ПРОЕКТ
Рішення Вченої ради
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

«Про організацію профорієнтаційної роботи щодо прийому до
університету в 2018 році»
26.03.2018
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної
комісії Арпуля С. В. «Про організацію профорієнтаційної роботи щодо прийому до
університету у 2018 році», Вчена рада університету констатує наступне.
У 2017/2018 навчальному році приймальною комісією, факультетами та
кафедрами проведено значну роботу щодо профорієнтації випускників шкіл, училищ,
коледжів, технікумів, робітничої молоді та підготовки до вступної кампанії 2018 року.
Відповідно до Плану заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді
у 2017/2018 навчальному році два рази проводився «День відкритих дверей» (два рази –
у Дніпропетровську та один раз – у Львівській філії). Під час кожного дня відкритих
дверей відбулися зустрічі майбутніх абітурієнтів з керівництвом університету,
деканами факультетів, провідними викладачами та членами приймальної комісії,
проведені презентації факультетів та спеціальностей. Взагалі в цих заходах взяли
участь 297 абітурієнтів.
Для підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також для
їх профорієнтації, центром довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами
організована робота підготовчих курсів та центрів довузівської підготовки.
Підготовлені методичні вказівки та контрольні завдання з предметів, за якими буде
здійснюватися конкурсний відбір абітурієнтів у 2018 році.
Кожен з факультетів провів презентації університету в середніх загальноосвітніх
школах, професійно-технічних навчальних закладах, технікумах та коледжах, під час
яких майбутні абітурієнти дізналися про особливості нашого університету, його
традиції, умови прийому та перспективи майбутнього працевлаштування.
З жовтня по грудень, в рамках екскурсійних турів для випускників шкіл,
проводились презентації університету для молоді Дніпропетровського регіону. Всього
в цих заходах взяло участь 85 чоловік.
Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами разом з
приймальною комісією та кафедрами «Вищої математики» і «Фізики» організовано
перший (дистанційний) тур Всеукраїнської олімпіади з математики та фізики для
вступників на основі повної загальної середньої освіти.
В рамках профорієнтаційної роботи та з метою залучення обдарованої молоді з
числа випускників коледжів з листопада 2017 року провідними фахівцями університету
проводиться профорієнтаційні зустрічі для вступників на навчання зі скороченим
терміном підготовки, в яких на даний час взяли участь 1252 особи.
У 2017/2018 навчальному році проводилась цілеспрямована рекламно-агітаційна
робота. В рекламних проспектах та листівках, через мережу Internet
розповсюджувалася інформація про університет, правила прийому та заходи, які
проводяться для абітурієнтів. Приймальна комісія активно використовує «Інтернетпортал» приймальної комісії для кращого інформування майбутніх абітурієнтів з
особливостями Правил прийому та наданням оперативної інформації щодо вступу до
університету.

З метою залучення абітурієнтів та поширення інформації про університет
організовано центр проведення Зовнішнього незалежного оцінювання. Під час
проведення пробного ЗНО 24 березня 2018 року приймальною комісією проводилася
профорієнтаційна та агітаційна робота серед випускників загальноосвітніх шкіл.
Також проводиться робота з організації та підготовки до вступної кампанії 2018
року. Так згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та
Положенням про приймальну комісію університету розроблені Правила прийому до
університету та відокремлених структурних підрозділів університету, створені всі
необхідні функціональні підрозділи приймальної комісії: відбіркові, предметні
екзаменаційні, фахові атестаційні та апеляційні комісії. Для організації вступних
випробувань серед окремої категорії вступників розроблені та затверджені програми
вступних випробувань та співбесід, критерії оцінювання та екзаменаційні завдання.
Вчена рада університету постановляє:
1. Схвалити в цілому роботу, яку виконано приймальною комісією, факультетами
та кафедрами з організації профорієнтаційної роботи серед молоді та підготовки до
прийому абітурієнтів у 2018 році.
2. Приймальній комісії, факультетам і кафедрам університету продовжити
профорієнтаційну та агітаційну роботу серед випускників загальноосвітніх шкіл,
училищ та коледжів, звертаючи увагу на роботу в університеті підготовчих курсів в
тому числі і за дистанційною формою підготовки.
Термін виконання: 31.03.2018 – 26.07.2018.
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів,
заступники деканів з нового набору, завідувачі кафедр.
3. Навчально-науковому центру безвідривної освіти та Львівській філії
університету продовжити роботу з представниками залізниць щодо направлення їх
працівників до університету на навчання без відриву від виробництва, в тому числі для
отримання другої вищої освіти та підвищення кваліфікації.
Термін виконання: 31.03.2018 – 21.09.2018.
Відповідальні: директор НН ЦБО, директор Львівської філії.
4. Приймальній комісії університету разом з інформаційно-обчислювальним
центром під час вступної кампанії забезпечити розміщення на сайті приймальної
комісії та офіційному сайті університету оперативної інформації для абітурієнтів:
інформації про порядок і терміни прийому документів, рейтингові списки, результати
конкурсного відбору вступників та інше.
Термін виконання: 31.03.2018 – 30.09.2018.
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, начальник ІОЦ.
5. Приймальній комісії, факультетам і кафедрам університету, центру довузівської
підготовки та роботи з іноземними студентами розробити «План заходів з організації
профорієнтаційної роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році».
Термін виконання: до 28.09.2018.
Відповідальні: відповідальний секретар ПК, декани факультетів, заступники
деканів з нового набору, завідувачі кафедр, директор центру довузівської підготовки та
роботи з іноземними студентами.

