
Тези доповіді Палія В.П., відповідального секретаря приймальної комісії 

«Про роботу приймальної комісії та підсумки прийому вступників у 2020 

році» 

 

Формування контингенту студентів коледжу проводилося у 

відповідності до обсягів державного замовлення, які доведені Міністерством 

освіти і науки України, Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр та Правилами прийому 

до Будівельного коледжу ЖНАЕУ у 2020 році. 

У 2019/20 навчальному році була проведена відповідна 

профорієнтаційна робота викладачами та студентами серед випускників шкіл 

та ПТУ міста Житомира та  Житомирської області: 

- розповсюдження оголошень про прийом та календариків до коледжу; 

- дистанційно проводились «Дні відкритих дверей»;  

- особливо велика увага приділялась профорієнтаційній роботі 

через студентів і випускників коледжу; 

- вся інформація про коледж і правила прийому до коледжу були 

розміщені на сайті коледжу;  

- проведена відповідна профорієнтаційна робота у соціальних мережах  

в Інтернеті; 

- програми вступних екзаменів із усіх дисциплін і фахових 

випробувань також були розміщені на сайті коледжу в Інтернеті; 

- інформація про коледж та правила прийому були також 

розповсюджені через слухачів Житомирського обласного 

інституту післядипломної освіти працівників освіти.  

 

Кількість поданих документів вступників на основі 

базової загальної середньої освіти (9 кл.) до коледжу у 

2020 році: 

 

Спеціальність та 

освітній рівень 

Обсяги прийому 

за кошти 

Державного 

бюджету 

Подано 

заяв 

Конкурс поданих 

заяв на 1 місце 

держзамовлення 

БЦІ БЕБС (9 кл.) 25 39 1,56 

БЦІ ОБСБД (9 кл.) 13 40 2,67 

АМБ АПВІ (9 кл.) 20 47 2,35 

Разом 60 126 2,10 

 



Попередня інформація про кількість поданих документів від вступників 

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів та ПТУ) 

 

Спеціальність та 

освітній рівень 

Обсяги прийому 

за кошти 

Державного 

бюджету 

Подано 

заяв 

Конкурс поданих 

заяв на 1 місце 

держзамовлення 

БЦІ БЕБС (11 кл.) 5 46 9,2 

БЦІ ОБСБД (11 кл.) 5 25 5,0 

АМБ АПВІ (11 кл.) 5 24 4,8 

БЦІ БЕБС (ПТУ) 10 15 1,5 

БЦІ БЕБС заочна 

форма навчання 
18 37 2,1 

Разом 43 147 3,4 

 

Приймальна комісія коледжу забезпечила: 

- високий рівень організації вступної компанії 2020 року, дотримання 

вимог нормативно-правових документів щодо організації прийому та 

зарахування на навчання; 

- дотримання законодавчих норм щодо прийому осіб з числа пільгових 

категорій громадян, зокрема, інвалідів, дітей учасників АТО, дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування. 

 

У 2020 р. до коледжу зараховані (9 класів) 

 

Назва 

спеціальності 

Результати прийому 

Всього У т. ч. денна форма 
Всього 

зараховано 
Держбюджет Власні 

кошти 

Держбюджет Власні 

кошти план факт план факт 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

25 25 – 25 25 – 25 

«Опорядження 

будівель і 

споруд та 

будівельний 

дизайн» 

13 13 1 13 13 1 14 

«Архітектура та 

містобудування» 
20 20 3 20 20 3 23 

Всього 

зараховано по 

коледжу 

58 58 4 58 58 4 62 

 



Зараховано  на базі 9 класів 61 студент: 

«БЦІ» – 25 студентів; 

«ОБСБД»  – 14 студентів; 

«АМБ» – 22 студента. 

 

Якісний склад студентів нового 2020 року набору: 

 денна форма навчання – 61 студент, із них 

 свідоцтва з відзнакою (9 класів) – 4 особа. 

 

Прийняті на навчання 18 дівчат, у тому числі: 

- спеціальність «БЦІ» – 1; 

- спеціальність «АМБ» – 14; 

- спеціальність «ОБСБД» – 3. 

 

Список дітей-сиріт. 

Прийняті на навчання 1 дитина сирота та дитина позбавлена 

батьківського піклування: 

- «БЦІ» на базі  9 класів – 1. 


