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Незвично напівпорожні коридори, черга з кількох 
осіб до приймальної комісії. Таким 11 липня став пер
ший день прийому документів від вступників на основі 
повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого 
спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра у головно
му корпусі Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. Цей ВНЗ — один із лідерів за 
кількістю поданих заяв абітурієнтів у минулі роки. А 
відсутність ажіотажу нині — результат максимальної 
автоматизації роботи, зокрема впровадження виключ
но електронної форми подачі заяв для охочих вступити 
на перший курс денної форми навчання на основі ЗНО.

Цьогорічні абітурієнти можуть подати до 15 заяв. Об
меження щодо кількості університетів не встанов
люється, натомість до п'яти обмежено кількість 
спеціальностей. Подання заяв в електронній формі на

освітні програми, на яких не передбачається прийом за 
державні кошти, не обмежується. Кожну заяву 
абітурієнту слід визначити за рівнем пріоритетності. 
Завдяки цьому ранжуванню електронна система буде 
знати, за якою логікою зараховувати абітурієнта. Та
кож серед цьогорічних новацій — скасування позакон- 
курсного вступу та цільового прийому. Тож усі учасни
ки вступної кампанії проходитимуть конкурсний відбір. 
Водночас деякі категорії громадян, які з об'єктивних 
причин потребують підтримки держави, також вступа
тимуть за конкурсом, але на основі інших видів вступ
них випробувань.

Чи вплинули запроваджені зміни на роботу приймаль
них комісій, — у розмові з відповідальним секретарем 
приймальної комісії Національного педагогічного універ
ситету ім. М.П. Драгоманова Тарасом Олефіренком.

Електронний похід у науку
- Прийом документів на 

вступ за результатами ЗНО на 
денну форму навчання (окрім 
пільговиків та вступників на 
молодшого спеціаліста) цьо- 
горіч здійснюється виключно в 
електронній формі. Тож таким 
способом подачі заяв скорис
тається більшість абітурієнтів. 
Тарасе Олексійовичу, як це 
змінило роботу приймальної 
комісії НПУ ім. М.П. Драгома
нова?

- У 2012 році наша держава 
започаткувала таку програму, 
як Єдина державна електрон-

дачами. Штаб "Абітурієнт" —  
це наші помічники, що підка
зують вступникам, які доку
менти потрібно з собою ма
ти, де можна зробити ксеро
копію.

- У перший день прийому до
кументів маєте великий наплив 
абітурієнтів?

- Якщо розглядати елек
тронні заяви, то станом на 
13:00 у нас їх уже десь до 1,5 
тис. Такою ж була динаміка 
подання заяв у перший день 
вступної кампанії і в минулі 
роки. Звичайно, очікуємо

зареєструватися власноруч. 
Якщо потрібно, йому нада
ються фахові консультації зі 
вступу до того чи іншого ви
щого навчального закладу.

У нас є у Львівській області 
не один локальний центр, 
діють вони і у Полтавській, 
Черкаській та інших облас
тях, крім зони АТО. А також, 
звичайно, у Києві. їхній пе
релік можна знайти на нашо
му офіційному сайті.

- Тарасе Олексійовичу, яким  
чином в Н П У  формувалося д ер 
жавне замовлення на и уу« т в -
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ку педагогічних кадрів та на які 
цифри очікувати вступникам?

- Державне замовлення 
для бакалаврі вищим на
вчальним закладам було до
ведено вчасно. У п'ятницю, 8 
липня, в Міністерстві освіти і 
науки України засідала кон
курсна комісія, яка оприлюд
нила на своєму офіційному 
сайті доведене державне за
мовлення, яке ми одразу ж 
продублювали на своєму 
сайті і на стендах приймаль
ної комісії. Тож там кожен 
охочий може ознайомитися з 
обсягами державного замов
лення на підготовку здобу- 
вачів вищої освіти у 2016 році 
в Національному педа
гогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова. Держав
не замовлення на підготовку 
фахівців за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями 
"Спеціаліст" і "Магістр" ще 
допрацьовується.

Цього року вживається та
кий термін, як максимальне 
державне замовлення. Ви
щим навчальним закладам 
доведено обсяг держзамов
лення. Максимум ВНЗ ще 
могли додавати 25% до ми
нулорічних показників. Фор
мування рейтингового спис
ку і зарахування за квотами 
відбуватимуться через ЄДЕ- 
БО. Перший рейтинговий 
список буде сформовано 27- 
28 липня (серед тих, хто всту
патиме за творчим конкур
сом, співбесідою). Потім 1 
серпня автоматизована сис-

на база з питань освіти. Це 
було на державному рівні. А 
ми у себе ще 2008 року ввели 
о н л а й н - р е є с т р а ц і ю  
абітурієнтів. Тому для нас це 
не є новиною. Вже котрий рік 
поспіль ця система у нас пра
цює надійно. Головне, щоб 
сам сервер центральної Єди
ної державної електронної 
бази з питань освіти працю
вав. Але ось сьогодні о 9:00 
розпочалася реєстрація —  
станом на обід першого дня 
подачі документів абсолютно 
все працює, немає ніяких не
гативів.

