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Головуючий: Володимир Садковий 

Секретар: Віталій Асоцький 

Присутні:  

Олег Назаров, Віталій Попов, Галіна Євланова, Наталія Піксасова, Володимир Андронов, 

Анастасія Бурменкова, Світлана Домбровська, Володимир Коврєгін, Андрій Куфлієвський, 

Олександр Мєтєльов, Олег Семків, Станіслав Скляров, Андрій Тітаренко, Микола Удянський. 
 

Порядок денний: 

1. Про призначення осіб, відповідальних за реєстрації вступників для складання 

єдиного вступного іспиту. 

Доповідач: Олег НАЗАРОВ 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Заступника голови приймальної комісії університету Олега НАЗАРОВА.  
Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року 

№ 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за 

№ 1192/34163 у поточному році конкурсний відбір до університету для здобуття освітнього 

ступеня магістра здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту  з іноземної мови 

та фахових вступних випробувань.  

Єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної мови, яка 

передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

реєстрацію вступників для складання вступних випробувань здійснюють приймальні комісії 

закладів вищої освіти за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують 

Український центр оцінювання якості освіти та ДП "Інфоресурс". 

У ході реєстрації приймальною комісією здійснюється створення запиту на 

формування екзаменаційного листка, його формування та оформлення. Запит на формування 

екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  

Формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального 

сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

Для того, щоб отримати можливість здійснювати реєстрацію вступників у закладі вищої  



освіти необхідно зареєструвати користувачів, які здійснюватимуть формування 

екзаменаційного листка та його оформлення. В зв’язку з цим, пропоную призначити в 

університеті наступних осіб, що будуть здійснювати реєстрацію вступників для складання 

єдиного вступного випробування з іноземної мови: 

Віталій Асоцький – відповідальний секретар приймальної комісії університету; 

Лілія Білуха – фахівець навчально-науково-виробничого центру. 

Роман Лукиша – методист магістратури факультету цивільного захисту; 

Юлія Пліско – старший викладач-методист факультету оперативно-рятувальних сил; 

Наталія Повелиця – фахівець факультету пожежної безпеки; 

Ольга Пятибрат – провідний фахівець факультету техногенно-екологічної безпеки; 

Ганна Топоренко – фахівець соціально-психологічного факультету; 

Олена Юрченко – викладач-методист факультету цивільного захисту. 

 

1. ВИРІШИЛИ:  

1.1. Призначити зазначених осіб відповідальними за реєстрацію вступників для 

складання єдиного вступного випробування з іноземної мови. 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії університету Віталію Асоцькому 

забезпечити отримання логіна та пароля для доступу до сервісу, за допомогою якого буде 

здійснюватися реєстрація абітурієнтів для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови, та створити відповідні "облікові записи" для відповідальних за реєстрацію осіб. 

1.3. Відповідальному секретарю приймальної комісії університету Віталію Асоцькому 

підготувати та надіслати до територіальних підрозділів ДСНС України інформацію про 

порядок реєстрації вступників, що бажають вступити на навчання до університету для 

отримання ступеня магістра, для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

Зазначену інформацію обов’язково розмістити на офіційному веб-сайті університету. 

1.4. Начальникам факультетів забезпечити інформування здобувачів вищої освіти 

підпорядкованих факультетів, що завершують в поточному році навчання за освітніми 

програмами підготовки бакалавра, про умови вступу на навчання для отримання ступеня 

магістра та порядок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету                         Володимир САДКОВИЙ 

 
 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету                            Віталій АСОЦЬКИЙ 


