
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Голова приймальної комісії  

«_____» ___________2022 р. 

 

 _______________Л.П. Лендрик  

 

 

ПЛАН РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний 

фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного 

університету» на 2022-2023 н.р. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

проведення 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційна робота 

1.1. Заслухати та обговорити на 

засіданні педради 

результати прийому 

студентів у 2022 році та 

затвердити заходи з 

профорієнтації та прийому 

студентів в 2023 році. 

Серпень 

2022р. 

Лендрик Л.П.  

1.2. Створити студентський 

центр профорієнтаційної 

роботи 

Листопад 

2022р. 

Студентський 

парламент 

Степанчук С.Л., 

Єрохіна Н.М. 

 

1.3.  Призначити наказом по 

коледжу склад:  

-приймальної комісії; 

-апеляційної комісії; 

-екзаменаційних та 

фахових комісій; 

-технічних працівників. 

 

 

Жовтень 2022р. 

Квітень 2023р. 

Травень 2023р. 

 

Лендрик Л.П. 

Харчишина О.М., 

Вовк Л.А. 

 

1.4. Підготувати та обладнати 

кімнату для роботи 

приймальної комісії. 

До 20 червня 

2023 р. 

Шлапак Л.С., 

Степанчук С.Л. 

 

1.5. Проводити засідання 

приймальної комісії, де 

розглядати всі питання, 

пов’язані з організацією та 

проведенням прийому 

студентів у 2023 році. 

Протягом 

року 

Лендрик Л.П., 

Вовк Л.А. 

 



1.6. Забезпечити приймальну 

комісію необхідними 

формами документів та 

інформаційними 

матеріалами для роботи 

вступної кампанії 2023 

року. 

До 01 червня 

2023 р. 

Вовк Л.А.  

1.7. Розглянути, затвердити на 

засіданнях циклових 

комісій програми вступних 

випробувань, критерії 

оцінювання та 

екзаменаційну 

документацію для 

вступників на основі:  

-базової загальної середньої 

освіти; 

-повної загальної середньої 

освіти; 

-ОКР «кваліфікований 

робітник». 

Лютий-

Березень 

2023р. 

 

Харчишина О.М., 

Голови ц/к 

 

1.8. Затвердити екзаменаційні 

матеріали головою 

приймальної комісії 

коледжу, роздрукувати в 

необхідній кількості та 

зберігати як конфіденційну 

інформацію. 

Лютий-

Серпень 

2023р. 

 

Лендрик Л.П., 

Голови ц/к 

 

1.9. Організувати роботу 

консультативного пункту 

та онлайн центру 

приймальної комісії з 

питань вступної кампанії 

2023 року. 

Квітень-

Серпень 

2023 р. 

Вовк Л.А., 

Степанчук С.Л. 

 

1.10. Розробити та затвердити 

Правила прийому до ВСП 

«Технолого-економічний 

фаховий коледж 

Білоцерківського 

національного аграрного 

університету» у 2023 році. 

До 31 грудня 

2022 р. 

Лендрик Л.П., 

Вовк Л.А. 

 

1.11. Затвердити розклад 

вступних випробувань. 

Червень 

2023 р. 

Лендрик Л.П.  

1.12. Розробити текст 

оголошення про прийом до 

Листопад 

2022 р. 

Вовк Л.А., 

Притула О.М., 

 



коледжу, рекламні 

матеріали. 

зав. відділеннями 

1.13. Провести Дні відкритих 

дверей (в режимі онлайн): 

- виставка технічної та 

художньої творчості; 

- огляд кабінетів, 

лабораторій, майстерень; 

- відеопрезентація про 

коледж, відділення; 

- виступ про спеціальності, 

Умови прийому; 

- майстер-класи за 

освітньо-професійними 

програмами. 

Листопад 

2022 р. 

Березень - 

Травень 

2023 р. 

