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I. Загальні проблеми вступної кампанії
УДК 378.141

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТА ФОРМУВАННЯ
СКЛАДУ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І., к. н. із соц. ком.,
доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В., к. т. н., Фіногенов О.Д.,
к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Войтюк Т. О., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Як засвідчив аналіз проведення вступної компанії, великий вплив на якість роботи
Приймальної комісії (далі – ПК) має рівень виконання своїх обов’язків відбірковими
комісіями (далі – ВК) університету, які є однією з основних ланок у структурі ПК.
За результатами роботи відбіркових комісій минулих років у КПІ ім. Ігоря Сікорського було зафіксовано ряд недоліків, які позначились на якості проведення вступної
кампанії та ускладнювали роботу ПК. Враховуючи те, що щороку склади ВК частково
або повністю оновлюються (особливо це стосується складу секретаріату ВК), велике
значення має підготовка співробітників до виконання покладених на ВК завдань.
Відповідно до Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського [1]
для виконання покладених на неї завдань і здійснення своїх функцій утворюються
підрозділи, одними з яких є відбіркові комісії.
Відбіркову комісію очолюють голова та заступник голови. Усю організаційно-технічну та господарську роботу виконує секретаріат ВК: відповідальний секретар ВК та його
заступники, а також члени відбіркової комісії – технічні секретарі та оператори. Вони
обираються з-поміж науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу структурних підрозділів університету.
У перелік обов’язків відбіркової комісії входить проведення профорієнтаційної
роботи, інформування вступників, їхніх батьків з усіх питань вступу, прийом документів, оформлення особових справ вступників [2]. Крім того, відбіркові комісії
виконують багато інших функцій організаційно-технічного характеру, пов’язаних із
забезпеченням прийому вступників, а саме – підготовка приміщень, матеріально-технічне оснащення ВК і таке інше.
Слід зазначити, що робота в складі ПК є колективною, тобто майже всі виконувані
роботи повинні виконуватись всіма підрозділами одночасно у зазначені терміни. Невиконання своїх обов’язків одним з підрозділів ПК тягне за собою затримку у роботі
всієї ПК. Це має особливо велике значення на заключних етапах прийому документів
та зарахування.
Найбільше навантаження лягає на плечі секретаріату ВК. При цьому слід враховувати, що обов’язки, виконувані в секретаріаті ВК, суттєво відрізняються від професійних обов’язків, зокрема, педагогічної діяльності. Також слід враховувати, що ця
робота проводиться паралельно із виконанням службових обов’язків та виконанням
педагогічного навантаження.
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Зрозуміло, що якість роботи ВК значним чином залежить від підбору кандидатур.
Тому слід ретельно підходити до формування складу ВК на факультеті/інституті, а не,
як інколи буває, формувати за залишковим принципом.
Дуже хороші результати дає практика, коли заступник секретаря ВК стає на наступний рік відповідальним секретарем. Ті підрозділи, де підтримується така практика, суттєво відрізняються від інших за якістю роботи. Велике значення має правильний розподіл кандидатур за напрямками роботи, продумана організація роботи,
складання розкладу роботи ВК.
Слід зазначити, що за результатами роботи члени ВК отримують додаткові рейтингові бали [3]. Було б доцільно, крім того, на рівні факультету/інституту додатково
передбачити відповідні стимули заохочування, які б враховували напружену роботу,
особливо у літній період роботи ВК.
Враховуючи наведені особливості роботи співробітників ВК, для підвищення якості проведення вступної кампанії та покращення роботи ПК, необхідно відповідне
ставлення та підтримка роботи секретаріату ВК з боку адміністрації відповідних факультетів/інститутів університету.
Список використаних джерел:
1. Положення про Приймальну комісію Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: http://pk.kpi.
ua/wp-content/uploads/2016/12/admission-comettee-2017.pdf (дата звернення: 19.03.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в 2018 році». URL:
http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf (дата звернення: 29.03.2019).
3. Тимчасове положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін, О. В. Савич. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 12 с.
УДК 378.141
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ
Найдиш А. В., д. т. н., професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних
технологій, Лебедєв В.О., к. т. н., доцент, Спірінцев Д.В., к. т. н., доцент
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

Сучасні соціально-політичні, економічні та демографічні умови українського суспільства, фактор відтоку українців за межі країни на роботу та навчання створює
значний дефіцит абітурієнтів закладів вищої освіти (далі – ЗВО), тому профорієнтаційна робота з кожним роком стає все актуальнішим напрямом діяльності ЗВО. Від її
якості, плановості та системності залежить кількість та якість майбутніх студентів та,
відповідно, і майбутніх фахівців. Ефективність цієї роботи є одним з факторів успішності та, навіть, існування ЗВО.
Головними завданнями профорієнтаційної роботи є не тільки ознайомлення вступників з професіями та правилами їх вибору, а й формування у потенціальних студентів
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відповідального ставлення до професійного самовизначення[1]. Але слід зазначити, що
профорієнтаційна діяльність як взагалі, так і на рівні навчальних закладів проводиться
епізодично й обмежується, в основному, її інформаційним складником.
Тому метою статті є узагальнення досвіду профорієнтаційної роботи, визначення
недоліків, накреслення шляхів її удосконалення та актуалізації.
Профорієнтація на всіх її рівнях має розглядатись як інтегральна діяльність із розвитку кар’єри особистості для забезпечення її індивідуального розвитку, матеріального добробуту та активного включення до суспільного життя [2].
Профорієнтаційна робота як невіддільний складник функціонування ЗВО має
кілька пріоритетних завдань, зокрема:
• організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах та технікумах, коледжах;
• рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації;
• участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;
• проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів;
• організація навчального процесу довузівської підготовки;
• співробітництво за договорами з організаціями, установами, підприємствами,
навчальними закладами.
Профорієнтаційна робота проводиться із застосуванням особистісно зорієнто-ваного, діяльнісного та компетентнісного підходів до формування свідомого професійного самовизначення кожного абітурієнта [3].
Розглянемо основні форми та методи проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на залучення до вступу випускників середніх та вищих навчальних закладів:
• зустрічі із старшокласниками загальноосвітніх закладів районів області;
• бесіди із студентами старших курсів закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації області, що випускають молодших спеціалістів відповідного (або спорідненого)
спрямування, у тому числі, безпосередньо в університеті під час проведення
днів відкритих дверей;
• презентації навчального закладу на підприємствах, в організаціях, у загальноосвітніх закладах на батьківських зборах;
• дні відкритих дверей (щосеместрово);
• екскурсії;
• фахові школи для старшокласників під час шкільних канікул;
• мастер-класи, тематичні студїї, олімпіади.
Необхідною умовою успіху є налагодження взаємодії навчального закладу із органами управління освітою міста, районів та області.
Ефективне інформування про діяльність навчального закладу забезпечується шляхом:
• розповсюдження інформаційних матеріалів поштою та електронною поштою у
загальноосвітніх закладах регіону, установах, на підприємствах, у організаціях;
серед учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання на базі університету;
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• розміщення листівок у громадському транспорті, маршрутних таксі; аудіо- та
відеоматеріалів на регіональному радіо та телебаченні;
• публікації інформації у загальноукраїнських та регіональних довідниках для
абітурієнтів, на сайтах, у тому числі, власному, у друкованих ЗМІ;
• участі у регіональних виставках освітньої спрямованості.
Профорієнтаційна робота кафедр організована у закріплених загальноосвітніх закладах, технікумах, коледжах, районах області має планомірний характер відповідно
до власних планів профорієнтаційної роботи. Науково-педагогічні працівники кафедр беруть участь у проведенні масових заходів профорієнтаційної спрямованості
(Днів відкритих дверей, освітні виставки), турнірів, олімпіад, забезпечують роботу
фахових шкіл, профільних класів.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про освіту».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
(дата звернення: 19.04.2019).
2. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на
2012-2020 роки».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012(дата звернення:
19.04.2019).
3. Концепція державної системи професійної орієнтації населення (затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України № 842 від 17 вересня 2008 року).URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF(дата звернення: 19.04.2019).
