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склад
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Приймальної комісії:
2

Відповідальний

Відповідальний



відбіркової комісії;



предметних екзаменаційних комісій;



фахових атестаційних комісій;



апеляційної комісії.
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кафедрами
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3
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екзаменаційних
та фахових
атестаційних

іноземної мови.

комісій
Голови

Затвердити екзаменаційні матеріали (для

предметних

категорій абітурієнтів, яким Умовами та
4

Правилами прийому передбачені особливі

до 12.04.2018 р.

умови вступу) — екзаменаційні білети,

Внести конкурсні пропозиції до ЄДЕБО

та фахових
атестаційних

тестові завдання.
5

екзаменаційних

комісій
до 26.04.2018 р.

Відповідальний

секретар

Провести інструктивні наради з членами
6

предметних, фахових атестаційних комісій,

травень -

технічними

червень

секретарями

приймальної

комісії щодо їх функціональних обов'язків.
Забезпечити
7

проведення

усних

постійно

на навчання
8

9

голови комісій

секретар,
завідувачі
кафедрами

Виготовити інформаційні матеріали про
прийом до університету
Підготувати графік чергування членів
відбіркової комісії

до 20.04.2018 р.

до 01.06.2018 р.

надання допомоги вступникам при поданні

Відповідальний
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Відповідальний
секретар
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Створити консультаційний центр для
10

секретар.

Відповідальний

і

письмових консультацій з питань прийому

Відповідальний

до 25.06.2018 р.

заяв в електронній формі.

секретар,
адміністратор
ЄДЕБО
Зав. кафедрами

11

Оформити інформаційні стенди

до 25.06.2018 р.

Відповідальний
секретар

Забезпечити
12

бланкової

необхідну

документації

кількість

для

роботи

до 25.06.2018 р.

Приймальної комісії
13

14

15

16

17
18

Оформити

приміщення

для

роботи

Приймальної комісії університету
Своєчасно повідомляти вступників про
рішення приймальної комісії
Затвердити розклад проведення вступних
випробувань та консультацій
Організувати публікацію інформаційних
матеріалів про прийом до університету
Організувати розміщення оголошень на
рекламних стендах
Оформити

особові

справи

студентів

до 05.07.2018 р.

постійно

до 20.06.2018 р.

лютий - серпень

Відповідальний
секретар
Відповідальний
секретар
Відповідальний
секретар
Відповідальний
секретар
Відповідальний
секретар

червень -

Відповідальний

серпень

секретар

до 01.11.2018 р.

Відповідальний
секретар

зарахованих на навчання
Провести звітне засідання Приймальної

19

комісії

Голова,
до 15.11.2018 р.

відповідальний
секретар

Відповідальний
секретар

А.А.Літвінов
ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 01
засідання приймальної комісії університету
від 07.02.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Визначення обов`язків членів приймальної комісії.

2.

Затвердження плану роботи приймальної комісії на 2018 рік.

1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії – Літвінова А.А.доповів про проведену організаційну роботу і запропонував визначити обов’язки
членів приймальної комісії.
І. Голова приймальної комісії - Боровий В.О. – несе персональну
відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію обов΄язків і
здійснення нею своїх функцій. Встановлює ступінь відповідальності за посадою
керівників підрозділів приймальної комісії; затверджує розклад вступних випробувань
та всі необхідні екзаменаційні матеріали, вирішує всі питання пов’язані з прийомом до
університету.

ІІ.

Заступник

відповідального

секретаря

приймальної

комісії

–

Олінович А.С. - координуює діяльність підрозділів приймальної комісії, що
займаються

підготовкою

до

складання

абітурієнтами

вступних

випробувань;

контролюює проведення передвступних консультацій, організовуює підбір та подає
на затвердження склад фахових атестаційних, предметних екзаменаційних комісій та
апеляційної комісії.
ІІІ. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії —
Малік Т.М. – координуює діяльність підрозділів приймальної комісії, що займаються
профорієнтаційною роботою серед вступників, виконує функціональні обов'язки
відповідального секретаря в разі його відсутності.
ІV. Відповідальний секретар приймальної комісії — Літвінов А.А. здійснює загальний контроль за роботою підрозділів приймальної комісії, складає
графік чергування членів відбіркової комісії, контролює дотримання розкладу
вступних

випробувань

і

консультацій;

