магістра на 

спеціальності галузей знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та 

продовольство», 025 «Музичне мистецтво» 

з 05 до 23 липня 

2020 р. 

Відбіркові комісії 

Університету 

59.  

Проведення вступних та фахових 

випробувань згідно з розкладом на навчання 

за ступенем магістра (крім спеціальностей 

галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 

«Аграрні науки та продовольство», 025 

«Музичне мистецтво») 

з 05 до 26 липня 

2020 р. 

Вступні (фахові) 

комісії 

60.  

Проведення вступних та фахових 

випробувань згідно з розкладом на навчання 

за ступенем магістра для спеціальностей 

галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 

«Аграрні науки та продовольство», 025 

«Музичне мистецтво» 

з 23 до 29 липня 

2020 р. 

Вступні (фахові) 

комісії 

61.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
31 липня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

62.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем магістра (державне 

замовлення, денна і заочна форма навчання) 

до 12.00 години 

11 серпня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

63.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем магістра (контракт), 

денна та заочна форми навчання 

не пізніше 12 серпня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

64.  

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення та на місця за 

рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

спеціальності 081 «Право» 

не пізніше 15 серпня Приймальна комісія 

Організація прийому на ступінь магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 

«Освіта/Педагогіка» та 20 «Аграрні науки та продовольство») на основі здобутого ступеня 

вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (крім 

спеціальності 081 «Право») за кошти фізичних та юридичних осіб 

(денна, заочна форми навчання) 

65.  
Організація прийому документів на 

навчання за ступенем магістра 

з 02 до 11 вересня 

2020 р. 

Відбіркові комісії 

Університету 

66.  
Проведення вступних та фахових 

випробувань згідно з розкладом 

з 12, 13 вересня 

2020 р. 

Вступні (фахові) 

комісії 

67.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
14 вересня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

68.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання за ступенем магістра (за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, денна і 

заочна форма навчання) 

21 вересня 2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому до аспірантури 

Перший етап 

69.  
Організація прийому документів на 

навчання до аспірантури 

з 01 лютого до 

14 лютого 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Університету 

70.  
Проведення вступних випробувань згідно з 

розкладом 

з 17 лютого до 

24 лютого 2020 р. 
Предметні комісії 

71.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 17.00 год. 

26 лютого 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

72.  
Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до аспірантури (контракт) 

не пізніше 28 лютого 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Другий етап 

73.  
Організація прийому документів на 

навчання до аспірантури 

з 01 липня до  

17 липня 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Університету 

74.  
Проведення вступних випробувань згідно з 

розкладом 

з 20 липня до  

27 липня 2020 р. 
Предметні комісії 

75.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 17.00 год. 

28 липня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

76.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до аспірантури за державним 

замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 31 серпня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Третій етап 

77.  
Організація прийому документів на 

навчання до аспірантури 

з 14 вересня до 

23 вересня 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Університету 

78.  
Проведення вступних випробувань згідно з 

розкладом 

з 24 вересня до 

28 вересня 2020 р. 
Предметні комісії 

79.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 17.00 год. 

29 вересня 2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

80.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до аспірантури за державним 

замовленням 

не пізніше 30 вересня 

2020 р.. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

81.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до аспірантури за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше 05 жовтня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому до докторантури 

Перший етап 

82.  
Організація прийому документів на 

навчання до докторантури 

з 01 липня до 

22 липня 2020 р. 

Відділ аспірантури і 

докторантури 

83.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 17.00 год. 

24 липня 2020 р. 

Структурні 

підрозділи 

84.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до докторантури за державним 

замовленням 

не пізніше 30 липня 

2020 р. 

Вчена рада, 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

85.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до докторантури за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 31 серпня 

2020 р. 

Вчена рада, 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Другий етап 

86.  
Організація прийому документів на 

навчання до докторантури 

з 14 вересня до 

23 вересня 2020 р. 

Відділ аспірантури і 

докторантури 

87.  
Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 17.00 год. 

24 вересня 2020 р. 

Структурні 

підрозділи 

88.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до докторантури за державним 

замовленням 

не пізніше 30 вересня 

2020 р. 

Вчена рада, 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

89.  

