ЗВІТ
за підсумками прийому на перший курс в 2019 році та завдання щодо
покращання профорієнтаційної роботи в новому навчальному році
Цьогорічна вступна кампанія практично не відрізняється від
попереднього року. Абітурієнти, які вступали на основі повної загальної
середньої освіти створювали електронні кабінети та через них подавали заяви
на вступ. В паперовому вигляді подавали документи абітурієнти, які вступали
для здобуття ступеня магістра та ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого
спеціаліста та категорія осіб, які мають спеціальні умови участі в конкурсному
відборі на здобуття вищої освіти.
Для проведення роз’яснювальної роботи серед абітурієнтів, надання
допомоги вступникам, які не змогли самостійно з певних причин коректно
створити електронні кабінети та оформити подання заяв в університеті, був
створений консультаційний центр.
Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік кожен
абітурієнт мав право подати 7 заяв на 4 спеціальності в університети України.
Подання заяви супроводжувалось зазначенням пріоритету, за яким абітурієнт
обирав той чи інший навчальний заклад. Звичайно, нам було цікаво, щоб кожен
абітурієнт встановлював перший пріоритет заявам зі спеціальностями саме
нашого університету. Однак, акцентую увагу, ми не мали на це ніякого впливу
і вибір абітурієнта міг сформуватись тільки від нашого рівня
профорієнтаційної роботи.
Як і в 2018 році, конкурсний бал розраховувався відповідно до формули з
використанням вагових коефіцієнтів. Крім того, остаточно конкурсний бал міг
множитися на регіональний (РК) – 1,02 для абітурієнтів, які поступали,
зокрема, до ВНТУ, галузевий (ГК) – 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1
та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка та сільський (СК) –
1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню
освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 –
для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка).
В цьому році, як і в попередньому, зарахування абітурієнтів на кожну
спеціальність здійснювалось згідно з алгоритмом адресного розміщення
державного замовлення, суть якого полягає в тому, що адресне розміщення
державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та
заочної форм навчання) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів
та пріоритетностей з урахуванням загальних, максимальних обсягів,
кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути
рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа
зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих,
хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за
державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.
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Максимальний обсяг державного замовлення на основі повної загальної
середньої освіти, визначався ВНТУ в залежності від обсягу державного
замовлення 2018 року та рекомендацій до зарахування станом на перший день
їх оголошення.
Таким чином, в цьому році ми могли претендувати на прийом
абітурієнтів за 26 спеціальностями з максимальним обсягом державного
замовлення 619 (657 в 2018 році) осіб денної форми навчання та 10 осіб заочної
форми навчання.
Інформація щодо максимального обсягу державного замовлення за
денною та заочною формами навчання наведена в таблиці 1.
Таблиця1
Шифр
спеціальності

051
073
075
076
101
121
122
123
124
125
126
131
132
133
141
144
151
152
153
163
171
172
183
192
274
275

Назва
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Екологія
Інженерія програмного забезпечення
Комп`ютерні науки
Комп`ютерна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні системи та технології
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Теплоенергетика
Автоматизація та комп`ютерноінтегровані технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Мікро- та наносистемна техніка
Біомедична інженерія
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Технології захисту навколишнього
середовища
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

Максимальний обсяг
державного замовлення
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

5
8
5

0
0
0
0

5
8
38
46
34
5
49
28
27
5
16
90
14
60
33
10
7
10
34
5
49
18
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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10
619
Всього
Пропозиції ВНТУ щодо обсягів прийому за державним замовленням у
2019 році для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого
спеціаліста були затверджені рішеннями Конкурсної комісії з відбору
виконавців державного замовлення. Інформація щодо розподілу державних
місць за денною та заочною формами навчання наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Назва спеціальності
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека БС
Кібербезпека УБ
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування

Частина
Обсяг
ліцензійного держазамовлення
обсягу
2019 (пропозиції)
Шифр
денна заочна денна
заочна
ф.н.
ф.н.
ф.н.
ф.н.
51
10
0
0
0
73
10
0
0
0
75
10
0
0
0
76
0
10
0
0
121
122
123
125
125
131
132
133

25
18
30
10
10
30
15
20

0
0
15
0
0
30
10
10

8
8
12
5
0
7
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Теплоенергетика
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

141

100

50

15

0

144
151

15
20

10
20

5
10

0
0

Біомедична інженерія

163

20

20

0

0

Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка

171
172

20
100

0
100

2
18

0
0

Будівництво та цивільна інженерія

192

80

30

20

0

Автомобільний транспорт
Транспортні технології (автомобільний
транспорт)

274
275

40
30

50
40

9
3

0
0

122

0

Всього

В цьому році від абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти
ми отримали по денній формі навчання 5026 (4878 в 2017 році, 4606 в 2018
році) заяв. По заочній формі навчання абітурієнти подали 167 (269 в 2017 році,
40 в 2018 році) заяв.
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Необхідно відмітити, що в цьому році, як і в попередньому, окрім
відкритих пропозицій, на які отримано бюджетні місця, було створено
небюджетні конкурсні пропозиції для прийому на навчання на основі повної
загальної середньої освіти з іншим набором предметів ЗНО, ніж ті, які були
затверджено Умовами прийому до навчальних закладів України. На ці
пропозиції було подано 1384 (1082 в 2018 році) заяв по денній формі навчання.
Зараховано 115 осіб (87 в 2018 році).
За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує
рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн
500 тисяч заяв від вступників. Відповідно до рейтингу ТОП-100 навчальних
закладів за кількістю заяв від абітурієнтів, Вінницький національний
технічний університет увійшов у ТОП-50 закладів вищої освіти України за
кількістю поданих заяв та посів 41 місце. Серед закладів вищої освіти
Вінничини, ВНТУ посідає 1 міце. Для порівняння Вінницькі заклади вищої
освіти в Україні посіли такі місця: Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського – 42 місце, Вінницький
національний медичний університет ім. М. І. Пирогова – 48 місце, Донецький
національний університет імені Василя Стуса – 49 місце, Вінницький
національний аграрний університет – 53 місце, Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету – 60 місце.
Самий високий конкурс (по кількості поданих заяв на одне бюджетне
місце) були на такі спеціальності: 073 Менеджмент (30,375), 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (20,8), 075 Маркетинг (20,4),
051 Економіка (18,0), 121 Інженерія програмного забезпечення (14,3), 124
Системний аналіз (14,2), 123 Комп’ютерна інженерія (11,18), 163 Біомедична
інженерія (10,0).
Найнижчий конкурс на такі спеціальності: 152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна техніка (1,55), 172 Телекомунікації та
радіотехніка (1,76), 144 Теплоенергетика (1,79), 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка (1,92), 192 Будівництво та цивільна
інженерія (2,25), 131 Прикладна механіка (2,33), 132 Матеріалознавство (2,4),
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2,7), 151
Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології (2,82), 153 Метрологія
та інформаційно-вимірювальна техніка (3,0).
По абітурієнтам, які поступали до нас на основі ОКР молодшого
спеціаліста, я дам окрему характеристику.
Всього було подано 545 заяв (проти 751 у минулому році) на денну
форму навчання, у тому числі 8 заяв на 2-й курс за іншою спеціальністю та 231
(проти 361 у минулому році) заяв на заочну форму навчання, у тому числі
2 заяви за іншою спеціальністю. В середньому на кожну спеціальність конкурс
заяв був на рівні 7,65.
Інформація щодо подання заяв, конкурсну ситуацію висвітлювалась в
інформаційних системах «Вступ.ОСВІТА.UA» та Єдиної державної бази з
питань освіти.
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За результатами широкого конкурсу до ВНТУ було рекомендовано для
зарахування на бюджет за денною формою навчання – 353 особи (380 в 2017
році, 381 в 2018 році), за заочною – 9 (22 в 2017 році, 11 в 2018 році). Однак
оригінали документів до нас принесли тільки ті, хто планував навчатись у
ВНТУ, і тому за денною держбюджетною формою навчання на перший курс
зараховано 326 осіб, а за заочною формою навчання зараховано 9 осіб.
МОН України за нашим запитом надало додаткові місця на переведення
на місця держзамовлення осіб, які мають спеціальні умови участі в
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (діти учасників бойових дій,
особи з інвалідністю тощо). Тож у підсумку на місця державного замовлення
зараховано: за денною формою навчання на основі повної загальної середньої
освіти – 346 осіб; за заочною формою навчання на основі повної загальної
середньої освіти – 13 осіб; за денною формою навчання на основі ОКР
молодшого спеціаліста – 129 осіб; за заочною формою навчання на основі ОКР
молодшого спеціаліста – 9 осіб.
Найвищі прохідні бали при зарахуванні абітурієнтів на основі повної
загальної середньої освіти виявились на такі спеціальності: 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 188,955; 051 Економіка 188,547; 073 Менеджмент (Логістика) – 184,954; 073 Менеджмент (Фінансовокредитної діяльності) – 182,954; 073 Менеджмент (Виробничої та комерційної
діяльності) – 182,33; 121 Інженерія програмного забезпечення – 181,968 балів;
163 Біомедична інженерія – 177,752; 075 Маркетинг – 176,919; 126
Інформаційні системи та технології (Прикладні інформаційні системи) –
175,411; 125 Кібербезпека (Управління інформаційною безпекою) – 174,267;
125 Кібербезпека (Кібербезпека інформаційних технологій та систем) –
173,859; 125 Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем) –
172,329; 122 Комп’ютерні науки – 172,839; 126 Інформаційні системи та
технології (Інтелектуальні інформаційні системи) – 172,074; 123 Комп’ютерна
інженерія (Системне програмування) – 172,329; 123 Комп’ютерна інженерія
(Комп’ютерна інженерія) – 171,564; 144 Теплоенергетика – 168,181, 171
Електроніка – 163,447.
Найнижчі бали виявились при зарахуванні на спеціальності та