УДК 378.141
САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ ВСТУПНИКІВ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Волик Н.С., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Активний розвиток інформаційного суспільства та повний перехід до електронного подання заяв вступників на навчання на базі повної загальної середньої
освіти (далі – ПЗСО) за денною та заочною формами відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти» (далі – Умови прийому)[1] виникає
нагальна потреба створювати та насичувати інформаційний простір для вступників до закладів вищої освіти. Досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського засвідчив, що
більшість вступників на освітній рівень бакалавра на базі ПЗСО користуються
саме інтернетом, зокрема, спеціально створеним сайтом Приймальної комісії КПІ
ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua)[2], для пошуку потрібної інформації стосовно вступу на навчання, спеціальностей та освітніх програм, факультетів та інститутів університету.
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Для аналізу було взято активний період вступної кампанії 2018 року (1
травня2018 року – 30 вересня 2018 року). За цей період, відповідно до даних
GoogleAnalytics[3], сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідали
135750 користувачів із середнім активним сеансом перебування на сайті понад 15
хвилин, що свідчить про велику зацікавленість в інформації. Основні метрики за
період наведені на рис. 1:

Рисунок 1. Основні метрики сайту
Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (01.05.2018 – 30.09.2018)
Пік користувацької активності на сайті припав на день оголошення результатів надання рекомендації за широким конкурсом на базі ПЗСО – 1 серпня 2018 року сайт
одночасно відвідали 11829 користувачів. Середній показник унікальних відвідувачів
на день становив понад 4 тисячі користувачів впродовж всього активного періоду
вступної кампанії (рис. 2):

Рисунок 2. Графік відвідувань сайту Приймальної комісії
КПІ ім. Ігоря Сікорського (01.05.2018 – 30.09.2018)
94,9% користувачів знаходились в Україні, серед інших країн також наявні Німеччина, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Росія, Польща, Великобританія. Серед
міст України лідирує Київ (40,01%), далі Львів, Дніпро та Запоріжжя.
За пристроями, з яких користувачі заходили на сайт Приймальної комісії КПІ ім.
Ігоря Сікорського, на першому місці стаціонарні комп’ютери (53,5% від всіх входів на
сайт) з операційною системою Windows (48,86% від загальної кількості всіх операційних систем входу), другу сходинку посідають мобільні пристрої (42,5% від всіх входів
на сайт) на операційній системі Android (34,6% від загальної кількості всіх операційних систем входу) (рис. 3):
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Рисунок 3. Сеанси відвідувань сайту Приймальної комісії
КПІ ім. Ігоря Сікорського за пристроями (01.05.2018 – 30.09.2018)
За віковими характеристиками понад 40% відвідувачів сайту – молодь віком від
18 до 24 років, за статевими показниками цільової аудиторії ресурсу більшість (63%)
становлять чоловіки.
Така залученість цільової аудиторії та значний попит на інформаційний ресурс
Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського свідчить про те, що саме цей сайт є
головним джерелом інформації про перебіг вступної кампанії для вступників та їхніх
батьків. Пропонуємо надалі створювати подібні інформаційні портали в усіх закладах
вищої освіти України для полегшення комунікації зі вступниками.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році.URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 19.04.2019).
2. Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://pk.kpi.ua (дата
звернення: 19.04.2019).
3. Google Analytics для сайта Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
URL:
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/
a79851769w119026288p124538200 (дата звернення: 19.04.2019).
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УДК 378.141
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Семенець В.В., д.т.н., професор, голова Приймальної комісії, ректор; Єрохін А.Л.,
д.т.н., професор, заступник голови Приймальної комісії; Зубкова Т.О., уповноважена
особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв; Снурнікова А.В., провідний інженер інформаційно-обчислювального центру; Коваленко
О.В., провідний інженер інформаційно-обчислювального центру Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків, Україна
Впровадження та постійне вдосконалення Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (далі – Єдина база) відкриває можливості зменшення потоків паперових копій документів під час проведення вступної кампанії, адже Єдина база, власне,
й призначена для організації електронного документообігу. Проте, ще залишається
певний, більшою мірою психологічний, спротив багатьох відповідальних осіб проти
повного переходу на безпаперову технологію внаслідок сумнівів у надійності Єдиної
бази та безперебійності функцій, захищеності від сторонніх впливів тощо. В п.1 Положення [1] йдеться про те, що «єдина державна електронна база з питань освіти є
автоматизованою системою збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту
відомостей та даних з питань освіти, також стверджується, що єдина база забезпечує
захист від порушень цілісності інформації, забезпечує різні рівні доступності (блокування) відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо
захисту якої встановлена законом». Це дає підстави вважати, що все ж є можливим
здійснити плановий відхід від дублювання електронних документів на папері до повністю безпаперового вступу за умови активного підключення до цього процесу та
повного розуміння та сприйняття не тільки безпосередніх виконавців, а й контролюючих структур.
Попри численні прогресивні нововведення у вступних кампаніях 2017-2018 років,
практичний досвід роботи в приймальній комісії висвітлив певні гострі моменти:
• виникали непоодинокі випадки, коли вступник чи то випадково, чи навмисне
подавав замість додатка до свідоцтва про повну середню освіту свій власний
додаток до свідоцтва про базову середню освіту (який вступник отримав після
закінчення 9 класів), оскільки вказані додатки до свідоцтв зовні дуже схожі та
мають однаковий колір, це часто-густо призводило до помилкового обрахування середнього бала;
• під час подання довідки, що дає право на отримання вступником сільського коефіцієнта, трапляються випадки, коли у довідці не вистачає до двох років одного
або кількох днів (і школа підпадає під перелік сільських шкіл, що дають право на
такий коефіцієнт), при цьому враховується час проживання у сільській місцевості саме на дату видачі такої довідки, а не на дату зарахування;
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• зарахування на місця за державним замовленням деяких вступників неможливе
у зв’язку з тим, що заклади вищої освіти вчасно не проводять відрахування в
ЄДЕБО тих своїх випускників, що здійснюють вступ до іншого ЗВО в поточному році. А за цим тягнеться неможливість виконання наступних дій, як-то:
неможливість підписання цифровим підписом наказу на зарахування, неможливість вчасного замовлення студентського квитка тощо;
• конкурсний бал в ЄДЕБО в тому вигляді, в якому він є нині, не відображає при
експортуванні даних із ЄДЕБО інформації про те, який саме іспит склав вступник.
Узагальнення проблем, розв’язок яких дозволить суттєво вдосконалити процеси
вступної кампанії, дає можливість сформулювати наступні пропозиції.
1. Додатки до свідоцтв про базову і повну середню освіту мають відрізнятися кольором, щоб виключити помилкове підрахування середнього бала з додатка про базову середню освіту.
2. Дата видачі довідки про реєстрацію у сільській місцевості, яка дає право на
сільський коефіцієнт, має враховуватися саме на дату зарахування.
3. Було б доцільним відображати конкурсний бал деталізовано за складниками,
як в попередній версії ЄДЕБО, що дасть можливість коректно відправляти вступників на наступні іспити.
4. У заяві на вступ на освітній ступінь магістра доцільно відобразити пункт згоди
використання результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – ЄВІ) для
спеціальностей, які не входять до переліку тих спеціальностей, для яких є обов’язковим складання ЄВІ. У зв’язку з обмеженою кількістю ліцензованих місць слід ввести
обов’язкову пріоритетність заяв для магістрів для будь-якої форми фінансування.
5. Також необхідно все ж переглянути обов’язковість ведення й зберігання паперових копій обліків та можливо встановити в «Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» імператив – не зберігати в справах вступників
ті друковані копії електронних документів, які первісно створюються та зберігаються
в Єдиній базі (наприклад, документи про отримані раніше освітні ступені, на основі
яких здійснюється вступ, заяви на вступ, журнал реєстрації вступників тощо) і можуть вважатися надійно захищеними.
Список використаних джерел:
1. Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти Наказ Міністерства освіти і науки України 08 червня 2018 року № 620. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 р. за № 1132/32584.URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1132-18 (дата звернення: 24.04.2019).
2. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році. URL:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/umovi-prijomu-nanavchannya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2019-roci (дата звернення: 24.04.2019).
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THE ADMISSION COMMETTE’S OF IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC
INSTITUTE MOBILE APPLICATION IN ADMITION CAMPAING
Mozharovskyi V., Ph.D. in Technical Sciences, associated professor, Lytvynenko P., Ph.D.
in Technical Sciences, associated professor, Segol R., Ph. D. in social communication
studies, associated professor, Orluyk M., Ph.D. in Technical Sciences, associated professor,
Kopersak
V., Zalevska O., Ph.D. in Technical Sciences, Finogenov O., Ph.D. in Technical Sciences,
associated professor, Murakhovskyi S., Volyk N., student,
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine
Nowadays in Ukraine the admission campaign for enrolment to the higher education facilities includes more and more internet technologies because all the future students of the
first year of study to obtain the bachelor’s degree must register for admission online only.