проводить

шифровку

та

дешифровку

письмових екзаменаційних робіт абітурієнтів; зберігає та видає головам предметних
екзаменаційних комісій перед початком вступних випробувань тестові завдання,
листки усної відповіді, листки співбесіди, титульні листи та листи письмової відповіді,
готує матеріали до засідань приймальної комісії; інструктує технічний персонал
приймальної комісії; контролює правильність оформлення особових справ вступників
та їх зберігання; контролює правильність ведення журналу реєстрації заяв
вступників. Відповідає за підготовку та подання на затвердження розкладу вступних
випробувань,

організує

інформаційну

роботу

приймальної

комісії:

підготовку,

виготовлення та публікацію оголошень про прийом до університету;

організовує

забезпечення приймальної комісії бланками необхідної документації; контролює
діяльність побутових служб по забезпеченню прийому студентів.
V. Члени приймальної комісії – завідуючі випускаючих кафедр організовують і проводять консультації з питань вибору спеціальності, яка б
найбільше відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника; складають та
затверджують графік роботи викладачів кафедри із вступниками, подають пропозиції
щодо формування складу фахових атестаційних комісій.

VІ. Члени приймальної комісії - голови предметних та атестаційних
комісій – відповідають за складання та подання на затвердження голові
приймальної комісії матеріалів необхідних для проведення вступних випробувань,
здійснюють керівництво і контроль за роботою членів відповідних комісій.
1. УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований розподіл обов`язків членів приймальної комісії.
2. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії – Літвінова А.А.доповів про розробку і запропонував схвалити план роботи приймальної комісії
університету на 2018 рік.
2. УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження запропонований план роботи приймальної
комісії університету на 2018 рік.

Голова

Відповідальний секретар

В.О. Боровий

А.А.Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 02
засідання приймальної комісії університету
від 14.03.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Схвалення програм вступних випробувань.
1. СЛУХАЛИ:
Заступника відповідального секретаря приймальної комісії – Олінович
А.С.- доповіла про проведену підготовчу роботу і запропонувала схвалити розроблені
для

проведення

вступних

випробувань

програми,

подані

головами

фахових

атестаційних комісій.
1.1. УХВАЛИЛИ: схвалити та рекомендувати затвердити запропоновані до
розгляду програми для проведення вступних випробувань з абітурієнтами, яким
чинними Умовами прийому надане таке право.
1.1.1. Освітній ступінь: бакалавр
Спеціальність 081 Право — фахове вступне випробування: конституційне право
України, цивільне право України, Кримінальне право України.
Спеціальність 081 Право — додаткове вступне випробування: теорія держави та

права.
Спеціальність 101 Екологія — фахове вступне випробування: загальна екологія.
Спеціальність 101 Екологія — додаткове вступне випробування: біологія.
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій — фахове вступне випробування:
геодезія, землевпорядне проектування, земельний кадастр, земельне право.
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій — додаткове вступне випробування:
топографія, землевпорядне проектування.
1.1.2. Освітній ступінь: магістр.
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій — фахове вступне випробування:
геодезія, землеустрій та кадастр, геоінформаційні технології в геодезії, картографії та
управлінні територіями, фотограмметрія та дистанційне зондування.
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій — додаткове вступне випробування:
геодезія, земельне право, основи землеустрою та кадастру.
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій — вступне випробування з іноземної
мови.
1.2. УХВАЛИЛИ: розробку матеріалів вступних випробувань для абітурієнтів,
які вступають на навчання на базі повної загальної середньої освіти і яким чинними
Умовами прийому надане таке право, проводити на основі програм зовнішнього
незалежного оцінювання затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 03 лютого 2016 року № 77.
Спеціальність 081 Право — українська мова та література, історія України,
географія.
Спеціальність 101 Екологія — українська мова та література, біологія, географія.
Спеціальність193 Геодезія — українська мова та література, математика,
географія.

Голова

Відповідальний секретар

В.О. Боровий

А.А.Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 03
засідання приймальної комісії університету
від 24.04.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Схвалення Положення про порядок подання та розгляду апеляцій абітурієнтів
на результати вступних випробувань проведених в Університеті.
1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії – Літвінова А.А.- доповів
про проведену підготовчу роботу і запропонував схвалити та рекомендувати до
затвердження розроблений Порядок подання та розгляду апеляцій абітурієнтів на
результати вступних випробувань, які будуть проведені Університетом.
ВИСТУПИВ:
Голова приймальної комісії — Боровий В.О.- наголосив, що під час
проведення вступних випробувань з абітурієнтами, яким чинними Умовами прийому
надане таке право, члени екзаменаційних, фахових атестаційних комісій мають
дотримуватися об'єктивності та неупередженості, з метою уникнення випадків
невірного оцінювання знань та вміннь абітурієнтів.
1.