Вовк Л.А, 

Степанчук С.Л. 

зав. відділеннями 

 

1.14. Підготувати інформаційні 

матеріали про 

спеціальності, освітні 

програми, Умови прийому. 

Листопад 

2022 р. 

Приймальна 

комісія 

 

1.15. Підготувати житло для 

прийому абітурієнтів, 

організувати роботу 

буфету, медпункту, 

бібліотеки. 

Червень 

2023 р. 

Шлапак Л.С.  

1.16. Підібрати і затвердити 

склад предметних 

екзаменаційних комісій. 

Квітень 

 2023 р. 

Лендрик Л.П.  

1.17. Провести аналіз 

профорієнтаційної роботи, 

проведеної студентами 

відділень (засідання 

адміністративної ради). 

Протягом 

року 

Вовк Л.А., 

Єрохіна Н.М. 

 

1.18. Розробити та затвердити  

Положення про 

приймальну комісію ВСП 

«Технолого-економічний 

фаховий коледж 

Білоцерківського 

національного аграрного 

університету» у 2023 році, 

Положення про проведення 

вступних випробувань, 

співбесіду, апеляційну 

комісію та розподіл 

Лютий  

2023 р. 

Лендрик Л.П., 

Вовк Л.А, 

Степанчук С.Л. 

 



обов’язків між членами 

приймальної комісії.  

 

 

 

ІІ. Профорієнтаційна робота 

2.1. Провести роботу в 

організаціях, господарствах 

різних форм власності по 

заключенню договорів на 

підготовку спеціалістів. 

Весь період Дудник Л.А.  

2.2. Організувати 

профорієнтаційну роботу 

силами студентів 1-3 

курсів. Продовжити роботу 

студентського Центру 

профорієнтаційної роботи. 

Весь період Єрохіна Н.М., 

Степанчук С.Л., 

студентський 

парламент 

 

2.3. Організувати 

профорієнтаційну роботу 

силами студентів-

заочників. 

Весь період Дудник Л.А., 

зав. відділеннями 

 

2.4. Організувати студентів під 

час технологічної та 

переддипломної практики 

на агітаційну та 

роз’яснювальну роботу по 

питаннях прийому в 

коледж. 

Весь період Дудник Л.А., 

викладачі 

 

2.5. Організувати роботу 

підготовчих курсів. 

Жовтень 2022 

р. – Червень 

2023 р. 

Вовк Л. А., 

Притула О.М. 

 

2.6. Забезпечити використання 

комп’ютерної техніки та 

онлайн сервісів при 

проведенні 

профорієнтаційної роботи у 

вигляді індивідуальних 

консультацій та відео 

конференцій. 

Протягом 

року 

Петрашенко М.В.,  

Степанчук С.Л. 

 

2.7. Провести моніторинг 

професійно-технічних 

закладів, де  проводиться 

підготовка робітників, за 

спорідненими в коледжі 

Жовтень 

2022 р. 

Зав. відділенням, 

голови циклових 

комісій  

 



спеціальностями, укласти 

(поновити) угоди про 

співпрацю, організувати 

профорієнтаційну роботу з 

випускниками ПТУ. 

2.8. Забезпечити участь закладу 

в професійно-орієнтаційних 

форумах та «Днях кар’єри», 

що проводяться центрами 

зайнятості та відділами 

освіти. 

Протягом 

року 

Вовк Л.А., голови 

циклових комісій 

 

ІІІ. Інформаційна робота 

3.1. Підготувати та надрукувати 

«Довідник вступника» на 

основі Правил прийому в 

2023 році. 

Грудень 

2022 р. 

Лендрик Л.П., 

Притула О.М., 

Бондар Н.П., 

Рой Н.М. 

 

3.2. Розмістити оголошення про 

Умови прийому до коледжу 

в 2023 році в засобах 

масової інформації, 

соціальних мережах 

fecebook, instagram. 

