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ПЛАН 
роботи приймальної комісії Полтавської державної 

аграрної академії на 2019 рік 

№ 
п/п Назва заходів Термін виконання Відповідальна особа 

1. Підготовка наглядної агітації, реклама та 
проведення профорієнтації серед молоді 
для формування контингенту студентів 

Січень-червень 
2019 р. 

Приймальна комісія 

2. Проведення «Днів відкритих дверей» Березень, 
грудень 2019 р. 

Навчальна частина, 
керівник підрозділу 3 
організації виховної 
роботи, начальнику 

навчально-наукового 
центру інноваційних 

технологій освіти, 
деканати факультетів 

3. Вивчення керівних матеріалів з організації 
прийому, що надходять у поточному році та 
вносити корективи в роботу приймальної 
комісії 

Протягом року Голова та 
відповідальний 

секретар приймальної 
комісії 

4. Контроль діяльності технічних, 
інформаційних та побутових служб по 
забезпеченню роботи з прийому студентів 

Протягом року Приймальна комісія 

5. Регулярний розгляд заяв та листів від 
громадян, що пов'язані з роботою 
приймальної комісії 

Протягом року Приймальна комісія 

6. Інформування громадськості про хід 
вступної кампанії 

Протягом року Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
7. Розробка та тиражування наочної 

інформації (буклетів, плакатів, стендів 
тощо) для вступників академії 

Лютий 2019 р. Приймальна комісія 

8. Організація прийому заяв та документів від 
вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форм навчання 

01-15 лютого 
2019 р. 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
9. Прийняття рішення про допуск до 

складання вступних випробувань 
вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

15 лютого 2019 
року 

Приймальна комісія 

10. Проведення вступних випробувань 
вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

18 лютого-25 
лютого 

2019 року 

Голови предметних 
комісій та комісії з 

іноземної мови 

11. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та сайті академії 
рейтингових списків вступників за 
ступенем «Доктор філософії» денної та 
заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

26 лютого 
2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 



12. Прийняття рішення про зарахування на 
навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб вступників за ступенем «Доктор 
філософії» денної та заочної форми 
навчання за усіма спеціальностями, 
оприлюднення списків зарахованих та 
наказів на зарахування 

До 28 лютого 
2019 року 

Приймальна комісія 

13. Затвердження складу предметних 
екзаменаційних, предметних, відбіркових, 
фахових атестаційних та апеляційної 
комісій 

До 01 березня 
2019 р. 

Приймальна комісія 

14. Проведення першого (дистанційного) туру 
Всеукраїнської олімпіади для професійної 
орієнтації вступників на основі повної 
загальної середньої освіти 

0 4 - 2 5 березня 
2019р. 

Організаційний 
комітет, голови 

предметно-
методичних комісій 

15. Затвердження програм вступних фахових 
випробувань, екзаменаційних білетів та 
тестових завдань для вступу за СВО 
«Бакалавр» і «Магістр» за всіма 
спеціальностями 

До 10 квітня 
2019 р. 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

та відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
16. Затвердження програм вступних іспитів і 

співбесід та екзаменаційних білетів з 
предметів «Українська мова і література», 
«Математика», «Історія України», 
«Біологія», «Фізика», «Географія», 
«Іноземна мова», «Хімія» для вступників за 
СВО «Бакалавр» (повний термін навчання) 

До 10 квітня 
2019 р. 

Голови предметних 
екзаменаційних 

комісій та приймальна 
комісія 

17. Затвердження програм вступних іспитів та 
екзаменаційних білетів для вступників за 
ступенем «Доктор філософії» 

До 10 квітня 
2019 р. 

Голови предметних 
комісій та 

відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
18. Оприлюднення на сайті академії програм 

вступних іспитів та співбесід для вступу за 
СВО «Бакалавр» (повний термін навчання), 
фахових випробувань для вступу за СВО 
«Бакалавр» і «Магістр» та програм 
вступних іспитів при вступі за ступенем 
«Доктор філософії» за всіма 
спеціальностями 

До 10 квітня 
2019 р. 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

19. Проведення другого (очного) туру 
Всеукраїнської олімпіади для професійної 
орієнтації вступників на основі повної 
загальної середньої освіти 

20 квітня 
2019р. 