УХВАЛИЛИ:

схвалити

та

рекомендувати

затвердити

запропоноване

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до Університету
новітніх технологій.
Голова

В.О. Боровий

Відповідальний секретар

А.А.Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 04
засідання приймальної комісії університету
від 11.05.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Схвалення матеріалів вступних випробувань.
1. СЛУХАЛИ:
Заступника відповідального секретаря приймальної комісії – Олінович
А.С.- доповіла про проведену підготовчу роботу і запропонувала схвалити текстові
матеріали для проведення вступних випробувань, подані головами екзаменаційних та
фахових атестаційних комісій.
1. УХВАЛИЛИ: схвалити та рекомендувати затвердити запропоновані до
розгляду матеріали для проведення вступних випробувань з абітурієнтами, яким
чинними Умовами прийому надане таке право.

Голова

В.О. Боровий

Відповідальний секретар

А.А.Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 05
засідання приймальної комісії університету
від 21.06.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Схвалення змін до Правил прийому на навчання до Університету.
1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії – Літвінова А.А.- доповів
про проведену підготовчу роботу і запропонував схвалити та рекомендувати до
затвердження внесення змін до Правил прийому на навчання до Університету в 2018
році.
1.

УХВАЛИЛИ: схвалити та рекомендувати затвердити запропоноване

запропоновані зміни до Правил прийому на навчання до Університету в 2018 році.
Додаток на 3 стор.
Голова

В.О. Боровий

Відповідальний секретар

А.А.Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 06
засідання приймальної комісії університету
від 16.07.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.

Про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі ПЗСО.
2.

Про допуск до участі в конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів.
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.-

доповів про

надходження документів вступників на базі повної загальної середньої освіти, що
були подані через ЄДЕБО .
УХВАЛИЛИ:
1.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс
денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:







спеціальність 081 Право
1.

Гавриляк Аліну Олександрівну

2.

Дунаєву Юлію Сергіївну

3.

Пашка Станіслава Михайловича

4.

Пінчук Анастасію Андріївну

5.

Поладич Мар'яну Миколаївну

спеціальність 101 Екологія
1.

Надарая Костянтина Ємзарійовича

2.

Пащук Діану Павлівну

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
1.

Володарчука Євгенія Олександровича

2.

Ященко Валентину Володимирівну

1.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс
заочної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:


спеціальність 081 Право
1.

Пінчука Максима Андрійовича

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.подання

документів

вступниками,

які

вступають

на

навчання

доповів про
за

освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів на основі повної вищої освіти.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на денну форму
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю
193

Геодезія

та

землеустрій за результатами вступних випробувань та

показником середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:


спеціалізація Геодезія
1.

Константінова Сергія Станіславовича (3,540)

2.

Майбороду Андрія Васильовича (3,340)

спеціалізація Землеустрій та кадастр



1.

Новікову Марію Анатоліївну (3,571)

2.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на заочну
форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій за результатами вступних випробувань
та показником середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:


спеціалізація Геодезія
1.

Майбороду Андрія Васильовича (3,340)

2.

Шкриля Олександра Михайловича (4,400)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 07
засідання приймальної комісії університету
від 20.07.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступник відповідального секретаря: Малік Т.М.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.

Про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі ПЗСО.
2.

Про допуск до участі в конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутих освітньокваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів).
3.

Про допуск до участі в конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістра.
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.-

доповів про

надходження документів вступників на базі повної загальної середньої освіти, що
були подані через ЄДЕБО .
УХВАЛИЛИ:
1.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс

денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:




спеціальність 081 Право
1.

Волоса Богдана Нуцувича

2.

Мурашка Миколу Володимировича

3.

Носюк Оксану Володимирівну

4.

Соломську Валентину Олексіївну

5.

Сороку Павла Сергійовича

6.

Федаш Ольгу Миколаївну

спеціальність 101 Екологія
1.

Богдашкіна Олексія Вікторовича

2.

Чиколовця Андрія Романовича

1.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс
заочної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:


спеціальність 081 Право
1.

Побережець Тетяну Володимирівну
- спеціальність 101 Екологія

1.

Маслій Віру Володимирівну

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.-

доповів про

подання документів вступниками, які вступають на навчання на базі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.4) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на заочну
форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за

результатами фахового вступного випробування та середнього балу додатка до
диплома, абітурієнтів, які вступають на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
— молодшого спеціаліста:
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІ курс)
1.

