
ЗАХОДИ З ПРОВЕДЕННЯ 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  
ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ НА 2022-2023 н.р. 

  

1.Відповідно до Положення про приймальну комісію та проведення прийому 

студентів та учнів на 2022-2023 н.р., створити приймальну комісію 

Рогатинського аграрного фахового коледжу. 
  

Грудень 2022р., Тринів І.В. 
  

2.Виділити приміщення для приймальної комісії і обладнати його наочністю, 

яка б відображала навчально-виховний процес в коледжі, дозвілля та побут 

студентів та учнів, роботу випускників на виробництві. 

До 02.06.2023р. 

Вільчик В.О., приймальна комісія 

  

3.Закріпити викладачів, майстрів в/н, лаборантів за ліцеями та гімназіями 

регіону. Створити мобільні групи для проведення профорієнтаційної роботи. 
  

Жовтень-травень, 2022-2023р. 

Тринів І.В., Вільчик В.О., зав.відділеннями  

4.Скласти графік виїзду з профорієнтаційною метою до ліцеїв,гімназій  регіону. 
  

Жовтень 2022р. 

Баран О.М. 

5.Виготовити оголошення про прийом на 2022-2023 н.р. і розповсюдити їх 

через студентів, викладачів та працівників коледжу по навчальних закладах, 

підприємствах та установах області і на транспорті. 

Лютий-червень, 2022-2023р. 

Дирекція 

6.Через засоби масової інформації довести до відома абітурієнтів оголошення 

про правила прийому до коледжу. 

Щомісячно з лютого 2023р. 

Адміністрація 

7.До проведення профорієнтаційної роботи залучити художні колективи 

коледжу. 

Протягом року 

Тринів І.В., Баран О.М., Крупка А.І. 

Мельник Л.Я. 
  

8.Організувати і провести день відкритих дверей. 

Березень 2023р. 

Зав. відділеннями 

  

9.З профорієнтаційною метою провести зустріч із випускниками Рогатинського 

ліцею №1, Рогатинського ліцею ім.братів Рогатинців,  Рогатинської 

спеціальної школи–інтернату. 

26.02.2023 р. 



Гладун М.С., Благий Р.С., 

Пазюк В.Р., Баран О.М. 
  

10.Проведення тематичних виховних годин «На своє місце підбери гідну 

заміну». 

Листопад 2022 р. 

Баран О.М., Вергун Т.С. 
  

11.Провести спортивні змагання між студентами коледжу та старшокласниками 

ліцеїв та гімназій району. 

Протягом року 

Циклова комісія суспільних дисциплін, 

 фізичної культури та захисту України 

  

12.Для цільової підготовки спеціалістів та розширення географії прийому 

спрямувати профорієнтаційну роботу на укладання трьохсторонніх угод з 

сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності у всіх районах 

області та сусідніх областях. 

Протягом року 

Приймальна комісія, педколектив,Баран О.М.. 
  

13.Провести ремонт, художнє та естетичне оформлення навчальних корпусів, 

гуртожитків. 

До 4.03.2023р. 

Тринів І.В., Гривнак І.В.. 
  

14.Провести ремонт і підготовку навчальних аудиторій, кабінетів та 

лабораторій до нового навчального року, поповнити їх навчально-матеріальну 

базу навчальними посібниками, обладнанням і матеріалами згідно переліку. 
  

До 26.08.2023р. 

Зав. кабінетами, лабораторіями, дирекція 

  

Заходи розглянуті і затверджені на засіданні педагогічної ради. 
  

ПРОТОКОЛ №_1___ від __30.08.2022р 

  
 