Підготовка наказу про зарахування на 

навчання до докторантури за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 05 жовтня 

2020 р. 

Вчена рада, 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Організація прийому на кафедру військової підготовки 

Перший етап 

90.  
Організація прийому документів на 

навчання 

з 10 березня до  

05 червня 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Університету 

91.  
Проведення вступних випробувань згідно з 

розкладом 

з 08 червня до 

11 червня 2020 р. 
Предметні комісії 

92.  
Підготовка наказу про зарахування на 

навчання 

не пізніше 12 червня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Другий етап 

93.  
Організація прийому документів на 

навчання 

з 03 серпня до 

21 серпня 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Університету 

94.  
Проведення вступних випробувань згідно з 

розкладом 

з 24 серпня до 

27 серпня 2020 р. 
Предметні комісії 

95.  
Підготовка наказу про зарахування на 

навчання 

не пізніше 28 серпня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Третій етап 
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№ з/п Назва заходу Термін виконання 
Відповідальний 

виконавець 

96.  
Організація прийому документів на 

навчання 

з 07 вересня до 

25 вересня 2020 р. 

Відбіркова комісія 

Університету 

97.  
Проведення вступних випробувань згідно з 

розкладом 

з 28 вересня до 

30 вересня 2020 р. 
Предметні комісії 

98.  
Підготовка наказу про зарахування на 

навчання 

не пізніше 02 жовтня 

2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 
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Орієнтовний план засідань Приймальної комісії Університету у 2020 році 

№ з/п Питання порядку денного 
Дата засідання 

Доповідач 
Відповідальний за 

підготовку 

1. 

1. Про допуск до вступних випробувань 

вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії денної та заочної форм навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб 

17.02.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голови відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

2. Про результат оновлення та розробки 

банку тестових завдань з конкурсних 

предметів для вступників на основі базової 

та повної загальної середньої освіти, 

фахових випробувань для вступників на 

ступінь бакалавра, ступінь магістра. 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

Заступник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії Івасюк І.Я. 

3. Про затвердження Програмових вимог 

вступних випробувань, співбесід, творчих 

конкурсів, фахових вступних випробувань та 

екзаменаційних матеріалів для вступників 

2020 року 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заступник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії Бойчук В.М. 

4. Про профорієнтаційну роботу підрозділів 

університету. 
Деканати, дирекції Деканати, дирекції 

2. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії денної та заочної форм навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб, що 

успішно склали вступні випробування 

24.02.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

2. Про надання рекомендацій на зарахування 

вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії денної та заочної форм навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб, що 

були допущені до участі у конкурсі в межах 

ліцензійного обсягу. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

3. Про затвердження розкладу проведення 

вступних випробувань в Університеті на 

кафедру військової підготовки — перший 

етап. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко А.І. 

3. 

1. Про зарахування вступників на здобуття 

ступеня доктора філософії денної та заочної 

форм навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб, що виконали вимоги для 

зарахування 

28.02.2020 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

4. 

1. Про організацію пробних тестових 

випробувань для вступників 2020 року 

(графік) 

23.03.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заступник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії Івасюк І.Я. 
2. Про проведення профорієнтаційної роботи  

підрозділами університету 
Голови відбіркових 

комісій 
Голови відбіркових 

комісій 

3. Про формування банку тестових завдань 

для проведення вступних випробувань у 

тестовій формі для вступників 2020 року 

Заст. 

відповідального 

секретаря 
Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря 
Івасюк І.Я. 

4. Про розробку витягів з Правил прийому 

для роботи відбіркових комісій, голів 

відбіркових комісій 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заст. відповідального 

секретаря 
Бойчук В.М. 

5. Про план-графік навчань і перевірки знань 

у тестовій формі технічних секретарів 

відбіркових комісій на предмет знання 

Правил прийому та роботи з ЄДЕБО 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я., 

адміністратор ЄДЕБО 

Жолоб О.М. 

5. 

1. Про хід навчання працівників відбіркових 

комісій університету з питань організації 

вступної кампанії 2020 року 
27.04.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

2. Про проведення пробних тестувань для 

вступників 2020 року 

Заст. 

відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 
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№ з/п Питання порядку денного 
Дата засідання 

Доповідач 
Відповідальний за 

підготовку 
Про затвердження розкладу додаткових 

фахових вступних випробувань для 

вступників на ступінь магістра, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого 

за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) (денна і заочна форми навчання) 

Заст. 

відповідального 

секретаря 
Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря 
Івасюк І.Я. 

6. 

1. Про результати перевірки знань 

працівників відбіркових комісій 

університету з питань організації вступної 

кампанії 2020 року 

01.06.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я., 
Бойчук В.М. 

2. Про проведення профорієнтаційної роботи 

підрозділами університету 
Голови відбіркових 

комісій 
Голови відбіркових 

комісій 

3. Про підготовку приміщень для роботи 

відбіркових комісій під час вступної кампанії 

2020 року 

Директор ІОЦ 
Аннич А.Б. 

Бедрій Т.Р. 

4. Про результати складання додаткових 

фахових вступних випробувань для 

вступників на ступінь магістра, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого 

за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) (денна і заочна форми навчання) 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я., 
Бойчук В.М. 

7. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на кафедру військової 

підготовки, що успішно склали вступні 

випробування 

12.06.2020 р. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко А.І. 

2. Про рекомендацію на зарахування 

вступників на кафедру військової підготовки 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко А.І. 

3. Про відкликання рекомендацій на 

зарахування вступникам на кафедру 

військової підготовки, що не виконали 

вимоги для зарахування 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко А.І. 

4. Про надання рекомендацій на зарахування 

вступникам на кафедру військової 

підготовки наступним за рейтингом, що 

виконали вимоги для зарахування 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко А.І. 

5. Про зарахування вступників на кафедру 

військової підготовки, що виконали вимоги 

для зарахування 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко А.І. 

8. 

1. Про готовність відбіркових комісій 

університету до початку вступної кампанії 

2020 року. 

29.06.2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про затвердження розкладу проведення 

вступних (фахових) випробувань та творчих 

конкурсів, співбесід  в Університеті 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

3. Про готовність приміщень для роботи 

відбіркових комісій під час вступної кампанії 

2020 року 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Директор ІОЦ 

Аннич А.Б., 

Бедрій Т.Р. 

4. Про технічне забезпечення проведення 

вступних випробувань в тестовій формі з 

використанням комп’ютерних технологій 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

9. 

1. Про затвердження середнього балу 

додатків до документів про освіту 

вступників на ОПС «ФМБ». 
13.07.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

коледжу Івасюк І.Я. 

Адміністратор ЄДЕБО 

Жолоб О.М., 

відповідальний секретар 

коледжу Івасюк І.Я. 
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№ з/п Питання порядку денного 
Дата засідання 

Доповідач 
Відповідальний за 

підготовку 
2. Про допуск до творчих конкурсів, 

співбесід, вступних випробувань вступників 

на ОПС «ФМБ» 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

коледжу Івасюк І.Я. 

Відповідальний секретар 

коледжу Івасюк І.Я. 

10. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на ступінь бакалавра  на основі 

повної загальної середньої освіти 
16.07.2020 р. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про затвердження середнього балу 

додатків до документів про освіту 

вступників. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Адміністратор ЄДЕБО 

Жолоб О.М. 

11. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників. 

20.07.2020р. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про затвердження середнього балу 

додатків до документів про освіту 

вступників 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Адміністратор ЄДЕБО 

Жолоб О.М. 

3. Про допуск до участі у конкурсі та 

рекомендацію вступників для зарахування за 

результатами співбесід. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голови відбіркових 

комісій 

4. Про допуск до вступних випробувань 

вступників на ОР доктора філософії. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

12. 

1. Про затвердження середнього балу 

додатків до документів про освіту 

вступників. 

22.07.2020 р 

до 15-00 год. 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Адміністратор ЄДЕБО 

Жолоб О.М. 

2. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників, що успішно склали вступні 

випробування. 

Голови відбіркових 

комісій 
Голови відбіркових 

комісій 

3. Про зарахування вступників 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесід за 

держзамовленням. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

13. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти, що успішно склали 

вступні випробування. 

