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Протокол № 8        28 вересня 2017 року 
 

Підсумки прийому до університету та його структурних підрозділів у 2017 році 

та завдання на 2018 рік   

 

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи Грищука 

О.К., Вчена рада відмічає, що у 2017 році робота з прийому до університету проводилась 

у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», «Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України у 2017 році», «Правил прийому до НТУ в 2017 році» та 

інших нормативних документів, що дозволило провести прийом студентів на належному 

рівні. 

Кількість абітурієнтів, які бажали вступити на І курс денної форми навчання, 

становила 8383 особи. Це дало змогу на конкурсній основі відбирати кращих з них для 

навчання як за денною, так і за заочною формами. 

Державне замовлення на підготовку фахівців за денною формою навчання у 2017 

р. склало 372 місця в тому числі 104 – на базі ОКР молодшого спеціаліста, за заочною 

формою навчання – 14 місць.  

На перший курс денної форми навчання зараховано 1030 осіб: 268 студентів на 

місця державного замовлення та 762 – на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  

На денну форму навчання зі скороченим терміном підготовки бакалаврів 

зараховано 254 випускники технікумів та коледжів, у тому числі за кошти фізичних, 

юридичних осіб – 150.  

Для навчання за програмами підготовки магістрів за денною формою навчання 

було зараховано 670 осіб, що на 144 більше, ніж у 2016 році.  

На навчання в ЦЗДН на 1 курс прийнято близько 100 студентів, із яких 14 за 

державним замовленням. Також прийнято на програми підготовки магістрів 304 

студенти, що на 85 більше, ніж у 2016 році.  

До Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 

працівників і спеціалістів зараховано 465 осіб з числа випускників технікумів і коледжів 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном, на програми 

підготовки магістрів - 171 особу з числа тих, які бажають здобути ступінь магістра не за 

спорідненою спеціальністю. Це більше минулого року , відповідно на 134 та 79 осіб 

Значна робота проведена Центром міжнародної освіти - зараховано на даний час 

близько 70 іноземних громадян. Вступна кампанія завершується 1 листопада 2017 року. 

Успішно пройшла вступна кампанія у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які входять в 

структуру університету. Державне замовлення виконано, прийнято значну кількість 

студентів – контрактників 



Загалом, до університету та його структурних підрозділів тільки на початковий 

цикл навчання у цьому році зараховано близько 4000 осіб. 

Таким чином, державне замовлення з прийому як по університету, так і по 

відокремлених структурних підрозділах виконано повністю. 

Разом з тим, ще є ряд недоліків та невирішених проблем, які пов'язані з 

недостатньою системністю в проведенні профорієнтаційної роботи, нерівномірним 

розподілом абітурієнтів за спеціальностями, поданням копій документів замість 

оригіналів тощо. Труднощі виникали в роботі з ЄДЕБО в зв’язку зі зміною програмного 

забезпечення, потребує подальшого вдосконалення інформатизація вступної кампанії та 

адаптація інформаційної системи університету до ЄДЕБО, а також видача даних, 

необхідних для роботи структурних підрозділів університету після зарахування. 

 

Вчена Рада вирішила 

 

1. Роботу з прийому до університету у 2017 р. схвалити. 

2. Приймальній комісії університету, директорам центрів, деканам факультетів, 

керівникам відокремлених структурних підрозділів : 

2.1. До 01.11.17 р. здійснити детальний аналіз підсумків прийому та вжити заходів 

щодо ліквідації недоліків, які мали місце в організації роботи приймальної комісії в 

минулому навчальному році, та підготувати нові рекламно-інформаційні матеріали для 

вступників. 

2.2. До 01.11.17 р. відкоригувати плани профорієнтаційної роботи. В угодах про 

співробітництво з профільними підприємствами, організаціями, фірмами та 

корпораціями передбачити розділи щодо формування контингенту студентів. Більш 

активно використовувати можливості Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

удосконалення керівних працівників і спеціалістів для формування контингенту 

студентів. 

2.3. До 01.03.18 р., враховуючи особливості роботи з ЄДЕБО, підготувати 

пропозиції щодо якісного відбору складу і навчання персоналу приймальної комісії з 

метою унеможливлення проявів непрофесійних дій, прийняття некомпетентних рішень 

або проявів неповаги до абітурієнтів та їх батьків, проявів хабарництва та корупції. 

2.4. Передбачити при організації роботи технічного персоналу приймальної комісії 

достатню кількість робочих місць для прийому документів, з метою збільшення щоденної 

кількості прийнятих заяв. 

3. Міжнародному освітянському центру інформаційних технологій (Лясковський 

В.П.) до 30.01.18 р. провести організаційно-технічні заходи щодо належної 

інформатизації вступної кампанії  та адаптації інформаційної системи університету до 

ЄДЕБО.  

5. ЦПКПУКПС (Хмелевський М.О.) спрямувати роботу підготовчих курсів на 

профорієнтацію абітурієнтів для вступу на спеціальності університету та на підготовку 

вступників (в тому числі випускників попередніх років) до зовнішнього незалежного 

оцінювання, продовжити практику організації курсів з іноземної мови для бажаючих 

вступати до магістратури. 

6. Кафедрам, які забезпечують проведення вступних випробувань в університеті, 

проаналізувати зміст та форму вступних завдань і вжити заходів щодо підвищення їх 

якості та відповідності вимогам тестування. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Біляковича 

М.О. 

 
 

Голова Вченої ради, професор                                              М. Ф. Дмитриченко 

 

Секретар Вченої ради, професор                                           О. І. Мельниченко 


