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П Л А Н 

роботи Приймальної комісії Черкаського державного бізнес-коледжу  
на 2018 рік 

№з/п Зміст роботи Дата 
виконання 

1. Розробка (на основі міністерських) і затвердження      
правил прийому до Черкаського державного     
бізнес-коледжу в 2018 році 

листопад  
2017 року 

2. Підготовка і проведення Дня відкритих дверей листопад  
2017 року  

3. Профорієнтаційна робота листопад  
2018 року 

4. Організаційне засідання, розподіл обов’язків між     
членами приймальної комісії 

грудень  
2017 року 

5. Обговорення і виконання документів, постанов та      
наказів Міністерства освіти і науки України 

 
постійно 

 
6. 

Затвердження положення про приймальну комісію     
на 2018 рік 

грудень  
2017 року 

7 Інформування населення регіону про особливості     
проведення вступної кампанії у 2018 році. 

січень-лютий 
2018 року 

 
8. Забезпечення інформацією вступників, їх батьків та      

громадськість з усіх питань вступу до коледжу 
постійно 

9. Участь у підготовці і проведенні щорічної акції       
„Абітурієнт-2018” 

січень-травень  
2018 року 

10. Затвердження складу відбіркової, предметних    
екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та     
проведення інструктажу щодо виконання їх     
учасниками своїх функціональних обов’язків 

березень 
2018 року 



11. Підготовка і проведення другого Дня відкритих      
дверей 

березень  
2018 року 

12. Затвердження складу апеляційної комісії з     
предметів 

березень  
2018  року 

13. Перевірка розроблених головами предметних та     
атестаційних комісій програм і білетів вступних,      
фахових випробувань та їх затвердження 

березень 
2018  року 

14. Про матеріально-технічне забезпечення   
приймальної комісії 

квітень  
2018 року 

 
15. 

Участь у професійно-орієнтаційній акції    
«Випускник-2018» для учнів 9-х, 10-х та 11-х класів        
загальноосвітніх навчальних закладів   
Звенигородського р-ну 

квітень 2018 
року 

16. Підготовка і проведення третього Дня відкритих      
дверей 

травень  
2018 року 

17. Інструктаж для членів відбіркової комісії щодо їх       
функціональних обов’язків 

травень 
 2018 року 

18. Готовність приймальної комісії до прийому     
документів від абітурієнтів на денну (заочну)      
форми навчання 

червень  
2018 року 

 
19. 

Організація прийому заяв, сертифікатів    
Українського центру оцінювання якості освіти,     
прийняття рішення про допуск вступників до участі       
у конкурсі та поза конкурсного зарахування 

  
липень 

-серпень  
2018 року 

20. Проведення консультацій абітурієнтів з питань     
вступу на навчання та вибору спеціальності 

червень-липень 
2018 року 

21. Організація і проведення вступних випробувань та      
конкурсу на денній формі навчання 

липень 
 2018 року 

 
22. 

Організація і проведення вступних випробувань та      
конкурсу на заочній формі навчання на основі ОКР        
молодший спеціаліст 

липень 2018 
року 

23. Про допуск абітурієнтів до участі у конкурсі на        
основі сертифікатів УЦОЯО 

серпень  
2018 року 

24. Зарахування до складу студентів з урахуванням      
форми навчання і джерел фінансування 

серпень  
2018 року 

25. Підведення підсумків вступної кампанії у 2018 році,       
звіт на педагогічній раді коледжу  

серпень 
2018 року 

26. Складення звітів у Міністерство освіти і науки,       
молоді та спорту України та в місцеву       
адміністрацію за підсумками вступної кампанії  

вересень 
 2018 року 

 
 
 



Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                             О.Т.Фастовська  


