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2018

№
з/п
1

Заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

Ознайомлення з Положенням про приймальну комісію
Охтирського коледжу Сумського НАУ на 2018рік

грудень

Голова приймальної комісії

Ознайомлення з Правилами прийому Охтирського
коледжу
на навчання для здобуття освітньо –
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018
році
2

Організація та проведення профорієнтаційної роботи

Грудень - січень

постійно

Голова приймальної
комісії, відповідальний
секретар

Затвердження складу екзаменаційної, апеляційної,
фахової комісій, комісій по співбесіді та технічних
секретарів
Опрацювання положень про апеляційну комісію та
комісію для проведення співбесіди
Розробка та затвердження програм вступних екзаменів,
фахових випробувань, екзаменаційних завдань, критеріїв
оцінювання

січень

Голова приймальної комісії

січень - лютий

Голова приймальної комісії

березень

Голова приймальної комісії

6

Оновлення стендів, наочності по прийому 2018року

до 01.06.2018

Відповідальний секретар
приймальної комісії

7

Організація роботи консультаційної лінії з питань вступу
до коледжу

березень-червень
2018р.

Голова приймальної комісії

8

Організація роботи технічного секретаріату приймальної
комісії

травень-червень 2018р.

9

Підготовка приміщення коледжу для роботи приймальної
комісії

травень 2018р.

10

Проведення інструктажів, нарад з технічним персоналом
комісії

червень 2018

Відповідальний секретар
приймальної комісії

11

Підготовка гуртожитку для поселення абітурієнтів перед
вступними екзаменами

до 29.06.2018

Заступник директора з АГЧ

3
4
5

12
13

Проведення Вступної кампанії на денному відділення
Проведення Вступної кампанії на заочному відділення

14

Оформлення особових справ абітурієнтів

22

Надання періодичної звітності щодо роботи комісії

23

Затвердження Правил прийому до Охтирського коледжу
Сумського НАУ на 2019рік

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Додаток 1
Додаток 2
липень вересень 2018р.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
Заступник директора з
АГЧ,відповідальний секретар приймальної
комісії

Відповідальний секретар
приймальної комісії,
технічні секретарі
Відповідальний секретар
приймальної комісії,
технічні секретарі
Технічні секретарі

вересень-листопад

Відповідальний секретар
приймальної комісії

листопад 2018р.

Голова приймальної комісії

Н.Ю.Кошель

Додаток 1

Проведення Вступної кампанії на денному відділення
- 1. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання основі базової загальної середньої освіти

- Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів у письмовій
формі

02 липня 2018р

Закінчення прийому заяв та документів

14 липня 2018р о 18.00 годині

Сроки проведення вступних іспитів та співбесіди

15 липня – 22 липня 2018р

Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників, із зазначенням рекомендованих до
зарахування
на
місця
державного
(регіонального) замовлення

не пізніше 12.00 години 24 липня 2018р

Термін виконання вимог вступниками, які
отримали рекомендації до зарахування, на місця
державного (регіонального) замовлення:

до 12.00 години 28 липня 2018р

-

на місця за кошти
юридичних осіб

фізичних

або

до 12.00 години 01 серпня 2018р.

Термін зарахування вступників :
-

за державним або регіональним
замовленням;
за кошти фізичних або юридичних осіб
додаткове зарахування

Термін переведення на вакантні місця
державного (регіонального) замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб

не пізніше 12.00 години 30липня2018р.
не пізніше 02 серпня 2018р.
не пізніше 30 серпня 2018р.

не пізніше 07 серпня 2018р.

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування
на навчання для вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною
формою навчання
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою
навчання подають заяви лише в електронній формі.
Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
додатків до документів про повну загальну середню освіту

Початок 02 липня 2018р

Початок прийому заяв та документів у електронній
формі
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які
вступають:
на основі співбесіди, вступних іспитів;
вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
Строки проведення :
-

- вступних іспитів,
- співбесід

Закінчення о 18.00 год. 25 липня
12 липня 2018р

о 18 год. 00 хв. 01 серпня2018р
о 18 год. 00 хв. 08 серпня2018р

02 серпня – 07 серпня 2018р
02-04 серпня 2018р

Термін оприлюднення рейтингового списку
із
зазначенням рекомендованих до зарахування для
осіб що :
-

проходили співбесіду;
складали вступні іспити,
вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання

не пізніше 12.00 години 05 серпня 2018р
не пізніше 12.00 години 09 серпня2018р

Термін виконання вимог вступниками, які отримали
рекомендації до зарахування :
-

проходили співбесіду;
складали вступні іспити,
вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання

до 18.00 години 07 серпня 2018р
до 12.00 години 13серпня 2018р

Термін зарахування вступників :
за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 17 серпня 2018р.

Термін переведення на вакантні місця державного
(регіонального) замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше
21 серпня 2018р.

-

3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання до Охтирського коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника

молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти за

денною формою навчання
Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів у письмовій
формі

12 липня 2018р

Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення : фахових випробувань,
співбесід
Термін оприлюднення рейтингового списку із
зазначенням рекомендованих до зарахування

Виконання вимог вступниками, які отримали
рекомендації до зарахування

Термін зарахування вступників :
- за кошти фізичних або юридичних осіб
Термін переведення на вакантні місця
державного (регіонального) замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб

о 18 год. 00 хв. 1 серпня 2018р
02 серпня - 07 серпня 2018р.

не пізніше 12.00 години 09 серпня 2018р

до 12.00 години 13 серпня 2018р

не пізніше 17 серпня 2018р.
не пізніше

15 вересня 2018р

Додаток 2

Проведення Вступної кампанії на заочному відділення
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до
Охтирського коледжу на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти за заочною
формою навчання. Набір проводиться в два етапи
Етапи вступної кампанії

Строки проведення
Іетап

Початок прийому заяв та документів у письмовій
формі

25 липня 2018 р

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які
вступають на основі:
- співбесіди, фахових випробувань; вступних о 18 год. 00 хв. 01.08.18р
іспитів
- сертифікатів зовнішнього незалежного о 18 год. 00 хв. 08.08.18р.
оцінювання
Строки проведення :
- фахових випробувань ; співбесід, вступних іспитів

ІІ етап
5 листопада

о 18 год. 00 хв. 13.11.17р
о 18 год. 00 хв. 17.11.17р
14.11-- 16..11.17р

02.08.17р – 07.08.18р

Термін оприлюднення рейтингового списку
із
зазначенням рекомендованих до зарахування на
місця :
державного (регіонального) замовлення
за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12.00 години 09.
08. 2018р

не пізніше 12.00 години
19.11 2017р

Термін виконання вимог вступниками, які отримали
рекомендації до зарахування, на місця:
-

державного замовлення (регіонального);
за кошти фізичних або юридичних осіб

Термін зарахування вступників :
-

за державним (регіональним)
замовленням
за кошти фізичних або юридичних осіб

Термін переведення на вакантні місця державного
(регіонального) замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

до 18.00 години 13.08.18р

-

до 12.00 години 16.08.18р.

до 12.00 години 26.11.17р.

не пізніше 12.00 години
14серпня 2018р
не пізніше 17 серпня

не пізніше15 вересня

не пізніше 12.00 години 30
листопада

-