Організаційний 
комітет, голови 

предметно-
методичних комісій 

20. Облаштування приміщень приймальної 
комісії та підготовка робочих місць до 
роботи 

Травень-
червень 2019 р. 

Господарсько-
адміністративна 

частина 
21. Проведення реєстрації вступників для 

здобуття ступеня магістра за 
спеціальностями галузей знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 

13 травня -
31 травня 2019 

Р-

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 



«Публічне управління та адміністрування» 
за всіма формами навчання для складання 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

22. Підготовка бланків необхідної 
документації, інформаційних матеріалів 

Червень-липень 
2019 р. 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії, керівник 
редакційно-

видавничого відділу 
23. Організація прийому заяв та документів від 

вступників до докторантури 
03 червня - 01 

серпня 2019 
року 

Приймальна комісія 

24. Створення консультаційного центру при 
приймальній комісії для надання допомоги 
вступникам при поданні заяв в електронній 
формі 

Червень 2019 
року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії, керівник 
відділу 

обслуговування 
СДЕБО 

25. Організація прийому заяв та документів від 
вступників для здобуття ступеня магістра за 
спеціальностями галузей знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
за всіма формами навчання для осіб, які 
вступають на основі вступних іспитів, що 
проводить Академія • 

17 червня - 25 
червня 2019 

року 

Приймальна комісія 

26. Проведення додаткових фахових вступних 
випробувань для вступників для здобуття 
ступеня магістра за спеціальностями 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 07 «Управління та 
адміністрування», 28 «Публічне управління 
та адміністрування» за всіма формами 
навчання, які вступають на основі ступеня 
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 
рівня), здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки) 

05 липня - 26 
липня 2019 р. 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

27. Проведення навчання, первинного 
інструктажу, первинного інструктажу по 
безпеці життєдіяльності, з охорони праці, 
попередження щодо прояву корупції під час 
роботи з технічними секретарями 
приймальної комісії 

До 10 липня 
2019 р. 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

28. Проведення вступного іспиту з іноземної 
мови для вступників для здобуття ступеня 
магістра за спеціальностями галузей знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
за всіма формами навчання, які мають 
право складати вступні випробовування в 
Академії 

02 липня 
2019 року 

Голова комісії з 
іноземної мови 



29. Проведення фахових вступних випробувань 
для вступників для здобуття ступеня 
магістра за спеціальностями галузей знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
за всіма формами навчання 

05 липня - 26 
липня 2019 р. 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

ЗО. Організація прийому заяв та документів від 
вступників за СВО «Бакалавр», «Магістр» 
денної та заочної форм навчання 

Липень 2019 р. Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
31. Проведення засідання щодо прийняття 

рішень про допуск до конкурсу 
сертифікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти вступників за 
СВО «Бакалавр» (повний термін навчання) 
денної та заочної форм навчання 

Липень 2019 р. Приймальна комісія 

32. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до складання іспитів та 
співбесід вступників, які мають право 
складати вступні іспити в академії за СВО 
«Бакалавр» (повний термін навчання) 
денної та заочної форм навчання 

Липень 2019 р. Приймальна комісія 

33. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до складання вступних 
випробувань вступниками за СВО 
«Бакалавр» (з нормативним терміном 
навчання на 2(3) курс або зі скороченим 
терміном навчання) за 
спеціальностями/напрямами підготовки при 
вступі на денну та заочну форми навчання 

Липень 2019 р. Приймальна комісія 

34. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до складання фахових 
випробувань та іспитів з іноземної мови 
вступниками за СВО «Магістр» за усіма 
спеціальностям при вступі на денну та 
заочну форми навчання 

Липень 2019 р. Приймальна комісія 

35. Проведення співбесід для вступників за 
СВО «Бакалавр» (повний термін навчання) 
денної та заочної форм навчання 

17 липня - 19 
липня 2019 року 

Голови предметних 
екзаменаційних 

комісії 
36. Проведення вступних випробувань за СВО 

«Бакалавр» (повний термін навчання) 
денної та заочної форм навчання 

17 липня - 22 
липня 2019 року 

Голови предметних 
екзаменаційних 

комісії 
37. Проведення вступних випробувань для 

вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
денної та заочної форми навчання 