Entrants have no need to come to the university and institute to apply. All the documents are
already uploaded to the government databases [1; 2].
Thus, the main problem in carrier guidance among future entrants to higher education
institutions is to make all the information on admission campaign available online at universities and institutes web resources and in mobile apps. Classic format of the welcome
days, according to the Admissions Committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
supervision is also not very popular among the entrants, especially after the registration in
the External independent evaluation.
In 2018 the Admissions Committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute team has
developed mobile app for future entrants as a version of Admission Committee’s web recourse. This app has a beta version on iOS and alpha version on Android. The mobile app’s
main purpose was to create a fast way to get information to the entrants with push notification and hands-on package included: a list of official documents, timetable, list of faculties
(departments, institutes), competitive proposals with interesting information about them,
answers to popular questions. During the introductory campaign, higher educational facilities must keep up-to-date information about all changes not only to the entrants but also
to the university or institute staff. According to the Google Analytics [3] for the Admissions
Committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute web site http://pk.kpi.ua, for the last
3 months (February-May 2019) 52,2% users have visited this recourse via smartphone or
tablet. We can argue that the mobile app is the most relevant and up-to-date way to communicate with future entrants.
The future entrants’ personal interviews show this format is interesting, allows to carry out
successful carrier guidance and information campaign for the enrolment online, to involve a
wider audience and to use modern technologies during admission campaign.
References:
1. Закон України «Про вищу освіту».URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/155618 (дата звернення: 19.04.2019).
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МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЙОМІ
ДОКУМЕНТІВ ВСТУПНИКІВ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Курач Я. О., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Введена нині система електронної реєстрації заяв значно полегшила навантаження на приймальні (відбіркові) комісії, пов’язані з поданням документів у паперовій
формі і практично ліквідувала великі черги та довгий час стояння в них вступників
та їхніх батьків. Але в деяких випадках, викладених в «Умовах прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2019 році» (далі – Умови прийому) та «Правилах
прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2019 році» (далі – Правила прийому) [1; 2], а
також для зарахування, все ж необхідно особисто пред’являти документи у паперовій формі. При перевірці документів можуть виникнути деякі складнощі, пов’язані з
можливою наявністю в них помилок.
Відповідно до Умов прийому та Правил прийому під час подання заяви в паперовій
формі вступник особисто пред’являє оригінали документа, що посвідчує особу, військово-обліковий документ для військовозобов’язаних, документ державного зразка про
раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови
участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти та деякі інші за необхідністю.
Потім, у разі зарахування студентом, частина цих документів в оригіналах, а частина – в
копіях будуть зберігатися у відділі кадрів впродовж всього навчання [3].
Пред’явлені документи проходять ретельну перевірку у відбірковій комісії на предмет наявності помилок, які необхідно виправити. Це потрібно для можливості подальшого зберігання особової справи та правильного оформлення різного роду документів, що будуть оформлюватись в університеті, починаючи зі студентського квитка
і закінчуючи дипломом про закінчення навчання і направленням на роботу.
Основними помилками, що зустрічаються при перевірці є неідентичність написання прізвища, ім’я та по батькові у вище згаданих документах. Крім того, часто
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можна спостерігати невідповідність серії та номеру в документі про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатку до нього, наявність підчисток та виправлень, відсутність або неналежне виконання необхідних підписів, печаток тощо.
У разі виявлення подібного роду помилок виникає необхідність їх якнайскорішого
виправлення в установленому порядку, про що вступнику повідомляється і надаються рекомендації по способах їх усунення. При цьому, як правило, документи приймаються, а надалі вони зберігаються у відбірковій комісії до їх виправлення.
Несвоєчасне виправлення тягне за собою багато незручностей, серед яких неможливість оформлення студентського квитка, нарахування стипендії тощо.
Виходячи з цього, доцільним було б заздалегідь звернути увагу вступників на самостійну ретельну перевірку власних документів і своєчасне їх виправлення ще до
подання документів для вступу. Для цього можна, наприклад, розмістити відповідні
пояснення на сайтах приймальних комісій, забезпечити інформування при проведенні агітаційно-роз’яснювальних заходів з майбутніми вступниками тощо.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18 (дата звернення: 12.04.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в 2018 році». URL: http://pk.kpi.
ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf (дата звернення: 29.03.2019).
3. Наказ № 1-30 від 10.03.2005 «Про подальше удосконалення діяльності університету та його системи управління». Додаток 26. URL: https://document.kpi.ua/2005_1-30
(дата звернення: 29.03.2019).
УДК 378.141
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ НАЕПС
КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Маркін М.О., к. т. н., доцент, заступник відповідального секретаря
Приймальної комісії,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Профорієнтаційна робота на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського організована за
такими основними напрямками:
• рекламна кампанія у засобах масової інформації;
• інформаційна кампанія у мережі інтернет, зокрема, через сайт кафедри [1] та
електронну пошту;
• профорієнтаційна робота у соціальних мережах та месенджерах – Facebook [2]
та Telegram [3];
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• профорієнтаційна робота на загально-університетських заходах – днях відкритих дверей,
наукових фестивалях;
• участь в днях відкритих дверей приладобудівного факультету та організація власних заходів
– днів відкритих дверей кафедри, презентацій
освітніх програм, нових наукових напрямків
роботи кафедри;
• агітаційно-роз’яснювальна робота в загально-освітніх закладах та технікумах, коледжах;
• участь у різноманітних ярмарках, презентаціях,
виставках.
Таким чином, профорієнтаційна робота кафедри спрямована на залучення до вступу випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та технікумів. Зокрема, проводяться такі заходи:
• презентації нових наукових напрямків кафедри та освітніх програм у організаціях, підприємствах та установах екологічного та приладобудівного спрямування;
• зустрічі із старшокласниками загальноосвітніх закладів всіх регіонів України;
• проведення профорієнтаційних бесід із випускниками технікумів та коледжів;
• організація екскурсій по КПІ ім. Ігоря Сікорського для школярів м. Києва;
• участь у днях відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського та організація презентацій.
Кафедрою розроблені різноманітні
матеріали інформаційного харак-теру – банери, буклети, плакати, оголошення. Ведеться активна орієн-таційна робота у мережі інтернет –
постійно оновлюється новою інформацією щодо перебігу вступної компанії 2019 року сайт кафедри (https://
ivstem.kpi.ua/aby/) [1]; розповсюдження інформаційних матеріалів кафедри електронною поштою та через
соціальну мережу Facebook [2] та месенджер Telegram [3].
До профорієнтаційної роботи залучаються провідні науковці та викладачі кафедри, активно беруть участь
також випускники кафедри минулих
років, працівники установ, підприємств, організацій екологічного та
приладобудівного спрямування.
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Така організація профорієнтаційної роботи кафедри забезпечує своєчасне інформування вступників, які одержують інформацію про вступну кампанію, спеціальності, заклади вищої освіти та майбутні професії найчастіше онлайн.
Список використаних джерел:
1. Сайт кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім.
Ігоря Сікорського.URL: https://ivstem.kpi.ua (дата звернення: 10.04.2019).
2. Сторінка кафедри НАЕПС КПІ ім. Ігоря Сікорського у соціальній мережі
Facebook. URL: https://www.facebook.com/naeps.kpi.ua/ (дата звернення: 10.04.2019).
3. Офіційний канал кафедри НАЕПС КПІ ім. Ігоря Сікорського у Telegram. URL:
https://t.me/naeps (дата звернення: 10.04.2019).
УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ
ОСОБАМИ, ЩО ПОВТОРНО ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЕТАПІ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
Хижняк Т.А., к.т.н., доцент, начальник відділу навчально-виховної роботи,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ
Здобуття вищої освіти є важливим кроком для більшості випускників шкіл. Однак
не завжди випускники з першої спроби правильно визначаються з бажаною сферою
подальшої професійної діяльності, що призводить до переривання навчання та необхідності повторного вступу до закладів вищої освіти, часто із значною зміною спеціальності. У випадку, якщо за попереднім місцем навчання фінансування здійснювалось за
кошти фізичних та/або юридичних осіб, жодних додаткових питань при зарахуванні
вступника за новим місцем на навчання за кошти державного бюджету не виникає. У
випадку ж, якщо вступник вже навчався за кошти державного (місцевого) бюджету
і претендує повторно на навчання за тим же рівнем освіти знову за бюджетні кошти,
в дію вступає процедура відшкодування державі коштів, витрачених раніше на його
навчання. Відсоток таких студентів в межах університету може бути незначним –приблизно 2%, однак виникає ряд питань, у вирішенні яких їм потрібна допомога працівників закладів вищої освіти як на етапі вступу, так і після їх зарахування.
Відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (далі – Порядок), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. №658[1], визначено процедуру відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним або регіональним замовленням у вищих навчальних закладах, не завершили
навчання за відповідним ступенем вищої освіти і бажають повторно здобувати вищу
освіту за державним або регіональним замовленням у державних (комунальних) вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти (далі – кошти).
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Для таких осіб пунктами 3 та 8 Порядку чітко регламентуються терміни відшкодування коштів та наслідки несвоєчасного відшкодування. Зокрема, пунктом 3 Порядку
передбачено, що «У разі наявності за результатами вступних випробувань відповідно до законодавства підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої
освіти за певним ступенем за державним або регіональним замовленням керівник
відповідного вищого навчального закладу видає наказ про її зарахування до числа
здобувачів вищої освіти та встановлює строк відшкодування такою особою коштів не
пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року». В пункті 8 Порядку роз’яснено, що «Документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування
коштів до державного або відповідного місцевого бюджету в установленому розмірі,
подається до вищого навчального закладу, до якого особа зарахована для повторного
здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, не пізніше 10
робочих днів з дня здійснення платежу». В 2018/2019 навчальному році розрахунок
суми відшкодування та сплата першого внеску особами, повторно зарахованими на
навчання, мала бути здійснена до 14.09.2018, а підтвердження здійснення перерахування коштів у формі копії квитанції необхідно було надати до деканатів факультетів/
інститутів не пізніше 28.09.2018.
Враховуючи такі стислі терміни для здійснення всіх процедур, передбачених Порядком та наказом ректора університету №1/257 від 27.07.2018, актуальною задачею,
яка покладалась на відбіркові комісії факультетів/інститутів стало інформування
вступників щодо суті Порядку та особливостей його застосування.
При застосуванні Порядку виникає ряд особливостей та питань, які варто донести до вступників та працівників відбіркових комісій підрозділів на етапі здійснення
вступної компанії:
1. Підставою для розрахунку суми відшкодування є академічна довідка, видана
вступнику за місцем попереднього навчання за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. На етапі спілкування із вступниками, які бажають повторно здобувати світу за кошти державного бюджету, основний акцент бажано робити на необхідності мати академічну довідку до моменту оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.
2. Університет за бажанням вступника може здійснити зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, за якими він атестований за попереднім місцем навчання, включно з дисциплінами, що вільно вибрані, на
підставі академічної довідки. Оскільки таке зарахування здійснюється працівниками
деканатів спільно з кафедрами, працівникам відбіркових комісій необхідно чітко знати осіб, відповідальних на факультеті/в інституті за реалізацію процедури відшкодування та мати їх координати для оперативного координування дій.
3. У випадку, якщо особа, зарахована повторно для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету, відмовляється здійснювати таке відшкодування, вона буде
відрахована.
4. У випадку, якщо особа за попереднім місцем навчання була відрахована не в канікулярний період, а протягом семестру (наприклад, у випадку неповнолітніх студенЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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тів, які згідно з наказом МОН №245 від 05.07.1996 [2] відраховуються лише за згодою
служб у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади), або перебувала
в академічній відпустці, або навчалась в закладах вищої освіти медичного профілю,
що підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я, для коректного розрахунку
суми відшкодування їй необхідно надати документи, що висвітлюють всі особливості
її попереднього навчання – довідки з закладу вищої освіти, де вона раніше навчалась,
копії наказів або витяги з них і т.п. [3].
5. Сума відшкодування по кожній конкретній особі залежить від багатьох критеріїв (кількість зарахованих кредитів, рік відрахування, що впливає на коефіцієнт
інфляції, тривалість навчання, спеціальність, за якою навчалась особа і яка визначає
набуті нею компетентності) і тому працівники відбіркових комісій можуть інформувати вступників лише про приблизний діапазон сум за результатами попереднього
року відшкодування по конкретному підрозділу.
6. За вмотивованою заявою особи, керівник закладу вищої освіти, до якого її зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, може самостійно реструктуризувати відшкодування коштів та встановити
строк їх відшкодування протягом поточного навчального року. При цьому перший
платіж повинен становити не менше 50 відсотків загального розміру коштів, що підлягають відшкодуванню.
7. Особи, що належать до пільгових категорій (діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи, діти, позбавлені батьківського піклування і т.п.) у разі
повторного зарахування на навчання за кошти державного бюджету, здійснюють відшкодування згідно з Порядком на загальних засадах.
8. Дія Порядку поширюється на осіб, що зараховані повторно на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти як за денною, так і за заочною формами.
Статистика відшкодувань в 2018/2019 навчальному році в КПІ ім. Ігоря Сікорського [4]показує, що понад 82% студентів, повторно зарахованих на навчання за кошти
державного бюджету, відшкодували кошти в повній мірі (рис.1).

Рисунок 1. Статистика відшкодування
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З метою повнішого інформування вступників щодо передумов їх повторного навчання за кошти державного бюджету, було б доцільно на етапі реєстрації електронних
кабінетів вступників, завантаження необхідних документів та формування електронних заяв, передбачити технічну можливість для вступників відображати факт попереднього навчання за певним освітнім рівнем за кошти державного (місцевого) бюджету та отримувати посилання на вказаний Порядок.
Попри незначний відсоток в рамках університету вступників, що підпадають під
дію Порядку, з метою реалізації в повній мірі їх права на отримання вищої освіти,
закріпленого Конституцією України, було б доцільно передбачити технічну та правову підстави для зміни форми фінансування їх навчання, якщо вони, після оголошення рекомендації про їх зарахування на місця державного замовлення, відмовляються
відшкодовувати кошти та висловлюють бажання бути зарахованими на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб.
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УДК 373.5:377
ЦЕНТР ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Олійник О.Ю., к. т. н., доцент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
На початку ХХІ століття відбувається глобальна трансформація суспільства в
зв’язку з бурхливим розвитком ІТ, промислової революції industry-4.0, біотехнологій, розробки штучного інтелекту та інших напрямів. Усе це провокує динамічні
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зміни на ринку праці та освітніх послуг: зростання попиту на деякі спеціальності
та появу нових, поступове зникнення або зміну інших [1]. Як наслідок, перед сучасною молоддю постає складне питання вибору професійного спрямування та
навчання за фахом, що відповідає внутрішньому покликанню, розумової та психологічної схильності, талановитості людини та, з іншого боку, є перспективним і
актуальним у сучасному світі [2; 3; 4].
Між тим, в Україні ще бракує центрів профорієнтаційної освіти, що надавали б
кваліфіковану допомогу учням та вступникам, інформаційну та консультативну підтримку, можливість практично спробувати себе у різних спеціальностях. Профорієнтаційна робота у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) не завжди на належному рівні
через відсутність методичного, матеріально-технічного забезпечення, браку часу та з
інших причин. ЗВО також часто не мають достатньої комунікації зі школами (ліцеями) та можливості презентувати свої напрямки підготовки.
Пропонується рішення щодо створення центру «РROFLAB» науково-профорієнтаційної освіти на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського [5], що є одним із найбільших ЗВО
України та здійснює підготовку за понад 100 освітніми програмами у різноманітних
галузях, має сучасні лабораторні та дослідницькі центри, розвинуту інфраструктуру
та зручне розташування. Усе це створює передумови партнерства з провідними ЗВО
Києва – КНУ ім. Тараса Шевченка, НМУ ім. О.О. Богомольця, НАУ та ін., в співпраці з Київською філією МАН, КПДЮ. Центр, як загальноосвітній міський проект, дає
можливість інтегрувати учнів у науково-лабораторний і студентський простір ЗВО,
щоб самостійно зробити оцінку актуальності та перспективи обраної спеціальності, отримати кваліфіковану інформаційно-консультативну підтримку, що полегшить
подальший вступ і навчання.
