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Орієнтовний план засідань Приймальної комісії  

Відокремленого структурного підрозділу 

 «Київський торговельно-економічний фаховий коледж  

Державного торговельно-економічного університету»  на 2023 рік 
 

№ 

засідання 

Орієнтовні  

питання до розгляду 

Орієнтовний  

термін проведення 

1.  1. Про розроблення Правил прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Київський 

торговельно-економічний фаховий коледж Державного 

торговельно-економічного університету» в 2023 році. 

2. Про розроблення Положення про Приймальну комісію 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ».           

3. Про розроблення Положення про Апеляційну комісію 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ».           

4. Про розроблення Положення про проведення 

індивідуальної усної співбесіди у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» в 

2023 році.   

Лютий-березень 

2.  1. Про підготовку Пропозицій щодо обсягів прийому та 

випуску за державним замовленням у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» 

в 2023 році. 

2. Про розгляд та затвердження програм вступних 

випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди з 

математики, української мови, географії. 

3. Про розгляд та затвердження білетів для проведення 

вступних випробувань у формі індивідуальної усної 

співбесіди з дисциплін: математика, географія та українська 

мова на основі базової середньої освіти. 

Березень-квітень 

3.  1. Про форми документів з підготовки фахівців у ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ». 

2. Про інформаційні матеріали для використання у 

практичній роботі приймальної комісії ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ». 

3. Про організацію діяльності побутових служб щодо 

створення умов для проведення вступної кампанії 2023 року. 

4. Про організацію діяльності технічних, інформаційних 

служб щодо створення умов для проведення вступної 

кампанії 2023 року. 

Квітень-травень 

4.  1. Про розгляд розмірів плати за надання платних освітніх 

послуг у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» з підготовки фахівців 

громадян України за освітньо-професійним ступенем 

«фаховий молодший бакалавр» прийом 2023 року. 

2. Про розгляд Форм договорів про надання освітніх послуг 

ВСП «Київський торговельного-економічний фаховий 

коледж ДТЕУ». 
3. Про розгляд розкладу вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди для вступників денної 

форми здобуття освіти на основі БСО. 

4. Про проведення інструктажів з працівниками та членами 

приймальної комісії з питань організації та проведення 

вступної кампанії 2023 року. 

Травень-червень 



5. Про підготовку та проведення атестації членів 

приймальної комісії. 

6. Про організацію роботи з ЄДЕБО. 

5.  1. Про затвердження обсягів державного замовлення у 2023 

році на підготовку фахівців за освітньо-професійним 

ступенем фахового молодшого бакалавра для ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ».  

2. Про допуск до вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди вступників денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти, в тому 

числі вступників денної форми здобуття освіти на основі 

базової середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо 

участі в конкурсному відборі.  

3. Про допуск до участі у конкурсі на зарахування до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» вступників на перший курс денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти. 

4. Про рекомендацію до зарахування вступників на перший 

курс денної форми здобуття освіти на основі базової 

середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра з одночасним 

здобуттям повної загальної середньої освіти на місця 

державного замовлення. 

5. Про прийняття рішення про зарахування на навчання на 

місця державного замовлення вступників на перший курс 

денної форми здобуття освіти на основі базової середньої 

освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра з одночасним здобуттям 

повної загальної середньої освіти, які виконали вимоги до 

зарахування відповідно до Правил прийому. 

6. Про результати роботи апеляційної комісії у 2023 році. 

Липень 

6.  1. Про зарахування вступників на перший курс денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

2. Про допуск до участі у конкурсі на зарахування до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» вступників на другий курс денної форми 

здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб 

(І сесія). 

3. Про зарахування вступників на другий курс денної форми 

здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб 

(І сесія). 

4. Про допуск до участі у конкурсі на зарахування до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» вступників на перший курс денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб (ІІ сесія). 

Серпень  



5. Про зарахування вступників на перший курс денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб (ІІ сесія). 

7.  1. Про допуск до участі у конкурсі на зарахування до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» вступників на перший курс денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб (ІІІ сесія). 

2. Про зарахування вступників на перший курс денної форми 

здобуття освіти на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб (ІІІ сесія). 

3. Про допуск до участі у конкурсі на зарахування до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» вступників на другий курс денної форми 

здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб 

(ІІ сесія). 

4. Про зарахування вступників на другий курс денної форми 

здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб 

(ІІ сесія). 

Вересень 

8.  1. Про допуск до участі у конкурсі на зарахування до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» вступників на другий курс денної форми 

здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб 

(ІІІ сесія). 

2. Про зарахування вступників на другий курс денної форми 

здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб 

(ІІІ сесія). 

Жовтень-

листопад 

9.  1. Про зберігання особових справ та екзаменаційних робіт 

вступників, які успішно склали вступні випробування у 

формі індивідуальної усної співбесіди, але не виявили 

бажання вчитися в ВСП «КТЕФК ДТЕУ».  

2. Про зберігання особових справ вступників, які подавали 

до ВСП «КТЕФК ДТЕУ» копії документів та з різних причин 

відмовилися їх забирати.  

3. Про підготовку звіту щодо результатів вступної кампанії 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ» в 2023 році та напрямки 

профорієнтаційної роботи у 2024 році. 

Листопад-грудень 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ»                                                                               Галина СУХОВА 


