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Присутні: 

Заст. голови - Кучерявий Іван Тихонович; 

Відповідальний секретар Приймальної комісії - Веденєєва Ольга Анатоліївна; 

Проректор з навчально-виховної роботи - Коротєєва Антоніна Вікторівна: 

Директор Інституту філології та масових комунікацій - Барна Наталія 

Віталіївна; 

Директор Інженерно-технологічного інституту - Малишев Віктор 

Володимирович; 

Директор Інституту комп'ютерних технологій - Поліновський В'ячеслав 

Васильович; 

Директор Інституту економіки та менеджменту - Нестеренко Світлана Сергіївна; 

Директор Інституту соціальних технологій - Адирхаєв Сослан Георгійович; 

Директор Інституту права та суспільних відносин - Терещенко Андрій 

Леонідович; 

Декан факультету біомедичних технологій - Мовчан Валентина Олексіївна; 

Директор Коледжу «Освіта» - Смолянова Світлана Іванівна; 

Директор Білоцерківського інституту економіки та управління та директор 

Білоцерківського коледжу - Юхименко Петро Іванович ; 



димир 

тарно-

та 

вна; 

Директор Вінницького соціально - економічного інституту та директор 

Вінницького коледжу - Давиденко Ганна Віталіївна; 

В. о. директора Горлівського регіонального інституту - Бодунов Євген 

Рудольфович; 

Директор Дніпропетровської філії - Федько Анжеліка Володимирівна ; 

Директор Лубенської філії та Лубенського коледжу - Музика Воле 
Павлович; 

Директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту - Перелигін 

Микола Миколайович; 

Директор Івано - Франківської філії - Кіт Григорій Васильович; 

Директор Карпатського інституту підприємництва та Гуман 

економічного коледжу - Чопей Вікторія Степанівна ; 

Директор Кіровоградського інституту розвитку людини 

Центральноукраїнського юридичного коледжу - Пупишева Валентина Як 

Директор Луцького інституту - Чижик Віктор Васильович; 

Директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій та 

Мелітопольського коледжу - Брустінов Володимир Михайлович; 

Директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку люд 

Миколаївського коледжу - Вдовиченко Раїса Петрівна; 

Директор Новокаховського гуманітарного інституту розвитку людини 

Севрюков Георгій Іванович ; 

Директор Полтавського інституту економіки і права - Мякушко 

Семенівна; 

Директор Рівненського інституту та директор Рівненського коледжу 

Ольга Дмитрівна; 

Директор Хмельницького інституту соціальних технологій 

Михайло Євгенович; 

Директор Броварського коледжу - Сніжко Наталія Анатоліївна; 

Директор Полтавського коледжу - Шаравара Роман Іванович; 

ини та 
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- Чайк]овський 



ви щем 

Директор Придніпровського гуманітарно-економічного коледжу (м. Ніког оль) -

Качура Костянтин Миколайович; 

Директор Сторожинецького коледжу - Горюк Павло Дмитрович; 

Директор Тернопільського коледжу - Сухорукова Неля Степанівна ; 

Директор Васильківського коледжу - Касьян Ольга Вікторівна; 

Директор Запорізького коледжу - Кулагін Олег Анатолійович; 

Порядок денний: 

1. Про перелік заходів щодо запобігань зловживанням службовим стано 

та прояві корупції і хабарництва під час вступу до Університету «Україна» 

Доповідач: Веденєєва O.A., Варна Н.В., Нестеренко С.С., 

Слухали: Веденєєву O.A., яка надала інформацію про проведення роботи щодо 

заходів, які запобігають зловживанням службовим становищем та проявом 

корупції і хабарництва під час вступу до Університету «Україна». Доповідач 

зазначила, що план заходів в цілому виконується, забезпечено функціонування 

консультаційного телефону оперативного штабу з питань вступу до ВНЗ 

"Вступна кампанія 2016 року 481-32-15». Члени ПК забезпечують прозорість 

вступної кампанії висвітлюючи її у ЗМІ та на спеціальних стендах, доступних 

громадськості. Вступникам роз'яснюється порядок роботи та повноважен 

систему оцінювання знань, порядок і терміни надання апеляцій тощо. 

Виступили: Коротєєва A.B., підкреслила, що члени ПК повинні забе 

єдині вимоги до всіх категорій вступників та принципи пріоритетності 

прозорості і гласності під час організації вступної кампанії у 2016 році та 

недопущення посадових зловживань, правопорушень та хабарництв 

цього необхідно створити належний рівень інформованості вступників про 

ня ПК, 

печити 

знань, 

о. Для 

навчальний заклад, правила прийому, наявні ліцензії та акреди 

сертифікати через рекламні стенди, інформаційні блоки, веб-сторінку. 

тацшні 



Барна Н.В., акцентувала, що для створення чесних доброзичливих і зрозумілих 

стосунків зі вступниками та їх батьками, якісного ведення документації 

провести навчальну атестацію технічних секретарів ПК. 

Нестеренко С.С. наголосила, що завдяки проведеній роботі досягнуто 

політичних змін, щодо забезпечення об'єктивності, відкритості і прозорості, 

демократичності при проведенні вступних екзаменів абітурієнтів на протязі 

останніх років. Це все досягнуто завдяки запровадженню вступних екзаменів у 

формі тестів, залученню до роботи ПК, розгляду апеляції та зарахування 

вступників представників громадських організацій. 

1. Ухвалили Затвердити і дотримуватися виконання плану заходів 

запобігання зловживанням службовим становищем та проявам кору 

хабарництва під час вступу до Університету «Україна» у 2016 році. 

Зауважень щодо порядку ведення засідання не надходило. 

ПОГОДЖЕННО: 

Заст. голови Приймальної 
комісії 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

щодо 

пції і 

І.Т. Кучерявий 

О. А. Веденєєв 


