
 



 від вступників:  

1. Проведення інструктивних 

нарад технічних працівників. 

2. Підготовка приміщень для 

зберігання і оброблення 

документів. 

3. Забезпечення розміщення 

матеріалів роботи Приймальної 

комісії на вебсайті Академії. 

4. Підготовка звітів, що 

відображає динаміку Приймальної 

комісії (план прийому, кількість 

поданих заяв, тощо). 

року Шевченко Н.М. 

13 Організація прийому відвідувачів 

з питань вступу до Академії. 

Постійно Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В., 

Шевченко Н.М. 

14 Організація і проведення прийому 

документів. 

Травень – липень, 

вересень – жовтень 2021 

року 

Полещук Л.В., 

Шевченко Н.М. 

15 Проведення засідань Приймальної 

комісії по зарахуванню здобувачів 

вищої освіти на навчання, які 

вступили для здобуття вищої 

освіти за ступенем магістра 

Серпень 2021 року Задорожна Л.К. 

16 Проведення засідань Приймальної 

комісії по зарахуванню здобувачів 

вищої освіти на навчання, які 

вступили для здобуття вищої 

освіти за ступенем доктора 

філософії   

 

Жовтень 2021 року Задорожна Л.К. 

17 Формування наказів на 

зарахування до складу здобувачів 

вищої освіти Комунального 

закладу вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

рекомендованих вступників на 

підставі рішень Приймальної 

комісії. 

Серпень, жовтень 2021 

року 

Полещук Л.В. 

18 Додатковий прийом заяв та 

документів, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання  

 

з 15 вересня по  

30 листопада 2021 року 

Полещук Л.В., 

Шевченко Н.М. 

19 Підготовка документів щодо 

замовлення студентських квитків 

для здобувачів вищої освіти. 

Серпень – вересень 2021 

року 

Шевченко Н.М. 

20 Проведення підсумків роботи 

Приймальної комісії за поточний 

період 

Серпень, жовтень 2021 

року 

Задорожна Л.К.  

21 Оформлення звітів роботи 

Приймальної комісії. 

Серпень, жовтень 2021 

року 

Полещук Л.В. 



22 Виступ відповідального секретаря 

Приймальної комісії на Вченій 

раді Комунального закладу вищої 

освіти «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської 

обласної ради» щодо підсумків 

вступної кампанії 2021 року  

Жовтень 2021 року Полещук Л.В. 

23 Затвердження складу Приймальної 

комісії на 2022 рік 

Грудень 2021 року  Задорожна Л.К. 

Робота фахових атестаційних комісій, предметних комісій, комісій для 

проведення додаткових вступних випробувань, апеляційної комісії 
1 Підготовка проєкту наказу щодо 

складу фахових атестаційних 

комісій у 2021 році. 

Лютий 2021 року Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В. 

 

2 Підготовка проєкту наказу щодо 

складу предметних комісій у 2021 

році. 

Лютий 2021 року Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В. 

 

3 Підготовка проєкту наказу щодо 

складу апеляційної комісії у 2021 

році. 

Лютий 2021 року Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В. 

 

4 Підготовка проєкту наказу щодо 

складу комісій для проведення 

додаткових вступних випробувань 

у 2021 році. 

Лютий 2021 року Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В. 

 

5 Оновлення програм вступних 

випробувань для здобуття ступеня 

магістра  

Березень 2021 року Костенко Р.В., члени 

Приймальної комісії 

6 Оновлення програм вступних 

випробувань для здобуття ступеня 

доктора філософії   

Червень 2021 року Костенко Р.В., члени 

Приймальної комісії 

7 Оприлюднення програм на 

вебсайті Академії 

Березень, червень 2021 

року 

Шевченко Н.М. 

8 Формування комплектів завдань 

вступних випробувань. 

Березень, червень 2021 

року 

Костенко Р.В., 

голови  фахових 

атестаційних, 

предметних комісій, 

комісій для 

проведення 

додаткових вступних 

випробувань 

9 Проведення інструктивних нарад з 

членами фахових атестаційних, 

предметних, апеляційних комісій, 

комісій для проведення 

додаткових вступних випробувань 

Травень-червень, вересень 

2021 року 

Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В. 

 

10 Підготовка аудиторій для 

проведення вступних 

випробувань. 

Червень – липень, вересень 

2021 року 

Шевченко Н.М. 

11 Проведення вступних 

випробувань. 

Червень – липень,  

жовтень 2021 року 

 

Ягодікова В.В., 

Костенко Р.В. 

  



 