За допомогою електронних 
подач заяв забезпечується 
прозорість роботи приймаль
ної комісії, бо сайт vstup.info 
(інформаційна система "Кон
курс") одразу паралельно по
казує і сайти вишів. Знову ж 
таки рейтингові списки, спис
ки зарахованих, рішення

меншу кількість абітурієнтів у 
зв’язку зі значним зменшен
ням порівняно з минулими 
роками кількості осіб, які здо
були повну загальну середню 
освіту.

- Тарасе Олексійовичу, що 
робити вступнику, якщо у  нього 
виникнуть труднощі при по
данні заяви в електронній 
формі?

- Для таких випадків у нас 
створено локальні центри, 
куди може приїхати особа, 
яка хоче подати документи 
через електронну заявку і не 
має з певних причин на це 
змоги (наприклад, Інтернет 
чи комп'ютер у цей період не 
працює) або бажає не просто 
прочитати умови чи правила 
прийому до вищого навчаль
ного закладу (і не лише до 
нашого) на сайті. Кожен 
абітурієнт може прийти до 
такого локального центру,

приймальної комісії, порядок 
денний засідання приймаль
ної комісії висвітлюється на 
нашому сайті в розділі 
"Абітурієнт-2016".

Крім того, перенесення пи
тань, пов'язаних зі вступною 
кампанією, в електронний 
простір спрощує нашу робо
ту. Раніше в абітурієнтів була 
купа запитань через не
поінформованість. Зараз же 
всю інформацію щодо вступу 
маємо змогу розміщувати на 
офіційному сайті ВНЗ. Тож

поінформованість громадсь
кості, думаю, на високому 
рівні.

Крім того, у зв'язку з актив
ним розвитком електронної 
подачі документів цього року 
ми скоротили кількість залу
чених до роботи приймальної 
комісії студентів зі штабу 
"Абітурієнт". Якщо раніше їх 
було до 200, то зараз —  до 
70. Вони працюють в абсо
лютно спокійному режимі та 
повністю справляються з по
ставленими перед ними за-
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тема згенерує список зара
хованих за результатами 
ЗНО. Вищим навчальним за
кладам залишиться тільки ці 
списки оприлюднити і "про
вести” через приймальні 
комісії.

- Чи продовжує втілюватися в 
університеті практика додатко
вих балів для вступників на на
вчання за освітньо-кваліф і- 
каційним рівнем спеціаліста та 
ступенем магістра?

- Так, наша практика нара
хування додаткових балів та
ким вступникам відпрацьо
вана роками (адже існує з 
2010 року) й перелік тих 
робіт, за які вони надаються, 
залишається незмінним. Що 
для магістра може бути до
датковим балом? Звичайно,

V магістри —  це переважно
V освітньо-наукова програма, 

може бути й освітньо-про
фесійна. Тому участь у кон
ференціях, статті за фахом
—  у правилах прийому виз
начено чіткий перелік, за що 
надаються додаткові бали.

рішення, чи можна надати 
додатковий бал чи не варто.

- Як цього року в Драго - 
манівському університеті відбу
ватиметься "перехресний вст
уп” до магістратури?

- Порівняно з попередніми 
роками ми розвинули прак
тику "перехресної" магістра
тури. Раніше ми визначали, 
що тільки з дипломами з 
певними спеціальностями 
можна вступати на ту чи іншу 
спеціальність для здобуття 
ступеня магістра. Зараз же ВВ 
ми переконалися, що якщо |вв 
людина має певний фах, во
на підтвердить це на вступ
них фахових випробуваннях.
Вони ж відсіють некомпе- ЗС 
тентних людей. Тож, розши- 
ривши поле для подачі доку- 
ментів, водночас ми жорстко . А  
контролюємо, щоб на ту чи Зс 
іншу спеціальність проходи-
ла фахова людина. - Й

- Тарасе Олексійовичу, дя- Л  
куємо за спілкування. Наш им
же читачам хочемо нагадати, Л /  
що прийом документів на денну \  )
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На випадок виникнення 
подвійних трактувань у 
абітурієнта чи й працівника 
приймальної комісії щодо 
цього питання скликається 
засідання приймальної комі
сії, склад якої затверд
жується наказом ректора. До 
роботи залучаємо представ
ників Українського центру 
оцінювання якості освіти, 
профспілкових організацій, 
Міністерства освіти і науки, 
студентського самовряду
вання, деканів факультетів. І 
колегіально ухвалюємо

форму навчання на основі по
вної загальної середньо? освіти 
триватиме до 27 липня. Для тих, 
хто проходитиме вступні випро
бування в обраному виші, — до 
20 липня. Творчі конкурси, іспи
ти, співбесіди відбуватимуться 
21-27 липня.

Розмову вела

Світлана
ГОРСЬКА

спеціально для "Освіти” 
фото Олександра 

Клименка


