
 

ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

Звіт приймальної комісії «Про підсумки прийому до університету у 2018 році» 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Арпуля С. В. «Про підсумки прийому до університету у 2018 році», Вчена рада університету 

відмічає, що за час 2017/2018 навчального року приймальною комісією та факультетами 

університету виконана значна робота щодо підготовки до вступної кампанії та проведення 

прийому до університету у 2018 році. 

Вчена рада університету постановляє: 

1. Схвалити в цілому роботу, яку виконано приймальною комісією та факультетами 

університету з підготовки та проведення прийому до університету у 2018 році. 

2. Факультетам та кафедрам університету протягом 2018/2019 навчального року 

проводити активну і цілеспрямовану профорієнтаційну та агітаційну роботу в школах міста, 

області та в школах населених пунктів, що тяжіють до залізничних вузлів, в училищах, 

коледжах та підприємствах. З метою залучення більшої кількості молоді для вступу до 

університету використовувати можливості реклами в міському та приміському транспорті, 

впроваджувати сучасні підходи в профорієнтаційній та агітаційній роботі. 

Термін виконання: жовтень 2018 року – травень 2019 року. 

Відповідальні: декани факультетів, заступники деканів з нового набору, завідувачі 

кафедрами. 

3. Центру довузівської підготовки і роботи з іноземними студентами, з метою залучення 

до університету іноземних громадян та громадян України, організувати роботу групи, яка буде 

займатися рекламою університету в мережі інтернет з використанням різноманітних соціальних 

мереж (Facebook, Twitter, Instagram). 

Термін виконання: жовтень 2018 року – травень 2019 року. 

Відповідальні: директор центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 

студентами. 

4. Враховуючи позитивний досвід вступних кампаній 2017/18 років та залучення 

додаткового контингенту майбутніх абітурієнтів, організувати при університеті центр 

тестувань ЗНО-2019. Факультетам та кафедрам університету за участю приймальної комісії 

провести профорієнтаційну та агітаційну роботу з учнями, що приймуть участь в тестуваннях 

ЗНО. 

Термін виконання: листопад 2018 року – червень 2019 року. 

Відповідальні: декани факультетів, заступники деканів з нового набору, завідуючі 

кафедр, відповідальний секретар приймальної комісії, відповідальний за центр тестувань ЗНО. 

5. Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами організувати та 

провести Всеукраїнську олімпіаду університету для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти з загальноосвітніх предметів (математика, фізика, 

іноземна мова, біологія, хімія) серед учнів випускних класів середніх загальноосвітніх шкіл та 

училищ. 

Термін виконання: грудень 2018 року – травень 2019 року. 

Відповідальні: директор центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 

студентами. 

6. Факультетам та кафедрам університету разом з Центром довузівської підготовки і 

роботи з іноземними студентами відновити роботу Центрів профорієнтації молоді в різних 

містах України та створити максимально можливу кількість нових центрів. На базі центрів 

провести презентації університету, факультетів та спеціальностей. 

Термін виконання: жовтень 2018 року – квітень 2019 року. 



 

Відповідальні: директор Центру довузівської підготовки і роботи з іноземними 

студентами, декани факультетів, заступники деканів з нового набору, завідувачі кафедр. 

7. Приймальній комісії та факультетам організувати та провести Дні відкритих дверей в 

університеті, під час яких ознайомити майбутніх абітурієнтів з Правилами прийому до 

університету у 2019 році, провести презентації факультетів та спеціальностей. Факультетам та 

кафедрам підготувати стенди та демонстраційні матеріали. 

Термін виконання: жовтень 2018 року – квітень 2019 року. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі кафедр, декани 

факультетів. 

8. Факультетам та кафедрам університету проводити активну профорієнтаційну та 

агітаційну роботу в коледжах, звернувши особливу увагу на агітацію щодо вступу випускників 

коледжів в університет на денну форму навчання. Проводити також роботу щодо включення до 

комплексу «Коледж-університет» нових коледжів, особливо тих, які готують фахівців за 

економічними, будівельними, комп’ютерними, енергетичними та залізничними 

спеціальностями. Приймальній комісії організувати проведення всеукраїнської фахової 

олімпіади у коледжах України. 

Термін виконання: жовтень 2018 року – травень 2019 року. 

Відповідальні: декани факультетів, заступники деканів з нового набору, завідувачі 

кафедр, відповідальний секретар приймальної комісії. 

9. Редакційно-видавничому відділу підготувати необхідні рекламно-агітаційні матеріали 

(рекламні буклети, плакати та інше) для проведення профорієнтаційної роботи у школах, 

училищах, коледжах та Центрах довузівської підготовки. Випусковим кафедрам оновити та 

подати до редакційно-видавничого відділу необхідну інформацію про спеціальності, кафедри 

та наукову роботу з студентами. 

Термін виконання: не пізніше жовтня 2018 р. 

Відповідальний: начальник редакційно-видавничого відділу, завідувачі випускових 

кафедр, декани. 

10. Інформаційно-обчислювальному центру (ІОЦ) підтримувати роботу сайту 

Приймальної комісії. ІОЦ та приймальній комісії протягом 2018/2019 навчального року 

проводити оновлення інформації щодо вступу до університету на офіційному сайті 

університету та сайті Приймальної комісії. 

Термін виконання: протягом 2018/2019 навчального року. 

Відповідальний: начальник ІОЦ, відповідальний секретар ПК. 