Соціальний складник проекту полягає в забезпечені змістовного позашкільного
та канікулярного часу для учнівської молоді в поєднанні із допомогою професійного самовизначення. Загальнодоступність подій забезпечується комунікацію із ЗВО
та через соцмережи. Кількість відвідувачів залежить від місця проведення: від десятків (науково-популярні лекторії, майстер-класи) до кількох тисяч – фестивалі та
масові заходи.
Робота центру сприятиме зменшенню кількості «втрачених» фахівців, що отримали вищу освіту, але працюють не за фахом. Обізнаність і орієнтування в різних професійних напрямках (ІТ, інженерно-технічні, гуманітарні та ін.) у поєднанні з практичним досвідом створюють передумови критичного мислення та адекватної оцінки
своїх можливостей, мотивують до навчання та сприяють усвідомленому вибору майбутньої професії. Це допоможе провести підготовку кваліфікованих кадрів та сприятиме формуванню суспільства професіоналів, що здатні розвивати країну.
Ключовими показниками оцінки результату проекту є:
• кількість проведених заходів (літні школи, денні табори, лекції, екскурсії і т.п.);
• кількість відвідувачів центру та його заходів;
• кількість позитивних відгуків і рекомендацій у соцмережах та медіа.
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УДК 378.141
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Мороз А. А., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Робота сучасного закладу вищої освіти (далі – ЗВО) з огляду на обсяги та кількість
потоків інформації, що обробляються, та час, який надається на реагування або прийняття управлінських рішень, неможлива без використання інформаційних систем,
які повинні забезпечити всебічну обробку даних в усіх сферах його функціонування.
Склад і структура внутрішніх інформаційних систем у кожного ЗВО можуть значно
відрізнятись залежно від можливостей. Важливу роль відіграють і розміри ЗВО: певні дії або передача інформації в невеликих (кілька тисяч студентів) установах взагалі
може не розглядатися як привід для розробки інформаційних систем підтримки, а
для великих закладів (десятки тисяч студентів) або складних за структурою та/або
рознесених територіально – потребувати цілого комплексу заходів, залучення багатьох осіб із різних структурних підрозділів та бути тривалими у часі.
Розглянемо типові інформаційні потоки для забезпечення навчального процесу,
що притаманні більшості ЗВО (рис. 1), на прикладі КПІ ім. Ігоря Сікорського:
1. Щороку ЗВО, з урахуванням наявних ліцензій, розробляє Правила прийому та
оголошує набір на перелік спеціальностей та освітніх програм згідно з «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України» (далі – Умови прийому) [1].
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2. Дані із ліцензій та набір спеціальностей, за якими оголошено набір, передаються до Приймальної комісії, яка вносить їх до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (далі – ЄДЕБО).
3. Під час вступної кампанії вступники подають заяви через систему електронного вступу, що фіксуються в ЄДЕБО та обробляються відбірковими комісіями.
4. В процесі прийому Приймальна комісія надає службам, що відповідають за
поселення, поточну інформацію для розподілу за гуртожитками. Надалі інформація
уточнюється даними з деканату.
5. Після завершення прийому дані вступників, що зараховані до ЗВО, передаються до деканату з ЄДЕБО та Приймальної комісії.
6. До початку вступної кампанії кафедри подають до підрозділу, що відповідає за
планування навчального процесу, інформацію щодо навчальних та робочих навчальних планів, планованого набору вступників.

Рисунок 1. Інформаційні потоки
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7. Підрозділ планування разом із фінансовими службами попередньо розподіляють кошти по кафедрах, які на їх основі планують кадровий склад та формують розклад занять. Інформація уточнюється за кількістю фактично набраних студентів.
8. Інформація щодо кадрового складу подається до відділу кадрів, який вносить
дані до ЄДЕБО для формування акредитаційної справи.
9. Під час навчального процесу відбувається взаємодія між викладачами та студентами при вивченні дисциплін, що закладені до навчальних планів.
Окрім перелічених основних інформаційних потоків, дані щодо студентів можуть
передаватись до підрозділів, що відповідають за замовлення студентських квитків,
дипломів, в бібліотеку, поліклініку, військовий відділ та інші.
Відповідно до схеми інформаційних потоків найпоширеніші такі варіанти структурної організації інформаційних систем:
1. Існує глобальна (в межах ЗВО) інформаційна система, що забезпечує розмежування прав доступу різним групам користувачів та, відповідно до них, надає можливість внесення, редагування, видалення та перегляду інформації.
2. Супроводження кожного інформаційного потоку або групи потоків покладається на окрему інформаційну систему з передачею необхідних даних до інших систем.
3. Інформаційні системи використовуються лише для обробки та супроводу окремих (поодиноких) інформаційних потоків, підтримка інших потоків здійснюється без
використання автоматизованих систем.
Найефективнішим є перший варіант структурної організації, але розробка таких
систем потребує значних фінансових та, особливо, часових витрат. На жаль, за останні роки, постійні зміни в сфері освіти майже не дають можливості спроектувати та
впровадити подібні системи – значна частина інформації на момент впровадження
буде застарілою, неактуальною або виключеною з врахування тих критеріїв, на яких
базуються управлінські рішення. Крім того, необхідна буде додаткова інформація, що
не була закладена до моделі та потреба у якій з’явилась вже після етапу проектування.
Другий варіант дозволяє використовувати як наявні інформаційні системи, так і
оновлювати та доповнювати окремі складники при зміні або додаванні нових потоків.
Головними проблемами подібної організації є:
• необхідність узгодження даних та їхньої структури між системами;
• актуальність та несуперечливість даних в різних системах;
• редагування даних під час внесення змін або виправлення помилок;
• час на сбір актуальної інформації.
Цей варіант, хоча і дозволяє оперативніше вносити локальні зміни до інформаційних систем, але на практиці виявляється вкрай громіздким, потребує складного
узгодження можливостей систем, що співпрацюють з даними обраного потоку при
внесенні змін та т. ін. Економічно організація системи таким чином є менш привабливою, аніж перший варіант, але надає можливість автоматизації та заміни паперової
обробки інформації, що, за умов нестабільного фінансування, дозволяє поступово
нарощувати ступінь автоматизації.
Третій варіант на цей час може використовуватися лише в невеликих за обсягом
ЗВО, оскільки не надає можливості при зміні набору даних, які необхідно зібрати,
оперативного вирішення.
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Включення до інформаційної моделі потоків, пов’язаних із ЄДЕБО, значно ускладнює роботу всіх внутрішніх систем. По-перше, це пов’язано із неможливістю компромісного вирішення контролю над потоком між чинними власниками даних у
ЗВО. Наприклад, для формування акредитаційної справи необхідні дані з кадрового складу, наукових результатів, контингенту студентів та багато іншої інформації,
яка у структурі конкретного ЗВО може бути розпорошена по різних відділах, відповідальних особах тощо. По-друге, зміни в даних в ЄДЕБО призводять до необхідності
переналаштування інформаційних потоків всередині ЗВО. Так було, наприклад, після виключення в ЄДЕБО обов’язкових даних про місце проживання вступника. На
практиці ЗВО все одно необхідна ця інформація для вирішення питань, пов’язаних
із розсилкою повідомлень про зарахування, особових справ в студентів в деканаті,
порядку поселення до гуртожитків, оформлення банківських карт та інше.
Хоча ЄДЕБО є значним кроком вперед в питанні автоматизації обробки інформації
в галузі освіти та є структурною організацією системи першого варіанту (глобальною), що дозволяє ухвалювати управлінські рішення на вищому рівні менеджменту
(Міністерство освіти і науки України), але відсутність єдиної стандартизованої інформаційної системи рівня ЗВО, відсутність вільних фінансових та кадрових ресурсів, постійні зміни у структурі даних інформаційних потоків не дають змоги нині говорити про ефективну взаємодію внутрішніх систем ЗВО з ЄДЕБО.
Реінженірінг систем, що організовані за другим варіантом, найдоцільніше спрямувати
на поступовий розвиток із поглинанням підсистем та об’єднанням інформаційних потоків в межах однієї системи. Визначення послідовності кроків з об’єднання підсистем має
залежати від конкретної ситуації з інформаційними системами ЗВО, але головним критерієм повинно бути зменшення загальної кількості зв’язків, що спростить їх супровід.
Для ЗВО з інформаційною структурою третього варіанту на початку роботи з автоматизації обробки інформації має сенс спрямовувати автоматизацію обробки потоків
за критеріями: трудомісткості людського опрацювання, ключової ролі у інформаційній моделі (дані, які замикають на себе найбільшу кількість зв’язків), забезпечення
потоків інформації, що необхідні для взаємодії з ЄДЕБО.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році. URL:
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/page#n17 (дата звернення: 12.02.2019).
