
 

 

 



 Роботи приймальної комісії   

1.13. Підсумки роботи 

підготовчого відділення 

червень Завідувач 

підготовчого 

відділення 

1.14. Організація передачі 

особових справ абітурієнтів 

до деканатів  

серпень, жовтень Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

декани факультетів 

1.15. Підготовка звітів ПК про 

організацію прийому 

документів та зарахування 

студентів на денну та 

заочну форми навчання 

вересень, грудень Відповідальний 

секретар ПК 

2.Організація прийому документів та проведення вступних випробувань 

2.1. Затвердження складу 

екзаменаційних комісій, 

фахових атестаційних 

комісій, комісій для 

проведення співбесід 

лютий Ректор, декани 

факультетів 

2.2. Затвердження складу 

апеляційних комісій для 

конкурсного відбору на 

навчання за освітньо-

професійними програмами 

підготовки спеціаліста та 

магістра, а також за 

скороченими термінами 

навчання бакалавра на базі 

ОКР молодшого 

спеціаліста. 

лютий Ректор, декани 

факультетів 

2.3. Затвердження складу 

апеляційних комісій з 

загальноосвітніх предметів 

для вступу на навчання за 

ОКР бакалавр 

лютий Ректор, декани 

факультетів 

2.4. Затвердження кошторису 

контрактної форми 

навчання 

квітень-травень Ректор, фінансовий 

відділ 

2.5. Організація прийому 

відвідувачів з питань вступу 

до університету 

постійно Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.6. Проведення навчання членів 

відбіркових комісій 

постійно Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 



відповідального 

секретаря ПК 

2.7. Розробка та супроводження 

програмного забезпечення 

для ведення бази даних 

абітурієнтів 

квітень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

відповідальний за 

введення даних до 

ЄДЕБО 

2.8. Підготовка комп'ютерної 

групи з опрацювання 

документів абітурієнтів 

травень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

відповідальний за 

введення даних до 

ЄДЕБО 

2.9. Організація юридичної 

перевірки документів 

абітурієнтів 

липень,вересень Відповідальний 

секретар ПК, 

юрисконсульт 

2.10. Створення бази даних 

абітурієнтів, здійснення 

контролю над якістю даних, 

внесених до ЄДЕБО  

липень, вересень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

відповідальний за 

введення даних до 

ЄДЕБО 

2.11. Затвердження графіку 

вступних випробувань 

червень Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.12. Інформація про хід подання 

та завершення прийому 

документів від абітурієнтів 

на денну та заочну форми 

навчання  

липень, вересень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.13. Підготовка аудиторій для 

проведення вступних 

випробувань 

липень, вересень  

 

Відповідальний 

секретар ПК, декани 

факультетів 

2.14. Організація прийому 

документів від абітурієнтів 

на денну та заочну форми 

навчання 

липень,  

вересень 

Відповідальний 

секретар ПК 

2.15. Проведення інструктивних 

нарад з членами предметних 

екзаменаційних комісій 

липень,  

вересень 

Відповідальний 

секретар ПК 

2.16. Проведення засідань 

приймальної комісії про 

допуск до участі у конкурсі 

на основі сертифікатів 

УЦОЯО, за результатами 

липень, вересень Члени приймальної 

комісії 



вступних випробувань на 

денну та заочну форми 

навчання 

2.17. Проведення засідань 

приймальної комісії по 

зарахуванню студентів на 

денну та заочну форми 

навчання за бюджетним 

фінансуванням 

серпень, жовтень Члени приймальної 

комісії 

2.18. Проведення засідань 

приймальної комісії по 

зарахуванню студентів на 

денну та заочну форми 

навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

серпень, жовтень Члени приймальної 

комісії 

3. Робота екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, комісій для 

проведення співбесід 

3.1. Розробка та затвердження 

програм вступних 

випробувань  

лютий-березень Голови відповідних  

комісій 

3.2. Розробка та затвердження 

систем перевірки та систем 

оцінки результатів вступних 

випробувань  

березень Голови відповідних 

комісій 

3.3. Формування комплектів 

завдань вступних 

випробувань 

квітень  Голови відповідних 

комісій 

3.4. Проведення вступних 

випробувань на денну та 

заочну форми навчання 

липень, вересень Члени  ПК, члени 

екзаменаційних 

комісій 
 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                              Марія  БЕЛЬДІЙ  

 

 

