
  
роботи приймальної комісії Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 
по підготовці і проведенню прийому студентів у 2015-2016рр. 

 

№ 
пп З А Х О Д И  Термін виконання Відповідальний за 

виконання 
1 2 3 4 

I. Заходи по профорієнтаційній роботі зі вступниками та 
популяризації напрямів підготовки, спеціальностей, факультетів 

1.  

Комплектування на факультетах робочих груп з участю 
професорсько-викладацького складу для проведення 
агітаційно-роз’яснювальної роботи в середніх школах, 
вищих навчальних навчальних закладах I – II рівня 
акредитації та підприємствах м. Тернополя, районів 
області та прилеглих областей 

до 30.11.2015р. 
Декани, 
зав.каф., 

приймальна 
комісія (ПК) 

2.  
 

Проведення рекламної та агітаційно-роз’яснювальної 
роботи щодо прийому на денну та заочну форму за 
скороченими термінами навчання на контрактній 
основі, у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 
акредитації, в тому числі на базі Гусятинського коледжу 
ТНТУ, Зборівського коледжу ТНТУ та Технічного 
коледжу ТНТУ 

листопад 2015р.- 
травень 2016р. 

Декани, 
центр довузівської 

підготовки, ПК 

3.  Збір і статистичний аналіз даних про майбутніх 
вступників з 1.11.2015р. Центр довузівської 

підготовки, ПК 

4.  Інформування та консультування попередньо 
зареєстрованих абітурієнтів Постійно Центр довузівської 

підготовки, ПК 

5.  

Організація реклами і проведення агітаційної роботи 
серед робітничої молоді в місцях проведення 
виробничих практик студентами та керівниками 
практик 

під час виробничих 
практик  

2015 / 2016н.р. 

Декани 
зав.каф. 

6.  

Проведення роз’яснювальної роботи про Правила 
прийому до ТНТУ та його структурних підрозділів 
серед молоді м. Тернополя, Тернопільської та ін. 
областей України 

упродовж року Декани, 
ПК 

7.  

Розсилання оголошень, проспектів та інших агітаційно-
роз’яснювальних матеріалів на підприємства, в 
середні школи Тернопільської та інших областей 
України 

листопад 2015р. 
червень 2016р. 

Центр довузівської 
підготовки, ПК 

8.  Оновлення інформації згідно Правил прийому до ТНТУ 
на інформаційних щитах перед корпусами 1 та 2 

грудень 2015р. 
січень 2016р 

Центр довузівської 
підготовки, ПК 

9.  
Оновлення інформації згідно до нормативних 
документів МОН України щодо вступної кампанії 2016р. 
на інформаційних щитах в корпусах університету. 

упродовж року Центр довузівської 
підготовки, ПК 

10.  Тиражування проспектів та інших агітаційно-
роз’яснювальних матеріалів про університет. до 30 січня 2016р. Видавничий відділ, 

центр довузівської 



№ 
пп З А Х О Д И  Термін виконання Відповідальний за 

виконання 
1 2 3 4 

Видавництво збірника «Довідник абітурієнта 2016» підготовки, ПК 

11.  Участь керівництва університету у телевізійних 
програмах та виступи на радіо 

березень-травень 
2016р. ПК 

12.  
Популяризовувати університет через регіональні 
центри оцінювання якості освіти шляхом розміщення 
там рекламної інформації про університет 

березень-травень 
2016р. 

ПК, центр 
довузівської 
підготовки 

13.  Провести два дні відкритих дверей для абітурієнтів у 
стінах університету 

листопад 2015р.,  
березень 2016р. ПК 

14.  Провести у 2016 році математичну олімпіаду для 
абітурієнтів березень 2016р. 

ПК, центр 
довузівської 
підготовки 

15.  
Виготовлення відеосюжету для телеканалів ТТБ і ТV-4, 
а також радіороликів для радіостанцій FM діапазону та 
обласної радіомереж 

січень –травень 
2016р. 

Центр довузівської 
підготовки, ПК 

 

II. Організація роботи приймальної комісії  
 

16.  Поновлення інформаційних друкованих рекламних 
матеріалів по факультетах ТНТУ до 01.03.2016р. ПК, видавничий 

відділ 

17.  Формування складу приймальної комісії та відбіркових 
комісій структурних підрозділів ТНТУ 

листопад - 
грудень 2015р. Ректор університету 

18.  Розроблення Правил прийому до ТНТУ імені Івана 
Пулюя 

листопад - 
грудень 2015р. 