УДК 378.141
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
Олійник О.Ю., к. т. н., доцент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
В умовах, коли посилюється конкуренція між закладами вищої освіти (далі – ЗВО)
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но-природничими науками, відбувається відтік абітурієнтів до навчальних закладів
за кордон, постає питання виживання цілих інституцій і напрямів підготовки [1; 2; 3].
Важливою стає стратегія залучення учнів до роботи в науково-технічних гуртках, посилення профорієнтаційного напрямку, популяризація науки та вітчизняної освіти, в
тому числі, завдяки активної участі студентів.
Профорієнтаційна робота КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться на багатьох рівнях: Приймальна комісія, ДПР, ІМЯО, ДНВР, факультети/інститути, бібліотека і музей.
Втім, відсутність єдиного, послідовного керування та чіткого плану дій призводить до
зменшення ефективності цього напрямку і, як наслідок, втрати частини вступників.
Розглянемо основні проблеми: відсутність єдиного відділу, що відповідає за чітку та
сплановану профорієнтаційну роботу протягом навчального року; слабка координація та співпраця підрозділів; недостатня увага до представницького та рекламного
напряму, що формує імідж, популяризує та заохочує до вступу; суперечливість інформації та конфлікт інтересів підрозділів, несвоєчасне інформування учасників і залучення до заходів і т.п.
Пропонується створення єдиного інформаційно-профорієнтаційного відділу (центру) КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою популяризації ЗВО та заохочення талановитої
молоді до вступу. Головні задачі відділу: формування стратегії, плану дій та графіку
проведення заходів на навчальний рік; координація роботи підрозділів, узгодження відвідування факультетів/інститутів (різні дати та час); своєчасне інформування
представників про проведення освітніх заходів профорієнтаційного спрямування
(виставки, проекти та ін.); створення літнього табору КПІ ім. Ігоря Сікорського з
можливістю відвідати науково-лабораторні та студентські локації; створення та залучення учнівської молоді до гуртків, секцій і науково-популярних лекторіїв та ін.
Список використаних джерел:
1. Навчання за кордоном: чому молодь обирає західні виші і як змінити ситуацію?
URL: https://24tv.ua/navchannya_za_kordonom_chomu_molod_obiraye_zahidni_vuzi_i_
yak_zminiti_situatsiyu_n1051787/ (дата звернення: 24.10.2018).
2. Пряжников Н.С. Профессиональноесамоопределение: теория и практика //
Пряжников Н.С. – М.: Академия, 2008. – 320 с.
3. Баклицький І.О. Психологія праці: підручник // І.О.Баклицький.– К.: Знання,
2008. – 655 с.
УДК 355.41; 519.6
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ УПРАВЛІННЯ
ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ
Гагарін О. О., к. т. н., доцент, Мірошниченко І. В.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
У поданому дослідженні розглянуто проект як сукупність дій, спрямованих на
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танням ресурсів різного типу для реалізації управління освітнім процесом у вищій
технічній школі. Технологія управління проектами не залежить від змісту проектів,
що дозволяє розглядати її як базову (інваріантну) частину задачі, а термін Ргоject
Маnagement (далі – РМ) означає клас управлінських завдань, пов’язаних з плануванням, організацією та управлінням дій в освітньому процесі (далі – ОП) вищої
технічної школи (далі – ВТШ), спрямованими на досягнення поставлених цілей при
заданих обмеженнях на використання ресурсу при заданій якості. Для реалізації
системи управління якістю ОП необхідно розробити систему моделей ОП і критеріїв
оцінки якості освіти [4]. В основу розробки інформаційної технології (далі – ІТ) системи управління якістю ОП можуть бути покладені методи BPMR (Business Process
Modeling and Reengineering) – функціонального моделювання і реінжинірингу бізнес-процесів. ОП ВТШ за аналогією з бізнес-процесом [1] може бути представлений
як сукупність послідовно або/і паралельно виконуваних операцій, що перетворює
матеріальний або/і інформаційні потоки на нові потоки з іншими властивостями.
ОП протікає відповідно до дій директив (планів), що впливають на вхідний потік
використання ресурсів, які використовуються для досягнення конкретної мети –
формування вихідного інформаційного потоку знань.
Системи управління якістю ОП ВТШ на основі стандартів ISO 9000 повинна містити два основні компоненти – документовані засоби ОП, що відповідають номенклатурі спеціальностей і програмні (технічні) засоби оцінювання його якості [2]. В
ході ОП з боку інших процесів і зовнішнього середовища мають бути враховані обмеження для ресурсів: за різною фізичною природою (інформаційних, фінансових,
енергетичних, трудових, матеріальних та ін.); за доступністю (доступний постійно і
доступний відповідно до розкладу); за характером витрати і відновлення (що не витрачається, використовуваний постійно; що витрачається, але поновлюваний і такий, що витрачається безповоротно) і за способом виміру величини (вимірюваний
в кількісних одиницях і вимірюваний в логічних одиницях – так або ні). Для прискорення ОП застосовуються CALS-технології [1], що зароджувалися в 80-х рр. минулого століття як комп’ютеризована підтримка логістичних систем (Computer Aided
Logistic Support - CALS). Пізніше під впливом американського воєнного комплексу
CALS іноді стали називати Commerce At Light Speed, підкреслюючи переорієнтацію
цих технологій в інформатику і електронну комерцію. Нині CALS-технології трактуються як «безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу продукту або
процесу (Continues Acquisition and Lifecycle Support -CALS) [1]. CALS-орієнтований
підхід впроваджується у багатьох галузях науки і промисловості: від автомобілебудування до підприємств ВПК; від охорони здоров’я до виробничої сфери. Кожна з
галузей адаптує принципи CALS-технологій, причому галузі знаходяться на різних
стадіях впровадження CALS: від повної дезінтеграції інформації до розробки і широкої реалізації CALS-технологій. Але у будь-якому разі ОП ВТШ вищої школи є завершальним етапом підготовки фахівців високої (інженерів, бакалаврів і магістрів)
і вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук).
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II. Вступ на навчання за освітнім рівнем бакалавра
УДК 378.141
ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА У 2019 РОЦІ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Можаровська Т.М., к. т. н., доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
У попередні роки кожний заклад вищої освіти (далі – ЗВО) самостійно встановлював перелік вступних випробувань на кожну спеціальність при вступі на основі повної загальної середньої освіти, що іноді призводило до того, що для вступу на одну й
ту саму спеціальність в різних ЗВО необхідно було подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) з різних предметів. Враховуючи встановлене
обмеження щодо максимальної кількості предметів ЗНО в рік вступу, вступник не
завжди міг взяти участь у конкурсі на одну й ту саму спеціальність в різних ЗВО. Це
призводило як до непорозуміння зі сторони вступників, так і до неповної коректності конкурсного відбору в межах обсягу державного замовлення встановленого загалом для відповідної спеціальності. З 2018 року введений Єдиний перелік конкурсних
предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі
повної загальної середньої освіти (далі – Єдиний перелік). Враховуючи, що конкурсний відбір вступників на навчання за рахунок видатків державного бюджету та за
рахунок видатків місцевих бюджетів на кожну спеціальність проводиться загалом для
всіх ЗВО, вищезазначений Єдиний перелік дійсно встановлює рівний доступ до отримання вищої освіти вступникам відповідної спеціальності на бюджетні конкурсні
пропозиції.
Водночас абзацом другим пункту 3 Розділу VII «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році» (далі Умови прийому) [1], як і в 2018 році
[2] встановлено, що для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних
предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається ЗВО, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний
предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за
вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку
загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання
(ЗВО може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). Творчі заліки для небюджетних конкурсних пропозицій встановлюються закладами вищої
освіти самостійно.
Ця норма дозволяє вступникам на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб (на умовах договору) фактично за будь-яким переліком конкурсних предметів
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вступати на будь-яку спеціальність, при цьому обмеження на вступ стосується тільки
ЗВО, у якому встановлений відповідний перелік конкурсних предметів на цю спеціальність. Згідно з чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами така особа через певний час має право переведення на цю саму спеціальність в інший ЗВО, в тому числі, за кошти державного бюджету, і надалі отримувати
вищу освіту у закладі, який має вищий рейтинг серед ЗВО, вищий рейтинг серед роботодавців, вищий рейтинг «престижності» тощо, при цьому реально не проходячи
конкурсного відбору при вступі на обрану спеціальність рейтингового ЗВО. Фактично, це порушує доктрину рівності доступу до відповідних ступенів вищої освіти незалежно від майнового стану, а, можливо, надалі до повної недовіри в України мати
справжніх фахівців, а не осіб, які просто отримали диплом.
