
 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Ректор ПВНЗ «Інститут екології 

економіки і права» 

________________О. В. Нікандров 

«23» грудня 2020 р.  

 

ПЛАН РОБОТИ 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПВНЗ «ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ  

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА» У 2021 РОЦІ 

 
 

№ з/п   

 

Заплановані заходи Період виконання Відповідальні 

особи 

1. Формування приймальної комісії. грудень 2020 року  Голова 

Приймальної 

комісії 

2. Проведення засідань приймальної 

комісії  

постійно  Члени 

Приймальної 

комісії 

 проведення заходів профорієнтаційної 

роботи 

Грудень-липень Чеуренко Т.І., 

Коршомна А.В. 

3. Про Правила прийому до ПВНЗ 

«Інститут екології економіки і права», 

положення про Приймальну комісію, 

положення про Апеляцію 

листопад - 

грудень 

Корнієнко В.Г., 

Лісовська Л.В. 

4. Оновлення інформаційного стенду 

приймальної комісії 

постійно  Лісовська Л.В. 

5.  Матеріально – технічне забеспечення ПК постійно П’ятенко А.І. 

6. . Підготовка зразків бланкової 

документації для роботи Приймальної 

комісії в період прийому документів 

вступників 

Березень-квітень Лісовська Л.В. 

7. Про програми вступних випробувань квітень Голови комісій 

8. Затвердження кошторису (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)  

травень Ректор 

університету, 

головний 

бухгалтер 

9. Розробка плану-графіку роботи 

Приймальної комісії, основні заходи по 

підготовці та проведенню прийому 

абітурієнтів  

Червень Лісовська Л.В. 

10. Розробка та затвердження графіку 

вступних випробувань у 2020 році  

Червень  Лісовська Л.В. 

11. Організація і проведення прийому 

документів  

Липень -листопад Члени 

Приймальної 

комісії 
  



 

 

 

 

12. Проведення засідань Приймальної 

комісії по зарахуванню іноземних 

студентів.  

Липень -листопад Члени 

Приймальної 

комісії 

13. . Забезпечення роботи консультаційного 

центру для отримання всебічної 

інформації необхідної для вступника.  

Постійно Приймальна 

комісія 

14. Надання консультацій з приводу вступу  

по телефоній лінії Приймальної комісії 

постійно Члени 

Приймальної 

комісії 

15. Супроводження програмного 

забезпечення для ведення бази даних 

вступників  

постійно Відповідальна 

особа ЄДЕБО 

16. Підготовка технічної групи з 

опрацювання документів вступників 

Червень-липень Лісовська Л.В. 

17. Організація і проведення прийому 

документів 

Липень -листопад Члени 

Приймальної 

комісії 

18. Організація і проведення вступних 

випробувань 

Липень- жовтень Члени 

предметних 

екзаменаційних 

комісій 

19. Проведення засідань приймальної 

комісії по зарахуванню студентів на 

денну та заочну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

Серпень-листопад Члени 

Приймальної 

комісії 

20. Організація передачі особових справ 

вступників  

Серпень-листопад Члени технічної 

комісії 

21. Проведення підсумків роботи 

приймальної комісії за поточний період 

Серпень-листопад Голова 

приймальної 

комісії 

22. Оформлення звітів роботи приймальної 

комісії  

Серпень-листопад Голова 

приймальної 

комісії 

23. Виступ відповідального секретаря 

Приймальної комісії на Вченій раді 

щодо підсумків вступної кампанії 2021 

року. 

листопад Корнієнко В.Г. 

 


