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План роботи  

приймальної комісії 

 Миколаївського фахового коледжу фізичної культури  

на 2022 рік. 

 

№ Заходи Термін Примітки 

1 Засідання приймальної комісії: 

- затвердження плану роботи приймальної 

комісії на 2022 рік 

Січень Корнієнко О.М. 

2 Проведення бесід в 11-х класах з питань 

зовнішнього незалежного тестування.  

Протягом 

лютого 

Чеботарьова Я.М. 

3 Засідання приймальної комісії: 

- затвердження програми творчого 

конкурсу з виду спорту 

- затвердження програми для проведення 

вступного іспиту з української мови 

Березень Дрозд В.О. 

Гончарук С.М. 

4 Проведення роз’яснювальної роботи в 11-

х класах стосовно умов прийому до 

коледжу в 2022 році 

Протягом 

квітня 

Івашко Т.К. 

Корнієнко О.М. 

5 Оформлення стенду „На допомогу 

абітурієнту” 

Квітень Корнієнко О.М.   

6 Засідання приймальної комісії: 

- про стан інформаційної роботи з питань 

вступу до коледжу 

Травень Петрухіна  О.С. 

7 Засідання приймальної комісії: 

- про заходи щодо активізації роботи з 

набору вступників до коледжу; 

- узгодження питань порядку прийому 

документів 

Червень Петрухіна  О.С. 

8 Оформлення інформаційних матеріалів до 

вступної кампанії.  

Червень Івашко Т.К. 

Корнієнко О.М. 

9 Прийом заяв від вступників для вступу до 

коледжу 

14 - 26 

липня   

Корнієнко О.М. 

   

10 Засідання приймальної комісії з  

організаційних питань проведення 

творчого конкурсу 

26 липня Петрухіна О.С. 

11 Проведення вступного іспиту з 26 - 27.07 Гончарук С.М. 



української мови. Проведення співбесіди, 

у разі необхідності. Оформлення 

протоколів. 

Гох Н.М. 

Єфімова І.В. 

12 Проведення творчого конкурсу з виду 

спорту. Оформлення протоколів. 

28 - 30.07 Дрозд В.О. 

Івашко Т.К. 

Заінчковська А.С. 

13 Засідання приймальної комісії: 

- про результати творчого конкурсу з виду 

спорту 

- про результати вступного іспиту з 

української мови 

30.07 Мельниченко 

О.М. 

14 Засідання приймальної комісії: 

- про допуск вступників до участі у 

конкурсному відборі 

01 - 03.08 Мельниченко 

О.М. 

15 Засідання приймальної комісії: 

- про рекомендацію на зарахування до 

коледжу. 

06 серпня 

 

Чеботарьова Я.М. 

16 Засідання приймальної комісії: 

- про зарахування вступників 

12.08 Мельниченко 

О.М. 

17 Засідання приймальної комісії: 

- аналіз результатів вступної кампанії 2022 

року та завдання для вступної кампанії 

2023 року 

Вересень Петрухіна О.С. 

18 Профорієнтаційна робота (за окремим 

планом) 

Вересень - 

грудень 

Петрухіна О.С. 

 

19 Підготовка пакету документів до вступної 

кампанії 2023 року 

Жовтень Корнієнко О.М. 

20 Засідання приймальної комісії: 

- про результати роботи приймальної 

комісії в 2022 році; 

- затвердження Правил прийому на 

2023 рік. 

Листопад-

грудень 

Мельниченко 

О.М. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар                                                    Я.М.Чеботарьова 
 

 

 

 

 

 

 


