
 



 

 створення позитивного іміджу Коледжу, високої його репутації та 

престижності, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців. 

Основні функції  пункту: 

 організація навчання громадян України на підготовчих курсах до вступу 

у ЗВО; 

 організація профорієнтаційної роботи серед населення з питань вступу і 

навчання до Коледжу; 

 рекламування освітніх послуг Коледжу через друковані та електронні 

засоби масової інформації, Інтернет, реклама в спеціалізованих друкованих 

виданнях, пряма реклама серед населення засобами наочної агітації; 

 організація роботи консультаційного пункту з питань вступу до 

Коледжу. 

Пріоритетні напрями діяльності: 

 розроблення та впровадження методичних напрацювань викладачів 

Коледжу, що пов’язані з підвищенням якісного рівня підготовки слухачів; 

 урізноманітнення форм навчання відповідно до змістового складника 

робочих навчальних програм із кожної дисципліни; 

 поглиблений рівень викладання навчальних дисциплін; 

 профорієнтаційна робота зі слухачами; 

 розширення й поглиблення зв’язків Коледжу із загальноосвітніми 

навчальними та іншими закладами України з метою проведення профорієнтаційної 

роботи відбору на навчання до Коледжу; 

 рекламно-інформаційна діяльність із використанням різних форм роботи 

(друковані та електронні засоби масової інформації) для формування контингенту 

вступників на відповідні спеціальності; 

 планування, організація та аналіз профорієнтаційної діяльності в 

Коледжі; 

Якщо абітурієнти ще не визначились, який заклад освіти обрати, щоб 

одержати диплом висококваліфікованого спеціаліста й цікаво та корисно прожити 

студентські роки, у нашому Коледжі проводяться Дні відкритих дверей. У ці дні 

випускники шкіл мають можливість ознайомитись з історією Коледжу, напрямами 

підготовки, за якими проводиться навчання, з навчально-матеріальною базою, 

 здійснити екскурсії на відділення. На цих зустрічах можна отримати відповіді на 

запитання у директора, заступників директора, завідувачів відділень, членів   

приймальної комісії.        

 Щоб абітурієнти не розгубилися в усіх важливих питаннях вступної кампанії, 

у Коледжі проводить  роботу Консультаційний центр для вступників, які планують 

навчатися в ЗВО. Під час консультацій майбутні студенти нашого Коледжу можуть 

дізнатись у висококваліфікованих фахівців про алгоритм вступу до Коледжу, 

складання вступних випробувань та іспитів. 

Абітурієнти мають можливість проконсультуватися з приводу підготовки 

пакета документів, необхідних для вступу, а згодом подати електронну заяву. 

Заповнити електронну заяву абітурієнтам можуть допомогти працівники 

приймальної комісії Коледжу. Окрім того, абітурієнти мають можливість отримати 

усю необхідну інформацію щодо вступу на обрану спеціальність й особливості 



навчання на обраному відділенні. Завдяки роботі Консультаційного центру, 

вступники зможуть завчасно отримати необхідну їм допомогу та дізнатися більше 

щодо особливостей перебігу цьогорічної вступної кампанії. 

Консультації для абітурієнтів проводяться з 9.00 до 16.00. Усю необхідну 

інформацію щодо вступної кампанії можна також отримати за телефонами:  

(099) 080 32 07,  (0627) 41-23-89. 

Потужний кадровий потенціал, сучасне обладнання, модернізовані аудиторії– 

це лише кілька акцентів, які можна перерахувати, згадуючи про переваги вибору на 

користь нашого Коледжу. 

Деталі: Завдання наших працівників – технічних секретарів – допомогти, 

порадити, відповісти на запитання абітурієнтів.  

Консультаційний пункт діє протягом всього часу подання заяв. Співробітники 

приймальної комісії рекомендують приїжджати абітурієнтам протягом всього 

періоду подання заяв, а не лише в перші дні вступної кампанії, також радять 

приходити у другій половині дня, коли менші черги. 

Співробітники Коледжу консультують, завіряють копії, перевіряють наявність 

і відповідність оформлення всіх документів, щоб молоді люди цих категорій могли 

скористатися пільгами, передбаченими законодавством України. 

 


	Основні функції  пункту:
	Пріоритетні напрями діяльності:

