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ПЛАН РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ВСТУПНИКІВ У 2020 РОЦІ
№
Термін
Найменування заходів
Відповідальні
виконання
з.п.
1 Підготовка та затвердження Плану роботи грудень Полякова С.В.
2019 р.
Дубов С.М.
приймальної
комісії з організації та
проведення прийому на навчання вступників у
2020 році.
2 Підготовка та затвердження Правил прийому до 31 грудня Полякова С.В.
на навчання до Вищого навчального
2019 р.
Дубов С.М.
приватного
закладу
«Дніпровський
гуманітарний університет» у 2020 році й
розміщення їх на web-сайті університету
3 Підготовка та затвердження Положення про грудень Полякова С.В.
приймальну комісію Вищого навчального
2019 р.
Дубов С.М.
приватного
закладу
«Дніпровський
гуманітарний університет»
4 Підготовка та затвердження Положення про грудень Полякова С.В.
Апеляційну комісію Вищого навчального
2019 р.
Дубов С.М.
приватного
закладу
«Дніпровський
гуманітарний університет» у 2020 році
5 Підготовка та затвердження Положення про грудень Полякова С.В.
прийом на навчання до Вищого навчального
2019 р.
Дубов С.М.
приватного
закладу
«Дніпровський
гуманітарний університет» для здобуття
освітнього ступеня магістра у 2020 році
6 Підготовка та затвердження Положення про грудень Полякова С.В.
2019 р.
Дубов С.М.
прийом на навчання до Вищого навчального
приватного
закладу
«Дніпровський
гуманітарний університет» для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста у 2020 році

№
Термін
Найменування заходів
Відповідальні
виконання
з.п.
7 Підготовка та затвердження Положення про
грудень Полякова С.В.
прийом на навчання до Вищого навчального
2019 р.
Дубов С.М.
приватного закладу «Дніпровський
гуманітарний університет» для здобуття
освітнього ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю у 2020 році
8 Закріплення відповідальних осіб по роботі в грудень Полякова С.В.
ЄДЕБО з питань організації і проведення
2019 р.
Дубов С.М.
вступної компанії 2020 року
9 Затвердження
персонального
складу грудень Полякова С.В.
Приймальної комісії у 2020 році
2019 р.
Дубов С.М.
10 Затвердження розміру плати за навчання та грудень Зайцева Ж.А.
2019 р.
Полякова С.В.
умов пільгової оплати на денній та заочній
формах навчання у 2020 році
Дубов С.М.
11 Затвердження форми договору про надання
січень
Зайцева Ж.А.
освітніх послуг вступникам набору 2020 року
2020 р.
Полякова С.В.
(у відповідності до Постанови КМУ від
Дубов С.М.
19 серпня № 634)
12 Підготовка та затвердження графіку засідань
січень
Полякова С.В.
приймальної комісії у 2020 році
2020 р.
Дубов С.М.
січеньПолякова С.В.
13 Надання
інформації
щодо
переліку
спеціальностей (із зазначенням спеціалізацій) листопад Дубов С.М.
2020 р.
з переліком вступних випробувань, на які буде
оголошуватися прийом на навчання у 2020
році, у ЗМІ, на стендах і web-сайті
університету
лютий
Полякова С.В.
14 Проведення організаційного засідання щодо
визначення та функціональних обов’язків
2020 р.
Дубов С.М.
членів приймальної комісії
15 Затвердження складу предметних комісій,
лютий
Полякова С.В.
фахових атестаційних та апеляційної комісії
2020 р.
Дубов С.М.
Вищого навчального приватного закладу
«Дніпровський гуманітарний університет»
16 Внесення змін до графіка відпусток
лютий
Полякова С.В.
2020 р.
Дубов С.М.
працівників університету, що будуть задіяні в
роботі приймальної комісії
17 Проведення профорієнтаційних та рекламносіченьПолякова С.В.
іміджевих заходів щодо забезпечення набору листопад
на навчання у 2020 році
2020 р.
лютийПолякова С.В.
18 Забезпечення інформування вступників, їх
батьків і громадськості з усіх питань щодо листопад
роз’яснення питань вступної компанії 2020
2020 р.
року
2

№
Найменування заходів
з.п.
19 Проведення
наради
з
працівниками
університету, які задіяні у проведенні вступної
компанії, щодо ознайомлення їх з Умовами
прийому на навчання до ЗВО у 2020 році та
Правилами прийому до університету
20 Підготовка та оновлення програм з дисциплін,
які виносяться на вступні іспити, фахові
вступні випробування та тиражування їх в
необхідній кількості
21 Затвердження програм вступних іспитів,
співбесід та фахових вступних випробувань
22 Розміщення програм з дисциплін, які
виносяться на вступні іспити, фахові вступні
випробування на web-сайті університету
23 Надання до приймальної комісії переліку
студентів
Дніпровського
гуманітарного
університету, які отримують у 2019-2020 н.р.
ступінь бакалавра та бажають здобути вищу
освіту за другим (магістерським) рівнем
24 Підготовка розкладу проведення додаткових
вступних випробувань для осіб, які вступають
на навчання для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки)
25 Організація проведення додаткових фахових
вступних випробувань для осіб, які вступають
на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), для
здобуття освітнього ступеня магістра за
денною та заочною формами здобуття освіти
26 Реєстрація для складання ЄФВВ або ЄВІ

Термін
Відповідальні
виконання
квітень
Полякова С.В.
2020 р.
Дубов С.М.

січеньберезень
2020р.

Макушев П.В.
Шевяков О.В.
Торяник В.М.

до 01 квітня Полякова С.В.
2020 р.
до 13 квітня Дубов С.М.
2020 р.
до 01 травня Макушев П.В.
2020 р.
Шевяков О.В.
Торяник В.М.

до 1 травня Дубов С.М.
2020 р.

06-29 травня Полякова С.В.
2020 р.;
Дубов С.М.
05-26 липня
2020 р.

06 травня - Полякова С.В.
03 червня Дубов С.М.
2020 р.
27 Забезпечення внесення до Єдиної державної до 01 червня Дубов С.М.
електронної бази з питань освіти конкурсних
2020 р.
пропозицій щодо спеціальностей, за якими
оголошується прийом на навчання 2020 році
28 Надання до приймальної комісії переліку до 01 червня Макушев П.В.
студентів
Дніпровського
гуманітарного
2020 р.
Шевяков О.В.
університету, які не менше одного року
Торяник В.М.
здобувають ступінь бакалавра та бажають
здобувати вищу освіту за іншою спеціальністю
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№
Найменування заходів
з.п.
29 Підготовка
та
затвердження
розкладу
проведення вступних випробувань
30 Організація роботи консультаційного центру з
надання допомоги вступникам при поданні
заяв в електронній формі для здобуття
освітнього ступень магістра за денною та
заочною формами здобуття освіти
31 Організація роботи консультаційного центру з
надання допомоги вступникам при поданні
заяв в електронній формі для вступу на
перший курс освітнього ступеня бакалавра за
денною та заочною формами здобуття освіти
32 Забезпечення формування пакету документів
студентів
Дніпровського
гуманітарного
університету:
- які отримують у 2019-2020 н.р. ступінь
бакалавра та бажають здобувати вищу
освіту за другим (магістерським) рівнем;
- які не менше одного року здобувають
ступінь бакалавра та бажають здобути
вищу освіту за іншою спеціальністю
33 Підготовка та друк документів щодо
оформлення особових справ вступників
34 Підготовка
матеріалів
для
проведення
вступних іспитів, співбесід та фахових
вступних випробувань
35 Забезпечення
своєчасного
опрацювання
подання та розгляду заяв в електронній формі
для участі у конкурсному відборі щодо вступу
на перший курс для здобуття освітніх ступенів
бакалавра, магістра за денною та заочною
формами здобуття освіти
36 Забезпечення своєчасного опрацювання заяв
для участі у конкурсному відборі щодо вступу
на навчання, поданих особисто вступниками у
приймальній комісії
37 Організація прийому заяв та документів осіб,
які вступають на навчання на основі повної
загальної середньої освіти та мають складати
вступні випробування:
- денна форма здобуття освіти
- заочна форма здобуття освіти
4

Термін
виконання
до 01 липня
2020 р.
01-22 липня
2020 р.

Відповідальні
Полякова С.В.
Дубов С.М.
Полякова С.В.
Дубов С.М.

03 липня - Полякова С.В.
07 серпня Дубов С.М.
2020 р.

Макушев П.В.
Шевяков О.В.
Торяник В.М.
до 06 травня
2020 р.
до 13 липня
2020 р.
до 13 липня
2020 р.
до 15 липня
2020 р.

Полякова С.В.
Дубов С.М.
Полякова С.В.
Дубов С.М.

з 13 липня Дубов С.М.
2020 р.

з 13 липня Полякова С.В.
2020 р.
Дубов С.М.

Полякова С.В.
Дубов С.М.
13-16 липня
2020 р.
14 липня 01 серпня
2020 р.

№
Термін
Найменування заходів
Відповідальні
виконання
з.п.
38 Організація прийому заяв та документів осіб,
Полякова С.В.
які вступають на навчання на основі повної
Дубов С.М.
загальної середньої освіти за результатами
сертифікатів ЗНО:
- денна форма здобуття освіти
13-22 липня
2020 р.
- заочна форма здобуття освіти
13 липня 07 серпня
2020 р.
Полякова С.В.
39 Організація прийому заяв та документів осіб,
Дубов С.М.
які вступають на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за денною та заочною
формами здобуття освіти:
- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 13 липня –
07 серпня
молодшого спеціаліста
2020 р.
- на основі ступеня бакалавра, магістра 13 липня –
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліс- 07 серпня
2020 р.
та), здобутого за іншою спеціальністю
- на основі повної загальної середньої освіти, 13 липня –
які не менше одного року здобувають 07 серпня
2020 р.
ступінь бакалавра за іншою спеціальністю
40 Організація прийому заяв та документів осіб,
Полякова С.В.
які вступають на навчання для здобуття
Дубов С.М.
ступеня магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) (у тому числі здобутого за
іншою спеціальністю) за денною та заочною
формами здобуття освіти:
- для осіб, які вступають на основі вступних 17-25 червня
іспитів (вступ за спеціальними умовами)
2020 р.
- для осіб, які вступають на основі 05-22 липня
результатів єдиного фахового вступного
2020 р.
випробування та/або єдиного вступного
іспиту
Полякова С.В.
41 Організація вступних випробувань для осіб,
Дубов С.М.
які вступають на навчання для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти:
- денна форма здобуття освіти
17-22 липня
2020 р.
- заочна форма здобуття освіти
02-07 серпня
2020 р.
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№
Найменування заходів
з.п.
42 Організація вступних випробувань для осіб,
які вступають на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за денною та заочною
формами здобуття освіти:
- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
- на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю
- на основі повної загальної середньої освіти,
які не менше одного року здобувають
ступінь бакалавра за іншою спеціальністю
43 Організація вступних випробувань для осіб,
які вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) (у тому числі здобутого за
іншою спеціальністю) за денною та заочною
формами здобуття освіти:
- для осіб, які вступають на основі вступних
іспитів (вступ за спеціальними умовами)
- для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного іспиту
44 Підготовка та друк бланків договорів про
надання освітніх послуг здобувачам освіти
45 Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти:
- денна форма здобуття освіти
- заочна форма здобуття освіти

Термін
виконання

Полякова С.В.
Дубов С.М.
10-12 серпня
2020 р.
10-12 серпня
2020 р.
10-12 серпня
2020 р.
Полякова С.В.
Дубов С.М.

01, 03 липня
2020 р.
05-26 липня
2020 р.
до 01 серпня Зайцева Ж.А.
2020 р.
Полякова С.В.
Полякова С.В.
Дубов С.М.

01 серпня
2020 р.
10 серпня
2020 р.

46 Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра за денною та заочною формами
здобуття освіти:
- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 13 серпня
2020 р.
молодшого спеціаліста
- на основі ступеня бакалавра, магістра 13 серпня
2020 р.
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю
- на основі повної загальної середньої освіти, 13 серпня
які не менше одного року здобувають
2020 р.
ступінь бакалавра за іншою спеціальністю
6

Відповідальні

Полякова С.В.
Дубов С.М.

№
Термін
Найменування заходів
Відповідальні
виконання
з.п.
47 Оприлюднення рейтингових списків осіб, які до 10 серпня Полякова С.В.
вступають на навчання для здобуття ступеня
2020 р.
Дубов С.М.
магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) (у тому числі здобутого за
іншою спеціальністю) за денною та заочною
формами здобуття освіти
48 Підготовка до засідання Приймальної комісії
Полякова С.В.
необхідної документації та проекту наказу про
Дубов С.М.
зарахування вступників (за підсумками
конкурсу сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти навчання та
вступних іспитів і співбесід):
- денна форма здобуття освіти
до 10 серпня
2020 р.
до 21 серпня
- заочна форма здобуття освіти
2020 р.
49 Підготовка до засідання Приймальної комісії до 21 серпня Полякова С.В.
необхідної документації та проекту наказу про
2020 р.
Дубов С.М.
зарахування вступників (за підсумками
фахових вступних випробувань) для здобуття
освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра і
магістра за денною та заочною формами
50 Організація прийому заяв та документів осіб,
09-13
Полякова С.В.
які вступають на навчання на основі повної листопада Дубов С.М.
загальної середньої освіти та мають складати
2020 р.
вступні випробування за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2)
09-20
Полякова С.В.
51 Організація прийому заяв та документів осіб,
які вступають на навчання на основі повної листопада Дубов С.М.
загальної середньої освіти за результатами
2020 р.
сертифікатів ЗНО за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2)
09-18
Полякова С.В.
52 Організація прийому заяв та документів осіб,
які вступають на навчання для здобуття листопада Дубов С.М.
2020 р.
ступеня бакалавра за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2): на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
здобутого за іншою спеціальністю; на основі
повної загальної середньої освіти, які не
менше одного року здобувають ступінь
бакалавра за іншою спеціальністю
7
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Термін
Найменування заходів
Відповідальні
виконання
з.п.
Полякова С.В.
53 Організація прийому заяв та документів осіб,
Дубов С.М.
які вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) (у тому числі здобутого за
іншою спеціальністю) за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2):
09-19
- для осіб, які вступають на основі вступних
листопада
іспитів
2020 р.
09-23
- для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного іспиту, листопада
2020 р.
єдиного фахового вступного випробування
54 Організація вступних випробувань для осіб,
16-20
Полякова С.В.
які вступають на навчання для здобуття листопада Дубов С.М.
ступеня бакалавра на основі повної загальної
2020 р.
середньої освіти за заочною формою здобуття
освіти (сесія 2)
Полякова С.В.
55 Організація вступних випробувань для осіб,
Дубов С.М.
які вступають на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2):
- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
19-20
листопада
молодшого спеціаліста
2020 р.
19-20
- на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліс- листопада
та), здобутого за іншою спеціальністю
2020 р.
- на основі повної загальної середньої освіти,
19-20
які не менше одного року здобувають листопада
2020 р.
ступінь бакалавра за іншою спеціальністю
Полякова С.В.
56 Організація вступних випробувань для осіб,
Дубов С.М.
які вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) (у тому числі здобутого за
іншою спеціальністю) за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2):
20-25
- для осіб, які вступають на основі вступних
листопада
іспитів (вступ за спеціальними умовами)
2020 р.
24-25
- для осіб, які вступають на основі
листопада
результатів єдиного вступного іспиту
2020 р.
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Найменування заходів
з.п.
57 Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти за денною формою здобуття освіти
(сесія 2)
58 Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра за заочною формою здобуття освіти
(сесія 2): на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста; на основі
ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого
за іншою спеціальністю; на основі повної
загальної середньої освіти, які не менше
одного року здобувають ступінь бакалавра за
іншою спеціальністю
59 Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) (у тому числі здобутого за
іншою спеціальністю) за заочною формою
здобуття освіти (сесія 2)
60 Підготовка до засідання Приймальної комісії
необхідної документації та проекту наказу про
зарахування вступників (за підсумками
конкурсу сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти навчання та
вступних іспитів і співбесід) за заочною
формою здобуття освіти (сесія 2)
61 Підготовка до засідання Приймальної комісії
необхідної документації та проекту наказу про
зарахування вступників (за підсумками
фахових вступних випробувань) для здобуття
освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра і
магістра за заочною формою здобуття освіти
(сесія 2)
62 Проведення засідань Приймальної комісії:
- за Графіком засідань Приймальної комісії

- у разі виробничої необхідності
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Термін
Відповідальні
виконання
23
Полякова С.В.
листопада Дубов С.М.
2020 р.

Полякова С.В.
Дубов С.М.

23
листопада
2020 р.

26
Полякова С.В.
листопада Дубов С.М.
2020 р.

до 30
Полякова С.В.
листопада Дубов С.М.
2020 р.

до 30
Полякова С.В.
листопада Дубов С.М.
2020 р.

січеньгрудень
2020 р.
за окремим
графіком

Полякова С.В.
Дубов С.М.

№
Термін
Найменування заходів
Відповідальні
виконання
з.п.
63 Формування особових справ осіб, зарахованих серпень- Полякова С.В.
до складу студентів та передавання їх до листопад Дубов С.М.
начально-методичного
відділу;
інших
2020 р.
документів – до архіву
64 Підготовка звіту роботи Приймальної комісії
до 30
Полякова С.В.
листопада Дубов С.М.
2020 р.
65 Затвердження звіту Приймальної комісії
до 30
Полякова С.В.
листопада Дубов С.М.
2020 р.
66 Підготовка проекту Правил прийому до листопад- Полякова С.В.
Дніпровського гуманітарного університету у грудень Дубов С.М.
2021 році
2020 р.
67 Організація інформаційного забезпечення та постійно Полякова С.В.
консультування з питань вступної кампанії
Дубов С.М.
(інформаційні стенди, телефони гарячої лінії,
сайт)
68 Забезпечення
дотримання
вимог
щодо постійно Полякова С.В.
функціонування
Єдиної
державної
Дубов С.М.
електронної бази з питань освіти

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

С.М. Дубов

«ПОГОДЖЕНО»
Заступник голови
Приймальної комісії

С.В. Полякова
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