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ПРИСУТНІ: 46 із 56 членів Вченої ради 
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Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря 
Приймальної комісії Малєєва О.І. «Про результати вступної кампанії 2015 
року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2016 році» Вчена 
рада відзначає, що прийом студентів на навчання за програмами освітньо-
професійної підготовки «магістр», «спеціаліст», «бакалавр», «молодший 
спеціаліст» відбувся у поточному році в цілому організовано.  При 
зарахуванні на навчання за всіма освітніми ступенями та освітньо-
кваліфікаційними рівнями план державного замовлення виконано 
повністю. Під час прийому документів від вступників, проведенні фахових 
випробувань  та при зарахуванні на навчання було забезпечено режим 
відкритості і прозорості, чітку роботу прийомних комісій факультетів, 
інституту та технікумів (на сьогодні - коледжів) Університету, що дозволило 
провести вступну кампанію без апеляцій та скарг від вступників. Слід 
відзначити чітку роботу інформаційного центру з підтримки процесів 
вступної кампанії на всіх її стадіях за взаємодії із Єдиною державною 
електронною  базою з питань освіти (ЄДЕБО). 

Разом з тим, незважаючи на проведення значного обсягу професійно-
орієнтаційної роботи, яку здійснювали факультети, інститут та технікуми за 
наполегливої підтримки Центру доуніверситетської освіти і кар’єри 
Університету, досягти поставлених цілей з формування студентського  
контингенту в ході вступної кампанії не вдалося. Суттєво скорочено прийом 
студентів на навчання понад  державне замовлення за кошти юридичних і 
фізичних осіб. Такий результат обумовлюється не тільки факторами 
зовнішнього впливу (зменшення чисельності випускників загальноосвітніх 
шкіл), а й нашими внутрішніми прорахунками (визначення переліку 
предметів сертифікатів  ЗНО за окремими напрямками бакалаврської 
підготовки, не в повній міри у профорієнтаційних заходах з учнівською 
молоддю було зроблено акцент на визначення   пріоритетів, не проведено 
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роботу щодо  принципу «перехресного» вступу до магістратури та ін.) 

На вирішення цих проблем необхідно зосередити увагу при підготовці 
до наступного прийому на навчання  у 2016 році: розробити конкурентно-
спроможні Правила прийому; визначити перелік спеціальностей  за новим 
класифікатором та відповідні ліцензійні обсяги та обсяги державного 
замовлення. 

Вчена рада ухвалила: 
1.Взяти до відома  доповідь відповідального секретаря Приймальної 

комісії Малєєва О.І. «Про результати вступної кампанії 2015 року та завдання 
щодо забезпечення прийому студентів у 2016 році» та обговорити їх на 
засіданнях вчених (педагогічних) рад факультетів/інституту/коледжів.  
Відповідальні: Декани факультетів/директор навчально-наукового інституту 
заочної та післядипломної освіти /директори коледжів. 

Термін: протягом листопада 2015р.  
2.Секретаріату Приймальної комісії: 
2.1. Розробити та подати на затвердження до  Вченої ради Університету 

Правила прийому до Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова згідно з Умовами прийому до вищих 
навчальних закладів України у 2016 році. 
Відповідальні: перший проректор Стадник Г.В. , відповідальний секретар 
Приймальної комісії Малєєв О.І . 

Термін: до 25.11.2015 р.  
2.2. Подати на затвердження ректору Університету пропозиції до 

Міністерства освіти і науки України щодо плану державного замовлення для 
навчання у Харківському національному університеті міського господарства 
імені О.М. Бекетова за всіма освітніми ступенями і освітньо-
кваліфікаційними рівнями на 2016 рік.  
Відповідальні: перший проректор Г.В. Стадник, відповідальний секретар 
Приймальної комісії О.І Малєєв, декани факультетів, директори коледжів В.І. 
Лук’янов та О.М. Назаренко. 

Термін: 01.12.2015 р. 
3. Інформаційно-обчислювальному центру Університету, за 

погодженням з Секретаріатом Приймальної комісії, підготувати  пропозиції 
щодо адміністрування процесів Приймальної кампанії  та взаємодії з 
Державним підприємством «Інфоресурс» з питань оптимізації 
інформаційного супроводу вступної кампанії 2016 року,запровадження 
електронної реєстрації заяв вступників тощо. 
Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії О.І.Малєєв, 
начальник ІОЦ М.П. Пан.  

Термін: 10.12.2015 р. 
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4. Деканам факультетів, директору навчально-наукового інституту 
заочного навчання та післядипломної освіти,  директорам коледжів:  

4.1. Розробити перелік освітніх програм і спеціалізацій, за якими буде 
здійснюватися прийом на навчання в 2016 році. 
Відповідальні: декани факультетів, директор навчально-наукового інституту 
заочного  навчання та післядипломної освіти А.Є.Ачкасов, директори 
коледжів В.І. Лук’янов та О.М. Назаренко.  

Термін виконання: 01.12.2015 р. 
4.2. Спільно з Центром доуніверситетської освіти і кар’єри 

Університету організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед 
учнів випускних класів ЗОШ, студентів випускних курсів  ВНЗ І – ІІ рівнів 
акредитації, робітників споріднених  комунальних підприємств, у яких є 
попит на отримання вищої освіти за профілем своєї трудової діяльності. 
Відповідальні: декани факультетів, директор навчально-наукового інституту 
заочного навчання та післядипломної освіти Ачкасов А.Є., директори  
коледжів  Лук’янов В.І. та Назаренко О.М. , директор Центру 
доуніверситетської освіти і кар’єри  Мельман В.О. , голова Студентського 
Сенату Вершиніна Д.М. . 

Термін виконання: протягом року 
4.3. Директору центру доуніверситетської освіти і кар’єри 

Університету, завідувачам кафедр здійснити закріплення загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Харкова та Харківської області, продовжити 
удосконалювати  профорієнтаційну роботу кафедр в закріплених школах та 
використовувати інноваційні підходи при проведенні заходів  в рамках 
університетського проекту «Професії мого міста» 
Відповідальні: Директор центру доуніверситетської освіти і кар’єри Мельман 
В.О., завідувачі кафедр.  

Термін виконання: протягом навчального року. 
5.Колективу кафедри філософії і політології продовжити соціологічні 

обстеження першокурсників, у яких дослідити мотивації вибору місця 
навчання, джерела отримання інформації про університет, особливо питання 
адаптації студентів щодо навчання в Університеті.  

Відповідальний: завідувач кафедри соціології і політології В.В. 
Корженко. 

Термін виконання: протягом року. 
6. Центру міжнародної діяльності і освіти, факультету по роботі з 

іноземними студентами визначити перспективні спеціальності, на які є попит 
у студентів – іноземців та розробити заходи щодо їх заохочення до навчання 
в Університеті 
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