23.07.2020р. 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про рекомендацію до зарахування 

вступників на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти. 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на ОР доктора наук – перший 

етап та рекомендацію до зарахування. 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

14. 

1. Затвердження рейтингового списку 

вступників на основі сертифікатів ЗНО, 

творчих конкурсів, вступних випробувань  

на базі повної загальної середньої освіти за 

держзамовленням. 

27.07.2020р. 

(12.00 ) 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії денної та заочної форм навчання, 

що успішно склали вступні випробування 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

3. Про надання рекомендацій на 

зарахування вступників на здобуття ступеня 

доктора філософії денної та заочної форм 

навчання, що були допущені до участі у 

конкурсі в межах ліцензійного обсягу 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 
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№ з/п Питання порядку денного 
Дата засідання 

Доповідач 
Відповідальний за 

підготовку 

 

4. Про зарахування вступників на здобуття 

ступеня доктора наук за кошти державного 

бюджету. 
 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

15. 

1. Про відкликання рекомендацій до 

зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення вступникам, що 

вступають на ОПС «ФМБ»на базі базової 

загальної середньої освіти, що не виконали 

вимоги до зарахування 

29.07.2020 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про додаткове надання рекомендацій до 

зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення вступникам, що 

вступають на ОПС «ФМБ» на базі базової 

загальної середньої освіти, що виконали 

вимоги до зарахування 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Про зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення вступників, що 

вступають на ОПС «ФМБ» на базі базової 

загальної середньої освіти, що виконали 

вимоги до зарахування 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

16. 

1. Про відкликання рекомендацій до 

зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступникам, що вступають 

на ОПС «ФМБ»на базі базової загальної 

середньої освіти, що не виконали вимоги до 

зарахування  

31.07.2020р. 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про додаткове надання рекомендацій до 

зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступникам, що вступають 

на ОПС «ФМБ» на базі базової загальної 

середньої освіти, що виконали вимоги до 

зарахування  

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Про зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступників, що вступають 

на ОПС «ФМБ» на базі базової загальної 

середньої освіти, що виконали вимоги до 

зарахування  

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

4. Про допуск до участі у конкурсі, надання 

рекомендацій до зарахування, відкликання 

рекомендацій до зарахування, додаткове 

надання рекомендацій до зарахування та 

зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступників, що вступають 

на ОПС «ФМБ» 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

5. Про допуск до участі у конкурсі та 

рекомендацію до зарахування вступників на 

ОР магістр  

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

17. 

1. Про зарахування вступників на ОР 

бакалавра на базі повної середньої освіти за 

держзамовленням 

01.08.2020р. 

12-00 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про рекомендацію до зарахування 

вступників на основі сертифікатів ЗНО, 

творчих конкурсів, вступних випробувань  

на базі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про допуск до участі у конкурсі та 

рекомендацію до зарахування вступників на 

ОР бакалавра на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра, ОКР 

спеціаліста. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 
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№ з/п Питання порядку денного 
Дата засідання 

Доповідач 
Відповідальний за 

підготовку 

18. 

1. Про зарахування вступників на ОР 

бакалавра на базі ОКР молодшого 

спеціаліста за кошти державного бюджету 

денної форми навчання (скорочений термін 

навчання). 

05.08.2020р. 
Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

19. 

1. Переведення на вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб на основі 

базової загальної середньої освіти на ОПС 

«ФМБ» 

06.08.2020 р. 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

20. 

1. Про зарахування вступників за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

базі повної загальної середньої освіти. 

07.08.2020 р. 
Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

21. 

1. Про переведення на вакантні місця 

державного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на базі повної загальної 

середньої освіти. 

08.08.2020 р 
Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

22. 

1. Про зарахування вступників на ОР 

бакалавра на базі ОКР молодшого 

спеціаліста за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

10.08.2020р. 
Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

23. 
1. Про зарахування вступників на ОР 

магістра за кошти державного бюджету. 

11.08.2020р. 

12-00 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

24. 

