В И Т Я Г
з протоколу № 8 засідання вченої ради
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний
університет»
Міністерства освіти і науки України
м. Кривий Ріг

26 квітня 2016 р.

Вчена рада затверджена 26.12.2011 р., наказ № 32 (зі змінами).
Присутні 65 членів вченої ради з 84.
СЛУХАЛИ: Про стан підготовки університету до вступної кампанії
2016 року.
Доповідач: в.о. ректора Ступнік М.І. (слайди додаються).
Приймальна комісія університету розпочала підготовку до вступної
кампанії у листопаді 2015 року.
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами
прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за
№1351/27796, розроблено Правила прийому до ДВНЗ «Криворізький
національний університет» у 2016 році.
Набір студентів до ВНЗ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні у
2016 році буде здійснюватись за новим єдиним Переліком галузей та
спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2015 року № 266 (слайд 1).
У Правилах прийому до університету у 2016 році враховані всі
особливості прийому на навчання за ступенем бакалавра за 35 спеціальностями
(2015р. – 48 напрямів підготовки), за ОКР спеціаліста і ступенем магістра із 35
спеціальностей (2015 р. – 65 спеціальностей). За окремими спеціальностями
конкретизується до рівня спеціалізацій: •014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями); •015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); •274
Транспортні технології (за видами) (слайд 2).
Вступники, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти,
зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви
тільки в електронній формі. (слайд 3) Зважаючи на це, з 11 липня (від
початку прийому документів) доцільно передбачити 2-3 робочих місця у
кожному структурному підрозділі університету для надання допомоги
вступникам у подачі електронної заяви.
У цьому році вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять
спеціальностей, на яких передбачено прийом за державні кошти, та
визначити їх пріоритетність. Подання заяв в електронній формі на освітні

програми, на яких не передбачається прийому за державні кошти, не
обмежується. (слайд 4).
Поряд із запровадженням Переліку галузей знань та спеціальностей,
новий механізм розподілу бюджетних місць (для одержання ступеню
бакалавра) має стати ще однією новацією вступної кампанії-2016. Відповідно
до Умов прийому на 2016 р., державне замовлення може розміщуватись у
державних, комунальних чи приватних вищих навчальних закладах.
До 15 червня 2016 р. приймальна комісія та відбіркові комісії
інститутів повинні затвердити мінімальні та максимальні обсяги державного
замовлення
для
бакалаврів
за профільними
спеціальностями
(спеціалізаціями). Щоб навчальні заклади штучно не збільшували показників,
встановлено верхню межу: вони не повинні перевищувати обсяг державного
замовлення попереднього року більше, ніж на 25 %. Якщо попереднього року
державне замовлення становило 8 осіб або не надавалося взагалі, то
максимальний його обсяг у 2016 р. може бути встановлено в 10 осіб
(слайд 5).
У нових Умовах прийому відсутні «хвилі», які б передбачали добір
студентів на вакантні бюджетні місця, які залишатимуться через відмову
окремих абітурієнтів навчатися за спеціальністю чи у виші, де їх було
рекомендовано. Якщо вступник втрачає право на зарахування за кошти
державного бюджету, то вакантне місце передається до МОН України.
Коригування списків передбачено лише при вступі на ступінь магістра та
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
У цьому році запроваджено «перехресний вступ» для здобуття ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
та
для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).
Відповідно до Правил прийому, для осіб, які успішно склали фахове вступне
випробування та додаткове вступне випробування у формі співбесіди з
урахуванням середнього бала додатка до диплома, приймальна комісія
встановлює додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання
додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та
фізичних осіб (слайд 6).
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до
ДВНЗ «Криворізький національний університет» було розроблено й
затверджено Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Криворізький
національний університет».
Згідно з Положенням про приймальну комісію у грудні 2015 року
затверджено склад Приймальної комісії ДВНЗ «Криворізький національний
університет», призначено відповідального секретаря, його заступників за
напрямами роботи з числа провідних науково-педагогічних працівників
університету.

З метою активізації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів,
батьків, громадськості для усвідомленого вибору майбутньої професії
учнями старших класів, здійснення професійного інформування про нові
спеціальності 19 грудня 2015 року відбувся «День відкритий дверей» в
Палаці молоді та студентів. На захід були запрошені випускники
загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, технікумів, шкіл
Криворізького району та їх батьки. Захід висвітлювався у ЗМІ: ТРК
«Рудана», ДТК «Криворіжжя», ТК «Перший Криворізький». З метою
оприлюднення інформації про університет надруковано і роздано вступникам
2016 року інформаційні матеріали з переліком усіх спеціальностей та
необхідних для вступу сертифікатів ЗНО.
Окрім того, в університеті працюють підготовчі курси (ЗУФ- 26 груп,
КПІ-9 груп, КЕІ-2 групи), на яких здійснюється підготовка учнів 11-их класів
згідно програм зовнішнього незалежного оцінювання якості знань для вступу
у вищі навчальні заклади. Паралельно проводиться профорієнтаційна робота
з метою зацікавлення слухачів до вступу на навчання до нашого
університету, наприклад, можливість отримати до загальної кількості
додаткові конкурсні бали при вступі на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності (слайд 7). Адже в цьому великий позитив
надійного, стабільного та якісного поповнення рядів студентів нашого
навчального закладу. На підтвердження цього на слайді ви можете побачити
динаміку змін щодо прийому студентів на перший курс за кошти фізичних та
юридичних осіб у 2014 та 2015 році (слайд 8).
На мою думку, за час, що залишився до початку прийому документів,
буде підготовлено відповідні аудиторії, які ми задіємо під час вступної
кампанії, буде оновлено інформаційні стенди, а також створено сприятливі
умови для роботи та відпочинку працівників Приймальної комісії та
проведено навчання технічного секретаріату й відповідальних працівників
Приймальної комісії.
Виступила Тарасова О.В. – відповідальний секретар приймальної
комісії.
Згідно з Положенням про Приймальну комісію за 4 місяці до початку
прийому заяв та документів створено підрозділи Приймальної комісії:
відбіркові комісії інститутів і факультетів загальноуніверситетського
підпорядкування, предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії,
апеляційні комісії та інші підрозділи, які відповідатимуть за проведення
вступної кампанії 2016 року. Також розроблено та затверджено Програми
фахових випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і за
ступенем «магістр», Програми вступного іспиту з іноземної мови для
вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем
«магістр», Програми співбесіди («перехресний вступ») за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем «магістр». Усі програми
розміщені на сайті університету. Окрім того, розроблені тестові завдання для
вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і за
ступенем «магістр», тестові завдання з іноземної мови для вступу на

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем
«магістр», питання для співбесіди («перехресний вступ») за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем «магістр». У цьому році
вступний екзамен з іноземної мови для вступу на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і за ступенем «магістр» буде
проводиться у формі тестування.
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити інформативність, своєчасність, необхідний правовий
рівень і прозорість рішень приймальної та відбіркових комісій університету.
Термін: постійно.
Відповідальні: відповідальні секретарі приймальної та відбіркових
комісій.
2. Підготувати необхідне матеріально-технічне забезпечення роботи
приймальної та відбіркових комісій університету.
Термін: до 30.06.2016.
Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи,
директори навчально-наукових інститутів.
3. Забезпечити реєстрацію та навчання технічного секретаріату
приймальної та відбіркових комісій університету в ЄДЕБО.
Термін: до 30.06.2016.
Відповідальні: відповідальні секретарі приймальної та відбіркових
комісій університету, начальник інформаційно-обчислювального центру
університету.
Рішення прийнято одноголосно.
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