Ректор 
університету, ПК 

19.  Розміщення Правил прийому на офіційному сайті 
ТНТУ імені Івана Пулюя та інформаційній дошці ПК грудень 2015р. ПК, Відділ Інтернет 

– технологій ІДН 

20.  Організація роботи консультативного пункту реєстрації 
для проходження ЗНО у 2016р з січня 2016р. Центр довузівської 

підготовки, ПК 

21.  
Організація взаємодії з Єдиною державною 
електронною базою з питань освіти та призначення 
відповідальних осіб 

Постійно ПК, ЦІТ 

22.  Формування складів екзаменаційних, фахових 
атестаційних, апеляційної комісій до 31.03.2016р. Ректорат, ПК 

23.  Забезпечення інформацією вступників, їх батьків та 
громадськості з усіх питань вступу до ТНТУ постійно ПК 

24.  Модернізація бази даних “Абітурієнт” постійно ПК, ЦІТ 

25.  
Підбір технічних секретарів факультетів і 
комплектування технічних бригад на факультетах для 
прийому документів 

січень-березень 
2016р. 

ПК, 
декани 

26.  Формування робочих груп комп’ютерної обробки 
документів 

січень-березень 
2016р. ПК, декани 

27.  Підготовка тестових завдань та проведення випускного 
іспиту для слухачів підготовчих курсів ТНТУ   

лютий-березень 
2016р. 

ПК, центр 
довузівської 
підготовки 

28.  Оновлення інформації для абітурієнтів на сайті 
університету постійно ПК, Відділ Інтернет 

– технологій ІДН 

29.  
Надання організаційної і технічної допомоги та 
контроль за роботою відбіркових комісій структурних 
підрозділів ТНТУ 

постійно ПК 

30.  Замовлення і забезпечення ПК канцтоварами, папками до 01.05.2016р. АГЧ, ПК 



№ 
пп З А Х О Д И  Термін виконання Відповідальний за 

виконання 
1 2 3 4 

для особових справ, бланками робочої документації 

31.  Виділення та комплектація приміщень для прийому, 
обробки та зберігання документів вступників до 01.05.2016р. ректорат, АГЧ, 

ПК 

32.  

Оновлення тестових питань в базі даних для 
проведення вступних екзаменів для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), 
екзамену з іноземної мови вступників для здобуття 
ступеня «магістр» і фахового вступного випробування 
для здобуття ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст» 

до 01.07.2016р. ПК 

33.  Організація прийому документів від вступників на денну 
форму навчання на основі ПЗСО 

з 11.07.2016р. до 
27.07. 2016р. ПК 

34.  Організація прийому заяв у електронній формі від 
вступників на денну форму навчання на основі ПЗСО 

з 11.07.2016р.до 
27.07. 2016р. ПК 

35.  Організація прийому документів від вступників на 
заочну форму навчання на основі ПЗСО 

з 18.07.2016р до 
11.08. 2016р. ПК 

36.  
Розгляд особових справ вступників на основі ПЗСО 
щодо допуску до вступних випробувань на денну 
форму навчання  

до 20.07. 2016р., 
щотижнево ПК 

37.  
Розгляд особових справ вступників на основі ПЗСО 
щодо допуску до вступних випробувань на заочну 
форму навчання  

до 04.08.2016р., 
щотижнево ПК 

38.  Розгляд особових справ вступників на основі ПЗСО 
щодо допуску до участі у конкурсі на денну форму  

до 01.08.2016р., 
щотижнево ПК 

39.  Розгляд особових справ вступників на основі ПЗСО 
щодо допуску до участі у конкурсі на заочну форму  

до 12.08.2016р., 
щотижнево ПК 

40.  
Розгляд особових справ вступників щодо допуску до 
вступних випробувань на денну форму навчання на 
основі ОКР «молодший спеціаліст» 

до 20.07.2016р., 
щотижнево ПК 

41.  
Розгляд особових справ вступників щодо допуску до 
вступних випробувань на заочну форму навчання на 
основі ОКР «молодший спеціаліст» 

до 04.08.2016р., 
щотижнево ПК 

42.  
Розгляд особових справ вступників щодо допуску до 
вступних випробувань на денну форму навчання на 
основі ступеня «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» 

до 21.07. 2016р., 
щотижнево ПК 

43.  
Розгляд особових справ вступників щодо допуску до 
вступних випробувань на заочну форму навчання на 
основі ступеня «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» 

до 04.08. 2016р., 
щотижнево ПК 

44.  Забезпечення приїжджих вступників гуртожитком до 11.08. 2016р. АГЧ, ПК 

45.  