Січень – 

Травень 

2023 р. 

Притула О.М., 

Матусевич О.В., 

Степанчук С.Л. 

 

3.3. Підготувати рекламний 

щит із Умовами прийому 

до ВСП «Технолого-

економічний фаховий 

коледжу Білоцерківського 

національного аграрного 

університету» у 2023 році. 

Грудень 

2022 р. 

Притула О.М., 

Вовк Л.А. 

 

3.4. Направити поштою 

оголошення про умови 

прийому студентів у 

районні, міські відділи 

освіти регіону та на 

особисті запити 

абітурієнтів. 

Січень - 

Травень 

2023 р. 

Притула О.М.  

3.5. На веб-сайті коледжу 

забезпечити інформування 

вступників, їх батьків  та 

громадськості з усіх питань 

вступу до коледжу. 

Протягом 

року 

Притула О.М., 

Степанчук С.Л. 

 

3.6. Виготовити та 

розповсюдити у навчальних 

закладах міста Білої Церкви 

Січень - 

Травень 

2023 р. 

Притула О.М., 

Голови ц/к 

 



та області рекламні буклети 

з Правилами прийому до 

ВСП «Технолого-

економічний фаховий 

коледжу Білоцерківського 

національного аграрного 

університету» у 2023 році. 

3.7. Оновити мультимедійну 

презентацію для 

абітурієнтів та регулярно її 

демонструвати на Днях 

відкритих дверей, Днях 

кар’єри, професійно-

орієнтаційних форумах, в 

навчальних закладах міста 

й області.  

Протягом 

року 

Притула О.М., 

Степанчук С.Л.,  

зав. відділенням,  

голови ц/к 

 

3.8. Налагодити тісну 

співпрацю з Відділом 

довузівської та 

допрофесійної підготовки і 

профорієнтаційної роботи 

Центру позашкільної освіти 

та професійного 

самовизначення учнівської 

молоді «Соняшник». 

Протягом 

року 

Вовк Л.А., 

 Єрохіна Н.М. 

 

 

ІV. Прийом заяв та документів, організація прийому. 

4.1. Призначити наказом по 

коледжу осіб, 

відповідальних за прийом 

документів абітурієнтів.  

До 01 червня 

2023 р. 

Лендрик Л.П.  

4.2. Скласти графік роботи 

членів ПК стосовно бесід з 

абітурієнтами у період 

подачі ними заяв. 

До 15 червня 

2023 р. 

Вовк Л.А.  

4.3. Вносити необхідну 

інформацію в ЄДЕБО. 

Весь період Притула О.М.  

4.4. Організувати 

передекзаменаційні 

консультації з предметів, 

які виносяться на вступні 

випробування. 

 

 

 

Липень  

2023 р. 

Вовк Л.А.  



V. Зарахування до коледжу 

5.1. Сформувати в ЄДЕБО та 

оприлюднювати рейтингові 

списки вступників. 

Липень – 

Вересень 

2023 р. 

Притула О.М., 

Вовк Л.А. 

 

5.2. Провести засідання 

приймальної комісії щодо 

зарахування в число 

студентів осіб, які успішно 

пройшли конкурс 

сертифікатів ЗНО чи 

склали вступні іспити на 

місця державного 

замовлення та за 

контрактною формою 

навчання. 

Липень – 

Вересень 

2023 р. 

Лендрик Л.П., 

Вовк Л.А. 

 

 

5.3. Скласти звіт про 

зарахування студентів у 

2023 році та направити 

його в Міністерство освіти і 

науки України, 

Департамент освіти 

Київської ОДА, 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет. 

Серпень – 

Вересень 

2023 р. 

Вовк Л.А, 

Степанчук С.Л. 

 

5.4. На засіданні педагогічної 

ради заслухати звіт про 

результати прийому 

студентів у 2023 році  

Серпень 

2023 р. 

Лендрик Л.П. 

 

 

  