Магомедова Еміля Рауфовича (3,696)

2.

Сураєва Ігора Івановича (3,773)
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІІ курс)

1.

Гратія Романа Анатолійовича (3,524)

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.подання

документів

вступниками,

які

вступають

на

навчання

доповів про
за

освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів на основі повної вищої освіти.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на денну форму
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю
193

Геодезія

та

землеустрій за результатами вступних випробувань та

показником середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:
спеціалізація Геодезія



1.

Коберника Михайла Ігоровича (4,143)

2.

Майданюка Владислава Валерійовича (4,138)

3.

Сороку Мирослава Сергійовича (4,277)

спеціалізація Землеустрій та кадастр



1.

Загороднюк Аллу Сергіївну (3,500)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 08
засідання приймальної комісії університету
від 23.07.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.

Про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі ПЗСО.
2.

Про допуск до участі в конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутих освітньокваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів).
3.

Про допуск до участі в конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістра.
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.-

доповів про

надходження документів вступників на базі повної загальної середньої освіти, що
були подані через ЄДЕБО .
УХВАЛИЛИ:
1.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс

денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:






спеціальність 081 Право
1.

Матюшкіна Олександра Анатолійовича

2.

Музиченко Олену Олександрівну

спеціальність 101 Екологія
1.

Захарова Єгора Володимировича

2.

Захожу Сніжану Анатоліївну

3.

Радченко Каріну Юріївну

4.

Штунь Анну Валентінівну

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
1.

Вернигору Євгена Вячеславовича

2.

Штунь Анну Валентинівну

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.-

доповів про

подання документів вступниками, які вступають на навчання на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.4) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах, для організації конкурсного
відбору на заочну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
бакалаврів,

та

затвердити

показник

середнього

балу

додатка

до

диплома,

абітурієнтів, які вступають на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня —
молодшого спеціаліста:
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІІ курс)
1.

Білова Юрія Сергійовича (3,523)

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.подання

документів

вступниками,

які

вступають

на

навчання

доповів про
за

професійною програмою підготовки магістрів на основі повної вищої освіти.

освітньо-

УХВАЛИЛИ:
3.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах, для організації конкурсного
відбору на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, та затвердити показник
середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:
спеціалізація Геодезія



1.

Бондара Віталія Федоровича (3,968)

спеціалізація Землеустрій та кадастр



1.

Кисельову Галину Сергіївну (3,800)

3.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах, для організації конкурсного
відбору на заочну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, та затвердити показник
середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:



спеціалізація Землеустрій та кадастр
1.

Кулибабу Олександра Михайловича (3,850)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 09
засідання приймальної комісії університету
від 26.07.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Малік Т.М., Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.

Про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі ПЗСО.
2.

Про допуск до участі у вступних випробуваннях для організації конкурсного

відбору на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.-

доповів про

надходження документів вступників на базі повної загальної середньої освіти, що
були подані через ЄДЕБО .
УХВАЛИЛИ:
1.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс
денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:







спеціальність 081 Право
1.

Глущенка Олександра Олександровича

2.

Долину Дмитра Дмитровича

3.

Моспан Анну Вікторівну

4.

Пилипчук Катерину Вікторівну

спеціальність 101 Екологія
1.

Тімофєєву Софію Сергіївну

2.

Терлецьку Олену Сергіївну

3.

Трофименка Ігора Валерійовича

4.

Чарківську Марію Олену Юріївну

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
1.

Прус Богдану Миколаївну

1.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.1) допустити до
участі у конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на перший курс
заочної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнім балом документа
про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:


спеціальність 081 Право
1.



спеціальність 101 Екологія
1.



Волкову Олену Володимирівну

Ляшка Олександра Юрійовича

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
1.

Заєць Дар'ю Андріївну

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів про
подання

документів

вступниками,

які

вступають

професійною програмою підготовки магістрів.
УХВАЛИЛИ:

на

навчання

за

освітньо-

2.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах для організації конкурсного
відбору на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та затвердити показник
середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:
1.

Дубеля Віталія Миколайовича (3,571)

2.

Іванисенка Ярослава Романовича (3,857)

3.

Ігенко Ніку Юріївну (4,061)

4.

Костюка Андрія Вікторовича (3,963)

5.

