
Звіт 

приймальної комісії 

про організацію та проведення прийому вступників до 

Державного вищого навчального закладу 

„Чернівецький індустріальний коледж” у 2020 році 

 

1. Організаційна робота 

 Приймальна комісія Державного вищого навчального закладу 

„Чернівецький індустріальний коледж” в 2020 р. працює згідно з 

документацією, що  регламентує умови прийому, зокрема, основними 

законами, прийнятими Верховною Радою України, Постановами Кабінету 

Міністрів України, Положенням про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, Правилами прийому до вищого навчального закладу, 

наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, 

розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 Комісія була створена наказом директора коледжу від 19 грудня 2019р. 

№135. 

 Приймальною комісією розроблені і затверджені Педагогічною радою 

коледжу (Протокол №6 від 22 січня 2020 року) Правила прийому. Підготовлено 

приміщення для роботи технічного персоналу приймальної комісії, оформлено 

інформаційний куток приймальної комісії; підготовлено зразки оформлення 

заяв абітурієнтів; складено розклад вступних випробувань; поновлено та 

виготовлено всі бланки необхідної документації. 

 Засідання приймальної комісії оформлені протоколами. 

 2. Результати прийому 

 Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі 

базової загальної середньої освіти розпочався 31 червня завершився – 13 липня, 

на основі повної загальної середньої освіти розпочався 13 серпня завершився – 

1 вересня. На заочну форму навчання 1 етап прийому документів від вступників 

на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР «Кваліфікований 

робітник» розпочався 20 липня завершився – 17 серпня, 2 етап прийому 

документів від вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної 

середньої освіти та на основі ОКР «Кваліфікований робітник» розпочнеться 07 

вересня завершиться - 25вересня 

 У 2020 році прийом вступників проводився на 8 спеціальностей денної та 

4 спеціальності заочної форми навчання. 

План регіонального замовлення на денну форму навчання становив 156 осіб  

 140 осіб - на основі базової загальної середньої освіти  

 8 осіб - на базі повної загальної середньої освіти  

 8 осіб - на основі ОКР «Кваліфікований робітник»  

При ліцензованому обсязі підготовки на денну форму навчання 240 осіб  

 на основі базової загальної середньої освіти – 220 осіб  

 на основі повної загальної середньої освіти – 10 осіб  

 на основі ОКР «Кваліфікований робітник» - 10 осіб 

 За результатами роботи приймальної комісії план державного замовлення 

виконано в повному обсязі. 



 Всього подано 651 заява на вступ до коледжу станом на 01.09.2020.  

На денну форму навчання подано 634 заяву, з них 37 з урахуванням 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.  

Конкурс в загальному по коледжу становив 2,7.  

Окремо за спеціальностями конкурс становив: 

 123  „Комп’ютерна інженерія” – 3,1 

 121  „Інженерія програмного  забезпечення” – 3,3 

 075 „Маркетинг”  – 1,7 

 186  „Видавництво та поліграфія”  – 3,9 

 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на основі 

базової загальної середньої освіти – 1,8 

 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на основі 

повної загальної середньої освіти – 2,8 

 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на основі ОКР 

«Кваліфікований робітник» – 1 

 151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» – 3,6 

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 1,1 

 242 «Туризм» – 1.36 

 

 Зараховано на перший курс на основі БЗСО - 185 осіб: 

 за регіональним замовленням - 140 вступників, 

 за кошти фізичних та юридичних осіб – 45 вступників.   

 Зараховано на другий курс на основі ПЗСО - 32 особи: 

 за регіональним замовленням -16 вступників, 

 за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 вступників.   

  

Всього по коледжу зараховано 217 вступників. 

 На заочну форму навчання було зараховано 10 вступників, з яких: 

 075 „Маркетинг”  - 5 осіб 

 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»– 5 осіб 

 

 

Зараховано пільговиків: 

 4 вступники, які залишився без піклування батьків, 

 6 вступників, дітей з інвалідністю віком до 18 років,  

 7 вступників, дітей  учасників АТО. 

 

 

Проект рішення:  

1. Роботу приймальної комісії вважати задовільною; 

2. Інформацію прийняти до відома та оприлюднити на сайті коледжу. 

 

 

Звіт підготувала 

 відповідальний секретар приймальної комісії                              І.І.Тирон 