Таким чином, в майбутньому буде доцільним виключення з Умов прийому, а, можливо, і на рівні Закону України «Про вищу освіту» [3], норми про можливість встановлення переліку конкурсних предметів для вступників на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (на умовах договору) відмінного від відповідного переліку для
вступників на бюджетні конкурсні пропозиції.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО З МАТЕМАТИКИ ВСТУПНИКІВ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО В 2016 - 2018 РОКАХ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І., к.
н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М., Залевська О.В., к. т.
н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Флюнт С., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році»
[1], зокрема Додатку 2, «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році» [2]
було встановлено математику як другий конкурсний предмет при розрахунку конкурсного балу для 33 спеціальностей із 42, за якими було оголошено набір. При цьому для
більшості спеціальностей ваговий коефіцієнт для цього предмету був встановлений
рівним 0,5 і, відповідно, оцінка зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) з
математики мала найбільший вплив на конкурсний бал вступника, тому порівняння
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результатів ЗНО з математики представляє значний інтерес для аналізу результатів
вступної кампанії.
Протягом вступної кампанії 2018 року вступниками до КПІ ім. Ігоря Сікорського
було подано 29121 заява, в яких було вказано математику як один з конкурсних предметів, та зараховано 4134 особи. Середнє значення результатів ЗНО з математики серед поданих заяв становило 166,3 бала, а серед зарахованих вступників — 170,6 бала.
Кількісні показники контингенту вступників, які здавали ЗНО з математики представлено на рис. 1.
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Рисунок 1. Кількість вступників за результатами ЗНО
з математики в 2016-2018 роках
З представлених графіків видно, що в 2018 році помітно зменшилась кількість заяв
від вступників, але при цьому кількість зарахованих майже не змінилась. Це пов’язано з скороченням максимально можливої кількості поданих заяв з 9 до 7 на бюджетні конкурсні пропозиції. Попри це подальше обмеження права вибору вступників в
сторону скорочення можливої кількості поданих заяв може призвести до суттєвого
зменшення кількості зарахованих.
На рис. 2 представлено розраховані середні показники результатів ЗНО з математики.
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Рисунок 2. Середнє значення результатів ЗНО з математики
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Представлені результати демонструють негативні тенденції в природничо-математичній підготовці випускників шкіл, які спостерігаються в останні роки.
Зазначимо, що якість підготовки вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського з математики за останні три роки суттєво не змінилась. Розподіл вступників за набраним
балом ЗНО з математики також залишається незмінним, при цьому вступники з вищими балами стабільно надають перевагу економічним та ІТ-спеціальностям.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» У 2019 РОЦІ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Пашко В., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Впродовж останніх років заклади вищої освіти певною мірою адаптувались до щорічних, іноді непотрібних змін до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України» (далі – Умови приойму), які лише ускладнювали роботу приймальних комісій (відбіркових) закладів вищої освіти (далі – ЗВО). У 2019 році в Умовах прийому
[3] з’явилось чергові зміни, які частково впроваджені з метою протидії корупції під
час організації та проведення творчих конкурсів при вступі на навчання за освітнім
рівнем бакалавра на відповідні спеціальності (у тому числі, на спеціальність «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»). Для вступу на ці спеціальності творчі конкурси мають бути проведені до офіційного початку подання документів. При цьому питання процедури реєстрації вступників на творчий конкурс,
питання фіксації результатів та інші в Умовах прийому традиційно не прописані. А
це, в свою чергу, створює передумови для чергового звинувачення ЗВО в непрофесійності та корупції.
Якщо у попередні роки проведенню творчого конкурсу передувала електронна реєстрація вступників і процедура їх допуску до вступних випробувань (за наявності
відповідних сертифікатів ЗНО), а ЗВО перед творчим конкурсом мали певне уявлення
про контингент вступників (особливо важливе питання для організаційних заходів –
їхня кількість), то відповідно до Умов прийому в 2019 році брати участь у творчому
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конкурсі може будь-хто без обмежень, оскільки процедура реєстрації та перевірки
документів вступника відсутня. На скільки ж ускладниться сама процедура проведення творчого конкурсу після таких змін – важко уявити.
Крім того, відсутність попередньої електронної реєстрації вступників, що беруть
участь у творчих конкурсах, створює ще одну проблему –порушується принцип рівноправ’я. Відповідно до Умов прийом, у вступники на навчання на базі повної загальної середньої освіти можуть подати до семи заяв на місця за державним замовленням,
а участь у творчому конкурсі до подачі документів не зобов’язує вступника надалі подавати документи на відповідну спеціальність. Тобто вступник, взявши участь у творчих конкурсах, отримує додаткові можливості та, якщо результати творчого конкурсу
його не задовольнять, вступник ними просто знехтує, а заяви подасть на спеціальності, які не потребують результатів творчого конкурсу. В результаті може скластися
ситуаціая, коли були проведені творчі конкурси для значної кількості вступників, а
фактично не отримати жодної заяви від вступників для участі в конкурсі на місця
за державним замовленням. Виникає питання доцільності проведення творчого конкурсу в наведеному випадку.
Врахувавши наведену проблематику та відсутність на разу шляхів для вирішення
наявних проблем, пропонуємо у подальшому повернути проведення творчих конкурсів на зазначену спеціальності до активного періоду вступної кампанії, а саме –
після подання вступниками документів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОІНФОРМОВАНОСТІ УЧНІВ ПРО ОЛІМПІАДУ З ФІЗИКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
В 2018 – 2019 РОКАХ
Долянівська О.В., Матвійчук О. В., к. пед. н., доцент, Подласов С.О.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Сьогодення ставить перед вишами важливу задачу знайти своїх студентів. Одним
з варіантів розв’язку цієї задачі є проведення тематичних олімпіад серед вступників.
Призери олімпіад одержують додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, що є стимулом для вступу саме до КПІ ім. Ігоря Сікорського [1].
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Олімпіада як елемент профорієнтаційної роботи, з одного боку, дозволяє ознайо-мити вступників з особливостями вишу, факультетами, на яких вони можуть навчатись, а, з іншого, знайти вступників, які цікавляться та мають хороші знання з
фундаментальних дисциплін (математики, фізики, хімії, біології). Знання з фундаментальних дисциплін відіграють важливу роль в становленні майбутнього інженера під
час навчання в технічному університеті. Тому в КПІ ім. Ігоря Сікорського вже третій
рік поспіль проводяться тематичні олімпіади з фундаментальних дис-циплін, зокрема, з фізики [2].
Метою нашого дослідження є аналіз поінформованості випускників про проведення олімпіади для абітурієнтів з фізики в КПІ ім. І. Сікорського.
Аналіз розподілу учасників першого туру олімпіади за місцем проживання (рис.
1) за результатами анкетування показав, що найбільше представленим є м. Київ (114
осіб у 2018 р.; 104 особи у 2019 р.) та Київська область (34 особи, 2018 р.; 22 особи у
2019 р.). Слід зазначити, що серед областей України у 2019 році краще представлена
Дніпропетровська область – 36 учасників. Проте, поінформованість більшості областей України залишається на достатньо низькому рівні.

Рисунок 1. Розподіл учасників олімпіади для абітурієнтів з фізики з 2018 до 2019 рр.
За результатами анкетування учасників олімпіад у 2018-2019 рр. (рис. 2) було встановлено, що більшість з них дізналися про тематичні олімпіади з офіційного сайту
університету, а найнижча ефективність поінформованості учасників виявилась під
час проведення днів відкритих дверей.