Третьяченка Павла Вікторовича (4,214)

2.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах для організації конкурсного
відбору на заочну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та затвердити показник
середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:



спеціалізація Землеустрій та кадастр
1.

Пащук Аліну Володимирівну (3,889)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 10
засідання приймальної комісії університету
від 30.07.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступник відповідального секретаря: Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Рудей В.С., Пустова С.О., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про надання рекомендацій для зарахування на перший курс денної форми

навчання, абітурієнтів які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі повної
загальної середньої освіти.
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів про
результати подання документів для вступу на перший курс денної форми навчання
для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Звернув
увагу на те, що кількість поданих абітурієнтами заяв робить неможливим проведення
конкурсного відбору. Запропонував надати рекомендації для зарахування на перший
курс денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
бакалаврів абітурієнтам, які подали документи для вступу, з достатньою кількістю
балів у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання.
УХВАЛИЛИ:
1.1.

Відповідно до Правил прийому до університету (п. 7.7) рекомендувати

для зарахування на перший курс денної форми навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання, підтвердженими сертифікатом
Українського центру оцінювання якості освіти, та середнім балом документа про
повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:





спеціальність 081 Право
1.

Волоса Богдана Нуцувича

2.

Гавриляк Аліну Олександрівну

3.

Глущенка Олександра Олександровича

4.

Долину Дмитра Дмитровича

5.

Дунаєву Юлію Сергіївну

6.

Матюшкіна Олександра Анатолійовича

7.

Моспан Анну Вікторівну

8.

Музиченко Олену Олександрівну

9.

Мурашка Миколу Володимировича

10.

Носюк Оксану Володимирівну

11.

Пашка Станіслава Михайловича

12.

Пилипчук Катерину Вікторівну

13.

Пінчук Анастасію Андріївну

14.

Поладич Мар'яну Миколаївну

15.

Соломську Валентину Олексіївну

16.

Сороку Павла Сергійовича

17.

Федаш Ольгу Миколаївну

спеціальність 101 Екологія
1.

Богдашкіна Олексія Вікторовича

2.

Захарова Єгора Володимировича

3.

Захожу Сніжану Анатоліївну

4.

Надарая Костянтина Ємзарійовича

5.

Пащук Діану Павлівну

6.

Радченко Каріну Юріївну

7.

Терлецьку Олену Сергіївну



8.

Тімофєєву Софію Сергіївну

9.

Трофименка Ігора Валерійовича

10.

Чарківську Марію Олену Юріївну

11.

Чиколовця Андрія Романовича

12.

Штунь Анну Валентинівну

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
1.

Володарчука Євгенія Олександровича

2.

Вернигору Євгена Вячеславовича

3.

Прус Богдану Миколаївну

4.

Штунь Анну Валентинівну

5.

Ященко Валентину Володимирівну

1.2.

Абітурієнтам рекомендованим до зарахування на перший курс

денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
бакалаврів до 12 години 20 серпня подати до Приймальної комісії
університету оригінали документів про освіту, сертифікат (сертифікати)
зовнішнього незалежного оцінювання (довідку про місцезнаходження
оригіналів) для включення до наказу про зарахування.

Голова
Відповідальний секретар
Літвінов

В.О. Боровий
А.А.

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 11
засідання приймальної комісії університету
від 08.08.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про допуск до участі у вступних випробуваннях для організації конкурсного

відбору на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.
1.

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів

про подання документів вступниками, які вступають на навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки магістрів.
УХВАЛИЛИ:
1.

Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити

до участі у вступних випробуваннях на загальних підставах для організації
конкурсного відбору на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та затвердити
показник середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:
1.

Грищенка Євгенія Святославовича (4,000)

2.

Малиновського Кирила Олеговича (4,000)

3.

Мисника Данила Сергійовича (4,133)

4.

Паламарчука Максима Сергійовича (3,444)

5.

Синькіна Сергія Костянтиновича (4,839)

6.

Тяглу Юлію Миколаївну (4,844)

7.

Чувпила Вадима Вікторовича (3,526)

8.

Юденка Костянтина Івановича (3,952)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 12
засідання приймальної комісії університету
від 14.08.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступники відповідального секретаря: Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про допуск до участі у вступних випробуваннях для організації конкурсного

відбору на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.
1.
про

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів

подання документів вступниками, які вступають на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах для організації конкурсного
відбору на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та затвердити показник

середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:
1.

Кущова Тараса Вікторовича (4,500)

2.

Марченка Олександра Андрійовича (3,571)

3.