спеціалізації 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Інженерія
якості продукції) – 134,028; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка (Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи) – 132,703; 275
Транспортні технології – 132,702; 141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка – 132,447; 133 Галузеве машинобудування – 127,553; 192
Будівництво та цивільна інженерія – 127,241; 131 Прикладна механіка – 125,68.
Враховуючи реальну ситуацію бажання абітурієнтів навчатись за
певними спеціальностями, нам необхідно продумати не тільки систему
профорієнтації, а, можливо і відкриття нових спеціальностей, особливо з
нахилом до комп’ютерної техніки, що зараз вважається привабливим.
Для навчання за контрактом до нас подали документи 276 (в минулому
році – 286) осіб за денною формою навчання на основі повної загальної
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середньої освіти, за заочною формою навчання – 26 (в минулому році – 31)
осіб.
На основі ОКР молодшого спеціаліста до нас подали документи 216 (в
2018 році - 96) осіб за денною формою навчання, за заочною формою навчання
– 146 особа (в минулому році 151). На 2-й курс за іншою спеціальністю ми
прийняли: за денною формою навчання 2 особи, за заочною – 1.
Таким чином, в цьому році ми прийняли на навчання для здобуття
ступеню бакалавра 497 (в минулому році 466) осіб за державною формою
навчання та 524 (в минулому році 565) осіб за контрактною формою навчання,
серед яких частка зарахованих для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР
молодшого спеціаліста складає 138 та 232 осіб відповідно за державною та за
контрактною формами навчання, що разом складає 370 осіб (364 в минулому
році).
Нагадаю, що абітурієнти, які подали документи на навчання за
контрактною формою навчання, стануть студентами тоді, коли здійснять
оплату за перше півріччя навчання.
Про ефективність та результативність профорієнтаційної роботи в цілому
та за окремими напрямками ви можете зробити висновок самі.
На жаль, не всі члени нашого колективу віддають собі звіт в тому, як ми
маємо працювати по залученню абітурієнтів на навчання до ВНТУ.
Вся динаміка щодо зарахування абітурієнтів висвітлювалась на сайті
ВНТУ та на дошках оголошень приймальної комісії.
Здійснено прийом на навчання за ступенем магістра. в цьому році
вперше абітурієнти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 12
«Інформаційні технології» складали єдиний вступний іспит з іноземної мови за
технологією зовнішнього незалежного оцінювання.
Вступники інших спеціальностей іспит з іноземної мови та фахове
вступне випробування складали в університеті.
Для вступу на навчання за іншою спеціальністю вступники складали
додаткове вступне випробування у вигляді співбесіди. Значна їх частина
прийшли навчатись до нас.
Претенденти на вступ в магістратуру подали 855 (604 в минулому році)
заяв на денну форму навчання та 155 (178 в минулому році) заяв на заочну
форму навчання.
На денну форму навчання за ступенем магістра ми отримали 357 (433 у
2018 році) бюджетних місць. Ще 4 місця виділено для переведення осіб, які
мають спеціальні права участі у конкурсному відборі.
Всі бюджетні місця заповнені вступниками, зараховано за денною
контрактною формою навчання 225 осіб, а за заочною контрактною формою
навчання – 150 осіб.
При прогнозуванні обсягів прийому на наступний рік на підготовку
фахівців потрібно врахувати проблеми цього року і обережно підійти до
питань збільшення або збереження замовлення на підготовку фахівців за тими
напрямками, які є непопулярними серед молоді. Крім того, нам потрібно
вирішити питання щодо доцільності зміни ліцензованих обсягів.
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В сучасних умовах ми маємо боротись за кожного студента. Потрібно
розвивати питання підготовки фахівців на конкретне цільове замовлення
підприємств нашого регіону. Така задача передбачає тіснішу співпрацю з
роботодавцями і, очевидно, адаптацію наших навчальних планів під потреби
підготовки фахівців. Це сприятиме залученню більшої кількості абітурієнтів до
нашого вузу, які будуть бачити перспективи працевлаштування.
Очевидно, що нам необхідно весь час змінювати технології
профорієнтації. Ми вже говорили про те, що навряд чи суттєво нам допоможе
наглядна агітація біля приймальної комісії, хоча її теж треба використовувати.
Абітурієнта в першу чергу цікавить яким він стане фахівцем, чи знайде він
роботу за отриманим фахом, на яку зарплату він може претендувати, які умови
проживання в гуртожитках, вартість харчування тощо.
Ми повинні зрозуміти, що потрібно розвивати технології навчання
англійською мовою і масово залучати на навчання іноземних студентів.
Будемо продовжувати роботу по розширенню мережі науково-технічних
гуртків, в які мають залучатися школярі старших класів на безкоштовній
основі. Наш колектив зобов’язаний сформувати низку пропозицій. І всі
матеріали потрібно розташовувати в першу чергу на сайті нашого
університету.
Вступну кампанію 2019-2020 року ми маємо розпочати з 1 вересня до
моменту, поки школярі не визначились, які їм вибрати предмети для складання
тестів ЗНО та які обирати спеціальності для навчання.
Шановні колеги. Шукайте нові форми залучення абітурієнтів до нас.
Необхідно ширше висвітлювати наші спеціальності в соціальних мережах,
більш тісніше спілкуватись зі школярами, роз’яснювати їм особливості та
перспективи навчання за кожною спеціальністю тощо.
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