1. Про зарахування вступників на ОР 

магістра за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної та заочної форм 

навчання. 12.08.2020р. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2.Про зарахування на навчання за ОР 

бакалавра, на базі здобутого ступеня вищої 

освіти за іншою спеціальністю. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

25 

1. Про переведення на вакантні місця 

державного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб ОР магістра за 

спеціальністю 081 «Право» 

15.08.2020р. 

Голова відбіркової 

комісії ННЮІ 

Васильєва В.А. 

Голова відбіркової 

комісії ННЮІ Васильєва 

В.А. 

26. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на кафедру військової 

підготовки, що успішно склали вступні 

випробування 

27.08.2020 р 

Голова відбіркової 

комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

2. Про рекомендацію на зарахування 

вступників на кафедру військової 

підготовки 

Голова відбіркової 

комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 
3. Про відкликання рекомендацій на 

зарахування вступникам на кафедру 

військової підготовки, що не виконали 

вимоги для зарахування 

Голова відбіркової 

комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

4. Про надання рекомендацій на 

зарахування вступникам на кафедру 

військової підготовки наступним за 

рейтингом, що виконали вимоги для 

зарахування 

Голова відбіркової 

комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

5. Про зарахування вступників на кафедру 

військової підготовки, що виконали вимоги 

для зарахування 

Голова відбіркової 

комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 
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6. Про зарахування вступників на здобуття 

ступеня доктора філософії денної та заочної 

форм навчання, що виконали вимоги для 

зарахування, за кошти державного бюджету 

та кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

7. Про зарахування вступників для здобуття 

ступеня доктора наук за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

27. 

1. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників для здобуття ступеня бакалавра 

на базі здобутого освітнього рівня за іншою 

спеціальністю 
14.09.2020 р 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників для здобуття ступеня магістра 

на базі здобутого освітнього рівня за іншою 

спеціальністю 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

28. 

1. Про зарахування на навчання за ступенем 

бакалавра на місця відрахованих осіб 

18.09.2020 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про додаткове зарахування на навчання 

за освітньо-професійним рівнем молодшого 

фахового бакалавра на місця відрахованих 

осіб 

Директор Івано-

Франківського 

коледжу 
Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського коледжу 

Москаленко Ю.М. 

29. 

Про зарахування вступників для здобуття 

ступеня бакалавра на базі здобутого 

освітнього рівня за іншою спеціальністю 
21.09.2020 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про зарахування вступників для здобуття 

ступеня магістра на базі здобутого 

освітнього рівня за іншою спеціальністю 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

30. 

1. Про допуск до вступних випробувань 

вступників на ОР доктора філософії. 

24.09.2020 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

2. Про допуск до участі у конкурсі 

вступників на ОР доктора наук. 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

31. 

1. Про допуск до участі у конкурсі, надання 

рекомендацій для зарахування та 

зарахування вступників на здобуття ступеня 

доктора філософії денної та заочної форм 

навчання (бюджет), зарахування вступників 

для здобуття ОРдоктора наук (бюджет) 

29.09.2020 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

32. 

1. Про допуск до участі у конкурсі, 

рекомендацію до зарахування та 

зарахування вступників на кафедру 

військової підготовки 

30.09.2020р. 
Голова відбіркової 

комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

33. 

1. Про зарахування вступників на здобуття 

ступеня доктора філософії денної та заочної 

форм навчання, що виконали вимоги для 

зарахування, за  кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 5.10.2020 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

2. Про зарахування вступників на здобуття 

ступеня доктора наук за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

Відп. секретар 

Приймальної 

комісії Запухляк 

Р.І. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

34. 

1. Про Правила прийому на 2021 рік. 

07.12.2020 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

2. Про розробку уніфікованих форм-

шаблонів програм для співбесід, вступних 

(фахових) випробувань, творчих конкурсів. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Запухляк Р.І. 

Заступник відп. 

секретаря Приймальної 

комісії Бойчук В.М. 
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3. Про звіт голови апеляційної комісії. 
Голова апеляційної 

комісії Шарин С.В. 
Голова апеляційної 

комісії Шарин С.В. 

4. Про підсумки вступної кампанії 2020 року. 
Голова Приймальної 

комісії Цепенда І.Є. 
Голова Приймальної 

комісії Цепенда І.Є. 

 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         Р.І. Запухляк  

 


