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Присутні: Ареф’єва Н.С., Базалицька  І.Г., Дудка Н.М., Зайцева Г.М., Кияниця А.В. 

Кондратюк С.А., Костюк Є.М., Осадча Т.А., Томіліна Н.Л., Слеб А.Я., Череватюк Л.Л.  
 

Порядок денний: 

1. Про проведення інструктажу з працівниками та членами приймальної комісії з 

питань організації та проведення вступної кампанії 2022 року, навчання щодо 

роботи з ЄДЕБО. 

Доповідають: відповідальний 

секретар Приймальної комісії  

Галина СУХОВА,  

адміністратор ЄДЕБО 

Наталя АРЕФ’ЄВА 

2. Про підготовку та проведення атестації членів приймальної комісії. 

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА 

3. Про організацію діяльності технічних, інформаційних служб щодо створення 

умов для проведення вступної кампанії 2022 року. 

Доповідає: провідний інженер 

Анастасія БОЛЬШЕДВОРСЬКА 
 

Хід роботи: 

1. СЛУХАЛИ: Про проведення інструктажу з працівниками та членами 

приймальної комісії з питань організації та проведення вступної кампанії 2022 року, 

навчання щодо роботи з ЄДЕБО. 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Галина СУХОВА 

проінформувала про необхідність проведення інструктажу з працівниками та 

членами приймальної комісії з питань організації та проведення вступної кампанії 

2022 року. 

Адміністратор ЄДЕБО Наталя АРЕФ’ЄВА проінформували про особливості  

роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та у програмному 

забезпеченні ПС-Абітурієнт у 2022 році. 

Запропоновано провести 22.06.2022 інструктаж з працівниками та членами 

приймальної комісії з питань організації та проведення вступної кампанії 2022 року, 

навчання щодо роботи з ЄДЕБО, результати оформити документально. 

Голосували:  

«за» – 13                «проти» – немає      «утримались» – немає 

Постановили:  1. Провести 22 червня 2022 року інструктаж з працівниками та 

членами приймальної комісії з питань організації та проведення 

вступної кампанії 2022 року, навчання щодо роботи з ЄДЕБО, 

результати оформити документально 



 

2. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення атестації членів приймальної комісії. 

Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Галина СУХОВА доповіла 

про підготовку та проведення атестації членів приймальної комісії. 

Запропоновано провести атестацію членів приймальної комісії 27 червня       

2022 року.  

Голосували:  

«за» – 13                «проти» – немає      «утримались» – немає 

Постановили:  1. Провести атестацію членів приймальної комісії 27 червня       

2022 року.  

 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію діяльності технічних, інформаційних служб щодо 

створення умов для проведення вступної кампанії 2022 року. 

Виступила: провідний інженер Анастасія БОЛЬШЕДВОРСЬКА проінформувала про 

організацію діяльності технічних, інформаційних служб щодо створення умов для 

проведення вступної кампанії 2022 року. 

Запропоновано забезпечити хол 1 поверху, аудиторії 102, 103, 104 

комп’ютерною технікою та комплектуючими до 17.06.2022 р., провести контрольну 

перевірку готовності робочих місць членів приймальної комісії 28.06.2022 р.  

Голосували:  

«за» – 13                «проти» – немає      «утримались» – немає 

Постановили:  1. Забезпечити хол 1 поверху, аудиторії 102, 103, 104 

комп’ютерною технікою та комплектуючими до 17.06.2022 р. 

2. Провести контрольну перевірку готовності робочих місць 

членів приймальної комісії 28.06.2022 р. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

директор                                   Олег ОЛІЙНИК 

 

Відповідальний секретар        

Приймальної комісії                                                                                   Галина СУХОВА 