Оформлення та видача екзаменаційних листків для 
вступників на денну форму навчання на основі: 
повної загальної середньої освіти -  
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста- 
базової та повної вищої освіти -  

 
 
до 20.07.2016р. 
до 20.07.2016р. 
до 21.07.2016р. 

ПК 

46.  

Оформлення та видача екзаменаційних листків для 
вступників на заочну форму навчання на основі: 
повної загальної середньої освіти -  
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста- 
базової та повної вищої освіти -  

 
 
до 04.08.2016р. 
до 04.08.2016р. 
до 04.08.2016р. 

ПК 

47.  
Складання розкладу вступних випробувань, 
забезпечення проведення консультацій для вступників 
на основі ПЗСО для денної та заочної форми навчання 

 
до 10.07.2016р. Ректор, ПК 

48.  Складання розкладу вступних випробувань,  Ректор, ПК 



№ 
пп З А Х О Д И  Термін виконання Відповідальний за 

виконання 
1 2 3 4 

забезпечення проведення консультацій для вступників 
на основі ОКР «молодший спеціаліст» для денної та 
заочної форм навчання 

до 10.07. 2016р. 

49.  

Складання розкладу вступних випробувань, 
забезпечення проведення консультацій для вступників 
на основі базової та повної вищої освіти для денної та 
заочної форми навчання 

 
до 10.07. 2016р. Ректор, ПК 

50.  Організація і проведення вступних випробувань для 
вступників на основі ПЗСО на денну форму навчання 

21.07.–
28.07.2016р. ПК 

51.  Організація і проведення вступних випробувань для 
вступників на основі ПЗСО на заочну форму навчання 

05.08.–
11.08.2016р. ПК 

52.  
Організація і проведення вступних випробувань для 
вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» на 
денну форму навчання 

21.07.–
27.07.2016р ПК 

53.  
Організація і проведення вступних випробувань для 
вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» на 
заочну форму навчання 

05.08.–
11.08.2016р ПК 

54.  
Організація і проведення вступних випробувань. для 
вступників на основі базової та повної вищої освіти на 
денну форму навчання 

22.07.–
27.07.2016р. ПК 

55.  
Організація і проведення вступних випробувань. для 
вступників на основі базової та повної вищої освіти на 
заочну форму навчання 

05.08.–
11.08.2016р. ПК 

56.  Контроль за роботою предметних екзаменаційних 
комісій, фахових атестаційних комісій 

липень – серпень 
2016р. ПК 

57.  

Зарахування до складу студентів університету на місця 
держзамовлення денної форми навчання: 
на основі повної загальної середньої освіти - 
на основі ОКР «молодший спеціаліст» - 
на основі ступеня «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» - 

 
 

до 06.08.2016р. 
до 06.08.2016р. 
до 06.08.2016р. 

ПК 

58.  

Зарахування до складу студентів університету на місця 
держзамовлення заочної форми навчання: 
на основі повної загальної середньої освіти - 
на основі ОКР «молодший спеціаліст» - 
на основі ступеня «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» - 

 
 

до 18.08.2016р. 
до 18.08.2016р. 
до 18.08.2016р. 

ПК 

59.  

Зарахування до складу студентів університету на 
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних чи 
юридичних осіб денної форми навчання: 
на основі повної загальної середньої освіти - 
на основі ОКР «молодший спеціаліст» - 
на основі ступеня «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» - 

 
 
 

до 12.08.2016р. 
до 12.08.2016р. 
до 12.08.2016р. 

ПК 

60.  
Зарахування до складу студентів університету на 
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних чи 
юридичних осіб заочної форми навчання 

до 22.08.2016р.  

61.  Організація та проведення зборів студентів, які 
зараховані в університет до 31.08. 2016р. Декани 

62.  Передача документів студентів, які зараховані в 
університет, у студентський сектор до 30.09. 2016р. ПК, ВК 

63.  Складання звіту про роботу ПК у 2016 році до 30.09. 2016р Відповідальний 
секретар ПК 

 
 Відповідальний секретар 



приймальної комісії ТНТУ    В.Р. Кобельник 
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