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ПРОТОКОЛ № 10 

засідання приймальної комісії 

05 квітня 2022 р. 

 

Голова – Селівончик Т.В. 

Секретар – Романчук Н.В. 

 

Присутні: Бабарика С.Ф., Валерко В.П. Вегера Т.Г.,  

      Гончаренко О.О.,  Ілюшик І.М.,  

      Наумич С.М. Пастушок І.М., Присада О.В., 

      Романчук Н.В., Русаков Д.С., Самчинська С.С., 

                  Селівончик Т.В., Чайка Л. П., Ющук Р.В.  

 

Порядок денний: 

1. Підготовка до Дня відкритих дверей 

 

СЛУХАЛИ:  

Романчук Н.В., відповідальний секретар приймальної комісії – Інформація щодо 

проведення комплексу заходів з підготовки до Дня відкритих дверей.  

Пропонується до цієї роботи найактивніше залучити студраду коледжу. Провести 

настановчі бесіди зі студентами - випускниками конкретних шкіл м. Ковеля  та районів 

області, залучивши їх до профорієнтаційної роботи у своїх школах. А для безперешкодного 

проведення цієї роботи, заручитися підтримкою відділу освіти та органів місцевого 

самоврядування. Звертати увагу і на випускників 11-х класів, як потенційних студентів 

заочної форми здобуття освіти.   

 Випускним методичним комісіям підготувати цікаві профорієнтаційні буклети про 

спеціальності. Оновити мультимедійний матеріал про коледж. Негайно передати нові фото- 

та відеоматеріали з життя коледжу Стрільчуку А.С. або Гончаренко О.О. 

 Роботу доцільно провести не тільки із школярами, а й з їхніми батьками, тому 

запрошувати на свято-зустрічі треба буде і батьків. 

 Співпрацювати нам потрібно буде із засобами масової інформації, в першу чергу 

місцевою газетою «Вісті Ковельщини» і з місцевим телецентром, з подальшою публікацією 

та демонстрацією матеріалів про свято-зустрічі в ЗМІ. 

 Запрошувати на свято потрібно буде і наших випускників, які досягли певних успіхів 

у праці, і тих хто продовжив навчання у нашому базовому університеті. Нехай акцентують 

увагу присутніх на тому, що доля  молодої людини в її руках та на актуальності одержаної у 

коледжі спеціальності. Вашій увазі пропонується план підготовки до профорієнтаційного 

заходу «День відкритих дверей » та план проведення Дня відкритих дверей у коледжі. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план підготовки профорієнтаційного заходу «День відкритих дверей» 

(План додається) 

2. Затвердити план проведення профорієнтаційного заходу «День відкритих дверей» 

(План додається)  

Проголосували: «За» – одноголосно, «проти» – немає, «утримались» –  немає. 

 

Голова приймальної комісії                                                Тетяна СЕЛІВОНЧИК 

   

Відповідальний секретар                                                                             

приймальної комісії                                                             Ніна РОМАНЧУК  


