
УХВАЛА 

Вченої ради Закарпатського художнього інституту 

“Про підсумки вступної кампанії 2015 року” 

 

від 31 серпня 2015 року 

        

  Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря 

Приймальної комісії О. М. Вагери «Про підсумки вступної кампанії 2015 

року», Вчена рада відзначає, що прийом студентів на навчання за 

програмами освітньо-професійної підготовки «спеціаліст», «бакалавр», 

«молодший спеціаліст» відбувся у поточному році організовано й успішно. 

На всі названі програми зберігся порівняно високий конкурс вступників, що 

створило сприятливі умови для відбору на навчання абітурієнтів  з вищими 

академічними показниками.  

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює: 

1. Взяти доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії                     

Вагери О. М.  до відома.  

 2. Ректорату розробити план інформаційної та рекламно-агітаційної роботи 

Закарпатського художнього інституту  в електронних та друкованих засобах 

масової інформації.  

Відповідальні: проректор Н. Й. Ребрик,  

Термін: до 01.11.2015 р.  

3. Відповідальному секретарю Приймальної комісії:  

3.1. Підготувати та подати на затвердження Вченою радою Інституту 

Правила прийому до Закарпатського художнього інституту у 2016 році з 

урахуванням змін в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України 

та досвіду минулорічної вступної кампанії. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Н. Й. Ребрик 

                          відповідальний секретар Приймальної комісії О. М. Вагера. 

Термін: до 01.12.2015 р.  

3.2. Підготувати та подати на затвердження ректору Інституту пропозиції до 

Міністерства освіти і науки України щодо плану державного замовлення для 

навчання у Закарпатському художньому інституті за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст», «бакалавр» та «молодший 

спеціаліст» на 2016 рік з урахуванням досвіду вступної кампанії 2015 року. 

Відповідальні: проректор з навчальної роботи М. Ю. Кіяк,  

відповідальний секретар Приймальної комісії О. М. Вагера.   

Термін: до 01.12.2015 р.  

3.3.Створити робочі групи для розробки програми вступних випробувань за 

освітньо-професійним рівнем «магістр».  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Н. Й. Ребрик 

                          відповідальний секретар Приймальної комісії О. М. Вагера. 



Термін: до 01.12.2015 р.  

4. Інформаційно-обчислювальному центру інституту:  

4.1. За погодженням із Відповідальним секретарем Приймальної комісії та з 

урахуванням досвіду минулої вступної кампанії удосконалити електронні 

бази інституту, звернувши першочергову увагу на поліпшення системи 

використання інформаційних ресурсів цих баз Приймальною комісією 

інституту. 

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії Вагера О. М., 

Куриця І. Ю. 

Термін: протягом навчального року.  

4.2. За погодженням із Відповідальним секретарем Приймальної комісії та з 

урахуванням досвіду минулої вступної кампанії удосконалити роботу в 

електронній базі ЄДЕБО, звернувши першочергову увагу на підготовку 

працівників для роботи у цій системі. 

 Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії Вагера О. М., 

Шершун К. П. 

Термін: протягом навчального року.  

5.  Кафедрам інституту організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу 

серед учнів випускних класів середніх шкіл, художніх шкіл та студентів 

випускних курсів за ОКР «молодший спеціаліст» та «бакалавр» з широким 

залученням до неї студентського активу.  

Відповідальні: завкафедр інституту Сопко О. І., Волощук А. В.,  

Іваньо Ю. Ю., Бунда С. О.  

Термін: постійно.  

6. Відповідальність за виконання цієї ухвали покласти на проректора з 

наукової та виховної  роботи Н. Й. Ребрик. 

 

Голова Вченої Ради                                                           проф. І.І. Небесник 

        Вчений секретар                                                                   А. М. Бокшан 

 