Остаповича Олександра Васильовича (4,414)

4.

Паламарчука Руслана Мироновича (3,190)

5.

Якобчука Тараса Володимировича (4,615)

1.2. Відповідно до Правил прийому до університету (п.п. 4.16, 5.6) допустити до
участі у вступних випробуваннях на загальних підставах для організації конкурсного
відбору на заочну форму навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та затвердити показник
середнього балу додатка до диплома, таких абітурієнтів:
1.

Григоренко Тетяну Миколаївну (3,826)

2.

Скорика Миколу Анатолійовича (4,542)

3.

Скребцова Андрія Олександровича (4,333)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 13
засідання приймальної комісії університету
від 15.08.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Заступник відповідального секретаря: Олінович А.С.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про допуск до участі в конкурсному відборі на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутих освітньокваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів).
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів про
результати фахового вступного випробування абітурієнтів, які вступають на навчання
на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до Правил прийому до університету допустити до участі у

конкурсному відборі на загальних підставах для зарахування на заочну форму
навчання

за

освітньо-професійними

програмами

підготовки

бакалаврів

за

результатами фахового вступного випробування та середнього балу додатка до
диплома, абітурієнтів, які вступають на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня — молодшого спеціаліста:
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІ курс)
1.

Магомедова Еміля Рауфовича (11,696)

2.

Сураєва Ігора Івановича (11,773)
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІІ курс)

1.

Білова Юрія Сергійовича (11,524)

2.

Гратія Романа Анатолійовича (11,524)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 14
засідання приймальної комісії університету
від 16.08.2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Рудей В.С., Пустова С.О., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про надання рекомендацій для зарахування на перший курс заочної форми

навчання, абітурієнтів які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі повної
загальної середньої освіти.
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів про
результати подання документів для вступу на перший курс заочної форми навчання
для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти.
Запропонував надати рекомендації для зарахування на перший курс заочної форми
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів абітурієнтам,
які подали документи для вступу, з достатньою кількістю балів у сертифікатах
зовнішнього незалежного оцінювання.
УХВАЛИЛИ:
1.1.

Відповідно до Правил прийому до університету (п. 7.7) рекомендувати

для зарахування на перший курс заочної форми навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
за

результатами

зовнішнього

незалежного

оцінювання,

підтвердженими

сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, та середнім балом
документа про повну загальну середню освіту таких абітурієнтів:



спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
1.





Заєць Дар'ю Андріївну (144,95)

спеціальність 101 Екологія
1.

Ляшка Олександра Юрійовича (118,473)

2.

Маслій Віру Володимирівну (165,45)

спеціальність 081 Право
1.

Пінчука Максима Андрійовича (110,2)

2.

Побережець Тетяну Володимирівну (115,8)

3.

Сутулу Олену Володимирівну (120,35)

1.2.

Абітурієнтам рекомендованим до зарахування на перший курс

заочної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
бакалаврів до 12 години 28 серпня подати до Приймальної комісії
університету оригінали документів про освіту, сертифікат (сертифікати)
зовнішнього незалежного оцінювання (довідку про місцезнаходження
оригіналів) для включення до наказу про зарахування.

Голова
Відповідальний секретар
Літвінов

В.О. Боровий
А.А.

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ № 15
засідання приймальної комісії університету
від 17.08.2018 р.
ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Боровий В.О. - ректор
Відповідальний секретар: Літвінов А.А.
Члени комісії: Бурачек В.Г., Пустова С.О., Рудей В.С., Слободянюк А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про надання рекомендацій для зарахування на заочну форму навчання за

освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутих освітньокваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів).
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря – Літвінова А.А.- доповів про
результати конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають на навчання на базі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Запропонував
рекомендувати для зарахування на навчання абітурієнтів, які успішно склали вступні
випробування.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до Правил прийому до університету рекомендувати до зарахування

на загальних підставах на заочну форму навчання за освітньо-професійними
програмами

підготовки

бакалаврів

за

результатами

фахового

вступного

випробування та середнього балу додатка до диплома, абітурієнтів, які вступають на
базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня — молодшого спеціаліста:
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІ курс)
1.

Магомедова Еміля Рауфовича (11,696)

2.

Сураєва Ігора Івановича (11,773)
- спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (ІІІ курс)

1.

Білова Юрія Сергійовича (11,524)

2.

Гратія Романа Анатолійовича (11,524)

Голова
Відповідальний секретар

В.О. Боровий
А.А. Літвінов