 

 



 
 

 

 



 роботи ПК в період 

прийому документів  

абітурієнтів 

  

1.13. Підсумки роботи 

підготовчого відділення 

червень Завідувач 

підготовчого 

відділення 

1.14. Організація передачі 

особових справ абітурієнтів 

до деканатів  

серпень, жовтень Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

декани факультетів 

1.15. Підготовка звітів ПК про 

організацію прийому 

документів та зарахування 

студентів на денну та 

заочну форми навчання 

вересень, грудень Відповідальний 

секретар ПК 

2.Організація прийому документів та проведення вступних випробувань 

2.1. Затвердження складу 

екзаменаційних комісій, 

фахових атестаційних 

комісій, комісій для 

проведення співбесід 

лютий Ректор, декани 

факультетів 

2.2. Затвердження складу 

апеляційних комісій для 

конкурсного відбору на 

навчання за освітньо-

професійними програмами 

підготовки спеціаліста та 

магістра, а також за 

скороченими термінами 

навчання бакалавра на базі 

ОКР молодшого 

спеціаліста. 

лютий Ректор, декани 

факультетів 

2.3. Затвердження складу 

апеляційних комісій з 

загальноосвітніх предметів 

для вступу на навчання за 

ОКР бакалавр 

лютий Ректор, декани 

факультетів 

2.4. Затвердження кошторису 

контрактної форми 

навчання 

квітень-травень Ректор, фінансовий 

відділ 

2.5. Організація прийому 

відвідувачів з питань вступу 

до університету 

постійно Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.6. Проведення навчання членів постійно Відповідальний 



відбіркових комісій секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.7. Розробка та супроводження 

програмного забезпечення 

для ведення бази даних 

абітурієнтів 

квітень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

відповідальний за 

введення даних до 

ЄДЕБО 

2.8. Підготовка комп'ютерної 

групи з опрацювання 

документів абітурієнтів 

травень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

відповідальний за 

введення даних до 

ЄДЕБО 

2.9. Організація юридичної 

перевірки документів 

абітурієнтів 

липень,вересень Відповідальний 

секретар ПК, 

юрисконсульт 

2.10. Створення бази даних 

абітурієнтів, здійснення 

контролю над якістю даних, 

внесених до ЄДЕБО  

липень, вересень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 

відповідальний за 

введення даних до 

ЄДЕБО 

2.11. Затвердження графіку 

вступних випробувань 

червень Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.12. Інформація про хід подання 

та завершення прийому 

документів від абітурієнтів 

на денну та заочну форми 

навчання  

липень, вересень Заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

2.13. Підготовка аудиторій для 

проведення вступних 

випробувань 

липень, вересень  

 

Відповідальний 

секретар ПК, декани 

факультетів 

2.14. Організація прийому 

документів від абітурієнтів 

на денну та заочну форми 

навчання 

липень,  

вересень 

Відповідальний 

секретар ПК 

2.15. Проведення інструктивних 

нарад з членами предметних 

екзаменаційних комісій 

липень,  

вересень 

Відповідальний 

секретар ПК 

2.16. Проведення засідань 

приймальної комісії про 

допуск до участі у конкурсі 

липень, вересень Члени приймальної 

комісії 



на основі сертифікатів 

УЦОЯО, за результатами 

вступних випробувань на 

денну та заочну форми 

навчання 

2.17. Проведення засідань 

приймальної комісії по 

зарахуванню студентів на 

денну та заочну форми 

навчання за бюджетним 

фінансуванням 

серпень, жовтень Члени приймальної 

комісії 

2.18. Проведення засідань 

приймальної комісії по 

зарахуванню студентів на 

денну та заочну форми 

навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

серпень, жовтень Члени приймальної 

комісії 

3. Робота екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, комісій для 

проведення співбесід 

3.1. Розробка та затвердження 

програм вступних 

випробувань  

лютий-березень Голови відповідних  

комісій 

3.2. Розробка та затвердження 

систем перевірки та систем 

оцінки результатів вступних 

випробувань  

березень Голови відповідних 

комісій 

3.3. Формування комплектів 

завдань вступних 

випробувань 

квітень  Голови відповідних 

комісій 

3.4. Проведення вступних 

випробувань на денну та 

заочну форми навчання 

липень, вересень Члени  ПК, члени 

екзаменаційних 

комісій 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                              Марія  Бельдій  


