Зміни в умовах вступу до вузів є, але
вимог до якості знань ніхто не відміняв...

Традиційно редакція звертається до керівництва Львівської
філії Дніпропетровського Національного університету залізничного транспорту ім. ак. Лазаряна
із запитаннями про умови вступу до університету, які діятимуть у наступному 2011 році. На
запитання редакції погодився
відповісти директор Львівської
філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна Степан ДОВГАНЮК.
– Чи зазнали змін Умови прийому до вищих навчальних закладів
України у 2011 році?
– Так. Умови прийому до вищих
навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і
науки України №961від 19.10.2010
року, по відношенню до Умов прийому 2010 року зазнали суттєвих змін.
Збільшився термін прийому документів. Прийом заяв та документів
від вступників на навчання на основі
повної загальної середньої освіти на
денну форму триватиме з 1 по 31
липня, крім випадків, коли абітурієнт
має право здавати вступні іспити у
вищому навчальному закладі. Строки
прийому заяв та документів на навчання без відриву від виробництва
(заочне, екстернат) визначаються
правилами прийому до вищого навчального закладу і не можуть бути
більше 30 днів.
Строки прийому заяв та документів на навчання зі скороченим терміном від осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра
за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20.06.2007
№839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста”, визначаються правилами прийому до вищого навчального
закладу. Для цієї категорії вступників
сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти не потрібні,
бо вони проходять професійне тестування (завдання тестів включають
запитання зі спеціальності).
– Яка категорія абітурієнтів, не
маючи сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти,
може здавати вступні іспити у навчальному закладі?
– Право брати участь у конкурсі
за результатами вступних екзаменів
із конкурсних предметів у вищому
навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання за їх вибором мають
особи з обмеженими фізичними
можливостями (інваліди І та ІІ груп,
діти-інваліди).
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Право брати участь у конкурсі
тільки за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у
вищому навчальному закладі в разі
їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу
до вищого навчального закладу; військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом (при вступі на заочну форму
навчання); особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою
для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання,
встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством
охорони здоров’я України, для яких
Український центр оцінювання якості
освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
Прийом документів на денну форму навчання цієї категорії абітурієнтів
закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31
липня.
– Із яких предметів необхідні
сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти для вступу у ваш навчальний заклад?
– У 2011 році це буде українська мова і література – обов’язковий,
математика – профільний і третій
на вибір абітурієнта – фізика, або
іноземна мова. Треба відмітити і те,
що вступники мають право подавати сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти, видані у
2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, 2009 або 2010 роки.
Це значить, що випускникам шкіл минулих літ не обов’язково проходити
незалежне тестування з усіх трьох
дисциплін у 2011 році. Наприклад,
якщо абітурієнт отримав високі бали
з математики у 2008 році, з української мови і літератури у 2010 році, то
у 2011 році йому треба пройти незалежне тестування тільки з фізики.
Як і в 2010 році, вступники мають
право подавати документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних
закладів України та не більше ніж на
три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них.
– Із яким мінімальним балом
сертифіката можна брати участь у
конкурсному відборі на навчання?
– Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до
участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі
повної загальної середньої освіти, які
подають сертифікати Українського
центру оцінювання якості освіти
(або їх копії) для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра, із
результатом не нижче 124 бали з відповідних загальноосвітніх предметів.
– Конкурсний бал – це сума
балів трьох сертифікатів?
– Ні. Для конкурсного відбору
осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів
сертифіката з конкурсних предметів
(вступних екзаменів), середнього
бала документа (додатка до документа) про повну загальну серед-