23 липня - 30 
липня 2019 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

38. Проведення вступних випробувань для 
вступників за СВО «Магістр» за 
спеціальностями денної та заочної форми 
навчання 

24 липня -
30 липня 
2019 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 
та комісії з іноземної 

мови 
39. Організація прийому заяв та документів від 12 липня - 01 Відповідальний 



вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форм навчання 

серпня 2019 р. секретар приймальної 
комісії 

40. Оприлюднення на стендах приймальної 
комісії та на сайті академії рейтингових 
списків вступників за СВО «Бакалавр» 
(повний термін навчання) денної та заочної 
форм навчання за усіма спеціальностями 

Не пізніше 26 
липня 2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

41. Оприлюднення на стендах приймальної 
комісії та на сайті академії рейтингових 
списків вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
і «Магістр» денної та заочної форм 
навчання за усіма спеціальностями 

Не пізніше 12 
години 01 серпня 

2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

42. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до конкурсу вступників 
за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс або зі 
скороченим терміном навчання) за 
спеціальностями за результатами фахових 
випробувань на денну та заочну форми 
навчання 

До 01 серпня 
2019 р. 

Приймальна комісія 

43. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до конкурсу вступників 
за СВО «Магістр» за усіма спеціальностям 
за результатами фахових випробувань та 
іспитів з іноземної мови на денну та заочну 
форми навчання 

До 01 серпня 
2019 р. 

Приймальна комісія 

44. Зарахування на навчання за державним 
замовленням за СВО «Бакалавр» і 
«Магістр» денної та заочної форм навчання 
за усіма спеціальностями 

Не пізніше 12.00 
06 серпня 
2019 року 

Приймальна комісія 

45. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та на сайті академії 
наказів та додатків до них про зарахування 
на навчання за державним замовленням за 
СВО «Бакалавр» і «Магістр» денної та 
заочної форм навчання за усіма 
спеціальностями / напрямами підготовки 

Не пізніше 12.00 
06 серпня 
2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

46. Зарахування на навчання за кошти фізичних 
і юридичних осіб за СВО «Бакалавр» 
(повний термін навчання) заочної форми 
навчання за усіма спеціальностями та 
оприлюднення наказів про зарахування на 
інформаційних стендах приймальної комісії 
та на сайті академії 

Не пізніше 10 
серпня 2019 року 

Приймальна комісія 

47. Зарахування на навчання за кошти фізичних 
і юридичних осіб за СВО «Бакалавр» 
(повний термін навчання) денної форми 
навчання за усіма спеціальностями та 
оприлюднення наказів про зарахування на 
інформаційних стендах приймальної комісії 

Не пізніше 30 
вересня 2019 року 

Приймальна комісія 



та на сайті академії 
48. Оприлюднення на стендах приймальної 

комісії та на сайті академії рейтингових 
списків рекомендованих до зарахування за 
державним замовленням вступників за СВО 
«Магістр» за спеціальностями галузей знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
денної та заочної форм навчання 

Не пізніше 05 
серпня 2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

49. Прийняття рішення про допуск до 
складання вступних випробувань 
вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

Серпень 2018 
року 

Приймальна комісія 

50. Проведення вступних випробувань 
вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

02-09 серпня 
2019 року 

Голови предметних 
комісій та комісії з 

іноземної мови 

51. Переведення на вакантні місця державного, 
регіонального замовлення за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів 
осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних або юридичних осіб за СВО 
«Бакалавр» (повний термін навчання) 
денної та заочної форми навчання 

Не пізніше 
09 серпня 2019 

року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

52. Зарахування на навчання за державним 
замовленням за СВО «Магістр» денної та 
заочної форм навчання за спеціальностями 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 07 «Управління та 
адміністрування», 28 «Публічне управління 
та адміністрування» 

Не пізніше 12.00 
11 серпня 
2019 року 

Приймальна комісія 

53. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та на сайті академії 
наказів та додатків до них про зарахування 
на навчання за державним замовленням за 
СВО «Магістр» денної та заочної форм 
навчання за спеціальностями галузей знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 

Не пізніше 12.00 
11 серпня 
2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

54. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та сайті академії 
рейтингових списків вступників за 
ступенем «Доктор філософії» денної та 
заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

