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Вчена рада заслухала і обговорила доповідь начальника інформаційно-

обчислювального центру Пана М.П. «Про результати вступної кампанії 

2018 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2019 році» 

Вчена рада відмічає наступне. 

Детальна інформація про прийом абітурієнтів у 2018 р. була 

підготовлена сектором ЄДЕБО інформаційно-обчислювального центру у 

вигляді звіту «Вступна кампанія 2018: Аналіз проблем та перспективи».  

Прийом заяв абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти під 

час вступної кампанії 2018 р. здійснювався шляхом подання електронних заяв 

через кабінет вступника. Було подано 6257 заяв абітурієнтів на перший курс 

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

2017 р. – 6172 заяви). На перший курс скороченого терміну навчання на базі 

молодшого спеціаліста було подано 415 заяв (у 2017 р. – 522 заяви). 

Максимально можливий обсяг державного замовлення на 

бакалаврському рівні на базі повної загальної середньої освіти становив 397 

осіб. Фактичний прийом складав 277 осіб, що становить 69,8 % від 

максимально можливого обсягу (у 2017 р. – 76,4 % від максимально 

можливого обсягу). 

Результати вступної компанії 2018 року на бакалаврському рівні по 

денній формі навчання – порівняно з результатами минулого року  відсоток 

заповнення ліцензованих обсягів зменшився з 47,4 % у минулому році до 

45,53 % цього року.  

Слід відмітити, що стовідсоткового результату зарахованих осіб відносно 

ліцензійного обсягу досягнуто по таким освітнім програмам: «Готельно-

ресторанна справа», «Туризм» і «Публічне управління та адміністрування». 

Контрактників на перший курс денної форми навчання (за вилученням 

контрактників скороченного терміну навчання) зараховано 587 осіб (459 осіб 

у 2017 р.), в тому числі по небюджетним пропозиціям було зараховано 306 
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контрактників, що складає 52,1 % від зарахованих контрактників. 

На перший курс скороченого терміну навчання на базі молодшого 

спеціаліста було подано 415 заяв (проти 522 заяв у 2017 р.), а зараховано – 

267 осіб, у тому числі 241 особа – за бюджетом, а 26 осіб – за контрактом 

(271 особа у минулому році, в т.ч. 246 осіб – за бюджетом та 25 осіб – за 

контрактом). 

У цілому на перший курс денної форми навчання ОКР бакалавр 

прийнято 1131  особа (проти 1018 осіб у минулому році). 

Щодо зарахування на старші курси денної форми навчання рівня 

бакалавр: на другий курс зараховано 21 особу за контрактом (28 – у минулому 

році), а на третій курс – 64 особи (55 осіб у минулому році). 

Загалом на другий і третій курси денної форми навчання прийнято 85 

осіб (83 осіб у минулому році). 

На перший курс ОКР бакалавр заочної форми навчання було зараховано 

122 особи, проти 163 – в минулому році. Щодо зарахування на старші курси 

заочної форми навчання ОКР бакалавр: на другий курс зараховано 62 особи 

(86 осіб у 2017 р.), а на третій курс – 153  особи (374 особи в минулому році). 

У цілому на другий і третій курси заочної форми навчання прийнято 215 осіб, 

а з урахуванням прийому в березні 2018 р. – 313 осіб (проти 460 осіб у 

минулому році). 

Треба відмітити, що 77 випускників підготовчих курсів  із 155 були 

зараховані студентами ОКР бакалавр, що складає 49,6% від загальної 

кількості. 

На перший курс ОКР магістр денної форми навчання було зараховано 

678 осіб (694  – у минулому році), з них 387 осіб – за бюджетом, а 291 особа – 

за контрактом. Результати прийому на магістерському рівні не можна вважати 

позитивними: було прийнято на перший курс 678  магістрів, що складає 

33,9 % від ліцензійного обсягу  (35,2 % у минулому році). 

Освітні програми з найбільшими показниками зарахованих магістрів 

денної форми навчання відносно ліцензійного обсягу – Архітектура будівель і 

споруд, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 

Електротехнічні системи електроспоживання, Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова). 

На перший курс заочної форми навчання ОКР магістр зараховано 208 

осіб проти 120 осіб у минулому році. 

Треба відмітити, що для вступу до магістратури за спеціальностями 

051 Економіка підприємства, 241 Готельна і ресторанна справа, 

242 Туризмознавство вперше бакалаври здавали ЗНО з англійської мови, а це 

для багатьох вступників стало серйозною проблемою. В результаті  по 

спеціальності 051 було зараховано тільки 8 магістрів (проти 18 у минулому 
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році), по спеціальності 242 – тільки 10 магістрів (проти 37 у минулому році), 

а по спеціальності 241 – 19 магістрів (проти 40 у минулому році). Наведені 

дані стосуються денної форми навчання. 

Щодо зарахування магістрів заочної форми навчання за цим ж 

спеціальностями – результати 1,2 і 3 відповідно. 

У наступному 2019 р. список спеціальностей для вступу до 

магістратури із здачею ЗНО з англійської мови  розширено на спеціальності 

071, 073, 076 та 281, що ставить нові виклики для нашого Університету. 

Для усунення недоліків вступної кампанії 2018 року Вчена рада 

постановляє: 

1. Розглянути результати вступної кампанії на засіданнях Вчених рад 

факультетів і засіданнях кафедр. Визначити недоліки у профорієнтаційній 

роботі та передбачити заходи щодо їхнього усунення. 

Відповідальні: голови Вчених рад факультетів, завідувачі випускових 

кафедр. 

Термін виконання: жовтень 2018 р. 

2. Осучаснити профорієнтаційну роботу шляхом переформатування 

днів відкритих дверей факультетів, активізації іміджевих проектів 

підвищення ефективності роботи сайтів кафедр та сайту «Абітурієнт», а 

також зустрічей з абітурієнтами, роботи в соціальних мережах тощо. 

Відповідальні: директор центру доуніверситетської підготовки та 

кар’єри, начальник відділу PR-комунікацій, декани факультетів. 

Термін виконання: протягом поточного навчального року. 

3.Активізувати роботу щодо збереження контингенту студентів при 

вступі до магістратури, активізувати роботу щодо залучення студентів з 

інших ВНЗ до навчання на магістерських програмах. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: протягом поточного навчального року. 

4. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр розробити 

заходи щодо підготовки бакалаврів для здачі ЗНО з англійської мови.  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: 31.10.2018 р. 

5. Забезпечити системну професійну роботу кафедр у період 

приймальної кампанії. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: червень-серпень 2019 р. 

6. Проаналізувати і встановити вагомі коефіцієнти по освітнім 

програмам і дисциплінам ЗНО відповідно до проведених раніше розрахунків. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: 30.11.2018 р. 



4 

 

 