ню освіту та додаткових балів. При
цьому середній бал документа про
повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з
округленням до десятих частин бала
і переводиться у 200-бальну шкалу.
Вважаю за необхідне поінформувати про додаткові бали, які запроваджуються вперше. Призерам
(особам, нагородженим дипломами I
- III ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт,
учнів – членів Малої академії наук
України до конкурсного бала при
вступі на основі повної загальної
середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони
вступають на напрями підготовки,
для яких профільним є вступне випробування з предмета, із якого вони
є призерами.
Величина додаткового бала
встановлюється: особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50
балів; особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів; особам,
нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Випускники Центрів довузівської
підготовки і надалі не матимуть пільг,
але згідно з Умовами прийому, особам із числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили
підготовчі курси (довузівської підготовки) вищого навчального закладу,
для вступу на основі повної загальної
середньої освіти до цього вищого
навчального закладу для навчання
на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на
відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу може додаватися до 20
балів за результатами підсумкової
атестації. Практика засвідчує, що
внаслідок навчання на курсах якість
знань може серйозно зрости, отже,
абітурієнт має можливість підійти до
зовнішнього незалежного оцінювання більш підготовленим.
– Для яких категорій вступників передбачено зарахування за
окремим конкурсом?
– За окремим конкурсом відповідно до суми балів сертифікатів
Українського центру оцінювання
якості освіти або суми балів, отриманих на вступних іспитах, зараховуються на перший курс денної та заочної форми навчання: на цільові місця
особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.99 №1159
“Про підготовку фахівців для роботи
в сільській місцевості”, для цієї категорії квота не повинна перевищувати
50% від обсягу держзамовлення; на
місця, що визначаються відповідним
щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства
оборони України при вступі на військові спеціальності кафедри військової
підготовки Держспецтрансслужби.
Не беруть участі у 2011 році у
зарахуванні за окремим конкурсом
на перший курс заочної форми навчання особи, які мають стаж роботи
за фахом не менше року.
Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,
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можуть брати участь у конкурсі на
загальних засадах.
– За якими спеціальностями і
впродовж якого часу проводиться
навчання у Львівській філії університету?
– Ці дані ми звели у таблицю,
пропоную ознайомитися з нею.
– Які терміни зарахування до
університету?
– Приймальна комісія на підставі
рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до
зарахування на навчання на місця
державного замовлення вступників,
які перебувають на вищих позиціях
рейтингового списку. Рекомендації до
зарахування вступників на навчання
за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця
державного замовлення. Приймальна
комісія видає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на
місця державного замовлення у три
етапи: у перший, шостий та восьмий
дні після останнього дня прийому
заяв. Рішення приймальної комісії
про рекомендування до зарахування
Напрям підготовки
(за переліком 2006 року)

оприлюднюється в день його прийняття. Офіційним повідомленням
про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення
відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального
закладу.
– Чи працюють курси довузівської підготовки у Львівській
філії?
– Після затвердження умов прийому ми будемо організовувати роботу курсів довузівської підготовки.
Основне завдання курсів – підготовка
до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень. Роботу
курсів плануємо розпочати з 20 листопада 2010 року. Підготовка буде вестись із математики, фізики та української мови і літератури у вихідні дні.
Об’єм аудиторних занять складатиме
150 годин (100 год. математика, 100
год. фізика та 50 год. українська мова
і література), передбачено виконання
9 контрольних робіт. Орієнтовна вартість навчання на курсах довузівської
підготовки становитиме 950-1050 грн.
Довідки і попередній запис на курси за
тел. (032)267-34-87.
Спеціальність
(за переліком 1997 року)

Денна форма навчання
6.070101 Транспортні технології
(залізничний транспорт)

6.070105 Рухомий склад залізниць (вагони, локомотиви)

6.070108 Залізничні споруди та
колійне господарство

Організація перевезень і управління
на залізничному транспорті – 4 роки
Рухомий склад та спеціальна техніка
залізничного транспорту
(вагони) – 4 роки
Рухомий склад та спеціальна техніка
залізничного транспорту
(локомотиви) – 4 роки)
Залізничні споруди та колійне
господарство – 4 роки

Заочна форма навчання
6.060101 Будівництво

Промислове і цивільне
будівництво – 2 роки

6.050701 Електротехніка та
електротехнології

Електротехнічні системи
електроспоживання – 3 роки

6.050702 Електромеханіка

Електричний транспорт – 3 роки

6.050601 Теплоенергетика

Теплоенергетика – 2 роки

6.070105 Рухомий склад
залізниць

Рухомий склад та спеціальна
техніка залізничного транспорту
(вагони) – 5 років
Рухомий склад та спеціальна техніка
залізничного транспорту
(локомотиви) – 5 років

6.070108 Залізничні споруди та
колійне господарство

Залізничні споруди та колійне
господарство – 5 років

6.070101 Транспортні
технології (залізничний транспорт)

Організація перевезень і управління
на залізничному транспорті – 5 років

6.050202 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
6.060103 Гідротехніка
(водні ресурси)
6.040106 Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування

Автоматика та автоматизація на
транспорті – 3 роки
Водопостачання та
водовідведення – 3 роки
Екологія та охорона
навколишнього середовища – 2 роки

6.030509 Облік і аудит

Облік і аудит – 3 роки

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій
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