10 серпня 2019 
року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

55. Прийняття рішення про зарахування на 
навчання за державним замовленням 
вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 

До 13 серпня 
2019 року 

Приймальна комісія 



спеціальностями, оприлюднення списків 
зарахованих та наказів на зарахування 

56. Зарахування на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб за СВО «Магістр» 
денної та заочної форми навчання за 
спеціальностями галузей знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки», 07 
«Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
та оприлюднення наказів про зарахування 
на інформаційних стендах приймальної 
комісії та на сайті академії 

Не пізніше 30 
серпня 2019 року 

Приймальна комісія 

57. Зарахування на навчання за кошти фізичних 
і юридичних осіб за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
та «Магістр» денної та заочної форми 
навчання за усіма спеціальностями та 
оприлюднення наказів про зарахування на 
інформаційних стендах приймальної комісії 
та на сайті академії 

Не пізніше 31 
серпня 2019 року 

Приймальна комісія 

58. Прийняття рішення про зарахування до 
докторантури 

До 10 вересня 
2019 року 

Приймальна комісія 

59. Організація прийому заяв та документів від 
вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
та «Магістр» заочної форми навчання 

Листопад 
2019 р. 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

60. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до складання вступних 
випробувань вступниками за СВО 
«Бакалавр» (з нормативним терміном 
навчання на 2(3) курс або зі скороченим 
терміном навчання) за спеціальностями при 
вступі на заочну форму навчання 

Листопад 
2019 р. 

Приймальна комісія 

61. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до складання фахових 
випробувань та іспитів з іноземної мови 
вступниками за СВО «Магістр» за усіма 
спеціальностям при вступі на заочну форму 
навчання 

Листопад 
2019 р. 

Приймальна комісія 

62. Проведення вступних випробувань для 
вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
за спеціальностями заочної форми навчання 

16-19 листопада 
2019 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 
та комісії з іноземної 

мови 

63. Проведення вступних випробувань для 
вступників за СВО «Магістр» за 
спеціальностями заочної форми навчання 

23-27 листопада 
2019 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 
та комісії з іноземної 

мови 
64. Проведення засідання щодо прийняття 

рішень про допуск до конкурсу вступників 
19 

листопада 2019 
Приймальна комісія 



за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс або зі 
скороченим терміном навчання) за 
спеціальностями за результатами фахових 
випробувань на заочну форму навчання 

року 

65. Проведення засідання щодо прийняття 
рішень про допуск до конкурсу вступників 
за СВО «Магістр» на заочну форму 
навчання за усіма спеціальностям за 
результатами фахових випробувань та 
іспитів з іноземної мови 

27 
листопада 
2019 року 

Приймальна комісія 

66. Оприлюднення на стендах приймальної 
комісії та на сайті академії рейтингових 
списків вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

Не пізніше 
12.00 

20 листопада 
2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

67. Оприлюднення на стендах приймальної 
комісії та на сайті академії рейтингових 
списків вступників за «Магістр» заочної 
форми навчання за усіма спеціальностями 

Не пізніше 
12.00 

28 листопада 
2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

68. Зарахування на навчання за кошти фізичних 
і юридичних осіб за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) 
та «Магістр» заочної форми навчання за 
усіма спеціальностями та оприлюднення 
наказів про зарахування на інформаційних 
стендах приймальної комісії та на сайті 
академії 

Не пізніше 30 
листопада 
2019 року 

Приймальна комісія 

69. Розробка та затвердження Правил прийому 
до Полтавської державної аграрної академії 
в 2020 році 

До 31 грудня 
2019 року 

Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
70. Підготовка інформаційних звітів про 

проведення співбесід та вступних 
випробувань 

Грудень 
2019 р. 

Голови предметних 
комісій 

71. Підготовка та подання звіту про роботу 
апеляційної комісії у 2019 році 

Грудень 
2019 р. 

Голова апеляційної 
комісії 

72. Підготовка та подання звіту про роботу 
приймальної комісії у 2019 році 

Грудень 2019 р. Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
73. Затвердження складу приймальної комісії 

на 2020 рік 
Грудень 
2019 р. 

Голова приймальної 
комісії 

74. Затвердження плану роботи приймальної 
комісії у 2020 році 

Грудень 
2019 р. 

Голова приймальної 
комісії 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії В. О. Осташова 


