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Заслухавши та обговоривши доповідь начальника інформаційно-

обчислювального центру Пана М.П., завідувача кафедри філософії і 

політології Корженка В.В. «Про результати вступної кампанії 2017 року та 

завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2018 році» Вчена рада 

відмічає наступне. 

Прийом заяв абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти під 

час вступної кампанії 2017 р. здійснювався шляхом подання електронних заяв 

через кабінет вступника. Було подано 6126 заяв абітурієнтів на перший курс 

бакалавра денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти (у 

2016 р. – 5509 заяви). На перший курс скороченого терміну навчання на базі 

молодшого спеціаліста було подано 522 заяви (у 2016 р. – 546 заяв). 

За результатами аналізу вступної кампанії 2017 року Вчена рада 

ухвалила:  

1 Розглянути результати вступної кампанії на засіданнях Вчених 

рад факультетів та засіданнях кафедр. Визначити недоліки у 

профорієнтаційній роботі  та передбачити заходи щодо їх усунення. 

Відповідальні:Голови Вчених рад факультетів. Завідувачі випускових 

кафедр. 

Термін виконання: жовтень 2017 р.  

2  Осучаснити профорієнтаційну роботу шляхом переформатування 

днів відкритих дверей факультетів, активізації іміджевих проектів, 

підвищення ефективності роботи сайтів кафедр та сайту «Абітурієнт», 

зустрічей із абітурієнтами, роботи у соціальних мережах тощо. 

Відповідальні: Директор центру доуніверситетської підготовки та 

кар’єри. Декани факультетів. 

Термін виконання: протягом року.  

3. Розробити модель визначення вагових коефіцієнтів предметів ЗНО та 

на основі даної моделі проаналізувати кращі варіанти розподілу вагових 

коефіцієнтів для різних спеціальностей за результатами виявлення залежності 

між встановленням вагових коефіцієнтів предметів ЗНО для кожної окремої 

спеціальності та кількістю поданих заяв на цю спеціальність.  
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Відповідальні: Начальник ІОЦ. Завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: жовтень 2017 р. 

4. За умови збереження права вибору дисциплін ЗНО другої і третьої 

позиції для вступу на контрактну форму навчання провести 

взаємоузгодження дисциплін ЗНО у рамках одного напрямку чи споріднених 

напрямків для можливості зарахування абітурієнтів, що подали заяви до 

Університету та не пройшли за конкурсом на одну зі спеціальностей для 

можливості зарахування на аналогічні спеціальності Університету. 

Відповідальні: Відповідальний секретар приймальної комісії. Завідувачі 

випускових кафедр. 

Термін виконання: жовтень 2017 р. 

5. Встановити для формування рейтингу студентів, що вступають до 

магістратури, єдину систему підрахунку середнього балу диплому за 100-

бальною шкалою. 

Відповідальні: Начальник Науково-методичного відділу. 

Термін виконання: жовтень-листопад 2017 р.  

6. Обговорити на засіданнях кафедр «Правила прийому 2018». Надати 

зауваження та пропозиції. 

Відповідальні: Декани факультетів. Завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: грудень 2018 р.  

7. Забезпечити ефективну організацію роботи кафедр у період 

приймальної кампанії. 

Відповідальні: Завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: червень-серпень 2018 р.  

8. Активізувати роботу щодо збереження контингенту студентів при 

вступі на магістратуру, активізувати роботу щодо залучення студентів із 

інших ВНЗ до навчання на магістерських програмах. 

Відповідальні: Декани факультетів. Завідувачі випускових кафедр. 

Строк: протягом року. 

9. Активізувати профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів, що 

вступають в Університет на основі диплома молодшого спеціаліста. 

Відповідальні: Декани факультетів. Завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

10. Розробити для співробітників, які братимуть участь у прийомі 

документів та консультуванні абітурієнтів, покрокові пам’ятки-алгоритми 

роботи з прийому документів. 

Відповідальний: Відповідальний секретар приймальної комісії. 

Термін виконання: червень 2018 р. 

11. Забезпечити оперативність отримання контактних даних вступників 

із бази, починаючи із першого дня прийому документів.  

Відповідальній: Відповідальний секретар приймальної комісії, 

начальник ІОЦ. 

Термін виконання: липень 2018 р.  

12. Оперативно інформуватиголів вибіркових комісій, членів 
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