Рисунок 2. Поінформованість учасників про олімпіаду з фізики для вступників
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Якісний склад учасників олімпіади з фізики за навчальними закладами представлений на рис. 3. Аналіз показує, що стабільним є кількість учасників, які навчаються
у ліцеях та ЗОШ, а в гімназіях у 2019 р. – зменшився. Ми вважаємо, що учні, які навчаються в ліцеях, можуть скласти якісний фундамент для навчальних груп за умови
вступу учасників до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рисунок 3. Розподіл учасників олімпіади для вступників з фізики
з 2017 до 2019 рр. за закладами освіти
Здійснений аналіз показав, що:
1. майже всі області України представлені учасниками олімпіади з фізики;
2. на жаль, поінформованість учасників про проведення олімпіади у КПІ ім. Ігоря
Сікорського залишається на невисокому рівні, тому всім факультетам інженерного
спрямування, фізико-математичному факультету, фізико-технічному інституту, а також факультету довузівської підготовки слід посилити профорієнтаційну роботу та
активніше поширювати інформацію про тематичні олімпіади, що проводяться в університеті;
3. слід приділити більшу увагу поширенню серед учнів ліцеїв інформації про КПІ
ім. І. Сікорського та заходи для вступників, які проводяться, для їх залучення до вступу до університету.
Список використаних джерел:
1. Наказ 1/21 від 25.01.2019 р. «Про проведення Всеукраїнської олімпіади з фізики
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського». URL: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/01/olimpphys-2019.pdf (дата звернення: 17.04.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році. URL: https://pk.kpi.
ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf (дата звернення: 17.04.2019).
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УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Войтюк Т., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до абзацу першого пункту 3 Розділу VII «Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2018 році» [1] (далі – Умови прийому 2018)у 2018
році був введений Єдиний перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих
конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
(далі – Єдиний перелік), який визначається Додатком 4 до Умов прийому 2018. Цим
Єдиним переліком визначено, що одним із конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» встановлений творчий конкурс.
Абзацом другим 11 пункту VII розділу Умов прийому 2018 визначено, що оцінка за
творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну
сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку
нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на
навчання. Водночас, згідно з абзацем п’ятого пункту 1 Розділу V Умов прийому 2018
творчі конкурси проводилися після подання документів у кілька сесій з 14 до 26
липня включно одночасно в усіх закладах вищої освіти (далі – ЗВО), які здійснюють
прийом на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація». Враховуючи стислі терміни та практично одночасне проведення сесій
творчого конкурсу у різних ЗВО вступники спеціальності 023, на відміну від інших
вступників у 2018 році, були фактично обмежені в можливості подати заяви для
участі у конкурсному відборі до кількох ЗВО.
У 2019 році «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2019 році» [2] (далі – Умови прийому 2019) було змінено терміни проведення творчих
конкурсів на цю спеціальність при вступі на навчання за кошти державного бюджету
в усіх ЗВО. При цьому творчі конкурси проводяться ще до початку прийому (реєстрації) документів з 01 по 10 липня, що призводить кількох проблем:
1. Попри те, що терміни проведення творчих конкурсів перенесено на дореєстраційний період (на кшталт ЗНО), загальний термін складання цього типу вступних випробувань фактично зменшений, що не розв’язує проблему одночасного складання
вступних випробувань в кількох ЗВО;
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2. З’являється проблема реєстрації для допуску до складання творчого конкурсу у
ЗВО, в якому вступник планує надалі взяти участь у конкурсному відборі (відсутність
єдиних правил реєстрації, відсутність програмного забезпечення для електронної реєстрації, невизначеність у потрібному наборі документів тощо).
Виходячи з вищенаведеного, а також врахувавши багаторічний досвід спілкування зі вступниками та їхніми батьками, в майбутньому буде доцільним або збільшити
терміни проведення творчих конкурсів, проводячи творчі конкурси заздалегідь до
початку прийому документів, але при цьому розробивши досконалу систему реєстрації учасників творчих конкурсів, або повернутися до тогорічної системи проведення
творчих конкурсів.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році. URL:
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/page#n17 (дата звернення: 12.04.2019).
2. Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 12.04.2019).
УДК 378
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ В УКРАЇНІ
(ВСТУП НА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА ЗА ШИРОКИМ КОНКУРСОМ)
Балашов Д.В., викладач кафедри теорії та практики управління
факультету соціології і права, оператор приймальної комісії
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
В умовах реформування системи державного управління в Україні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування набуває особливого
значення. Отримання фахової освіти стає однією з необхідних умов для працевлаштування на керівних посадах в органах виконавчої влади, законодавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях тощо.
Аналіз вступної кампанії 2018 року стосовно вступу на освітній рівень бакалавра
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування в Україні дає змогу виділити наступні основні характеристики та показники.
1. Розподіл конкурсних пропозицій. За даними Єдиної державної електронної
бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) у 2018 році набір вступників для підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування здійснюється у 81 закладі вищої освіти (далі – ЗВО), з яких на місцях державного замовлення
можливо навчатися у 53 ЗВО: 52 ЗВО – відкриті пропозиції (рекомендація на місця
державного замовлення за широким конкурсом), 1 ЗВО – закрита пропозиція (фіксований обсяг місць державного замовлення) (рис. 1) [3].
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Рисунок 1. Кількість ЗВО, які здійснюють набір на освітній рівень бакалавра
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (розподіл за видами конкурсних пропозицій)
Найбільша кількість ЗВО, в яких здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, зосереджена у м. Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Проте,
загальна кількість ЗВО та кількість ЗВО, для яких виділяються місця державного замовлення, не завжди однакова для тих чи інших областей, що можна простежити за
наведеним графіком (рис. 2):

Рисунок 2. Кількість ЗВО, в яких здійснюється набір на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (загальна
кількість проти місць державного замовлення)
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2. Обсяг державного замовлення. Попри необхідність підготовки достатньої кількості фахівців за цією спеціальністю для забезпечення ефективної роботи органів
виконавчої влади на усіх рівнях, у 2018 році суперобсяг державного замовлення для
бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування складав 90 місць, що становить 0,197% від загальної кількості 45763
місця [2]. З 90 спеціальностей та галузей знань, для яких виділено місця державного
замовлення за широким конкурсом, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування знаходиться на 73 місці за показником суперобсягу.
3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО. Після аналізу конкурсної
ситуації можна виділити кілька наборів сертифікатів ЗНО для вступу на освітній рівень бакалавра у 2018-му році:
1. Основний (для вступу на місця державного замовлення або місця за кошти фізичних або юридичних осіб): українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова;
2. Додатковий (для вступу виключно для місця за кошти фізичних або юридичних
осіб):
• українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія;
• українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика;
• українська мова та література, історія України, математика або географія;
• українська мова та література, історія України, біологія або географія;
• українська мова та література, історія України, біологія або фізика.
4. Загальна кількість поданих заяв (по Україні). У 2018 році для вступу на освітній
рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування було
подано 10121 заява (рис.3), з яких за основним набором сертифікатів ЗНО (українська
мова та література, математика, іноземна мова або історія України) – 6505 заяв (на
відкриті пропозиції – 6434 заяви, на закриті пропозиції – 71 заяву). Загальна кількість
заяв, які було подано для навчання за державним замовленням – 4932 заяви (на відкриті пропозиції – 4878 заяв, на закриті пропозиції – 54 заяви) [3].

Рисунок 3. Загальна кількість заяв по Україні
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5. Загальна кількість поданих заяв (за ЗВО). Якщо розглядати кількість поданих
заяв за основним набором сертифікатів ЗНО на денну форму навчання, то можна зазначити, що ЗВО в Топ-10 знаходяться в наступних регіонах України: 4 – м. Київ, 2 –
Львівська область, 2 – Харківська область, 2 – Дніпропетровська область [3] (рис. 4).

Рисунок 4. Кількість поданих заяв за ЗВО
6. Загальна кількість зарахованих. Лідерами за кількістю зарахованих на денну
форму навчання за підсумками вступної кампанії 2018 року по Україні є КНТЕУ (м.
Київ), Університет митної справи та фінансів (Дніпропетровська область) та КПІ ім.
Ігоря Сікорського (м. Київ). Дані вказані щодо зарахування вступників за основним
набором сертифікатів ЗНО [3] (рис. 5).

Рисунок 5. Загальна кількість зарахованих на перший курс (Топ-10)
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7. Конкурсний бал зарахованих. Топ-10 ЗВО за показником середнього конкурсного балу усіх зарахованих на перший курс серед тих, хто вступав за основним набором сертифікатів ЗНО, дещо відрізняється від ЗВО, вказаних у попередньому переліку. Лідером за даним показником є КПІ ім. Ігоря Сікорського із показником 165,733
бала [3], що суттєво відрізняється від показників інших ЗВО (рис. 6):

Рисунок 6. Середній конкурсний бал зарахованих на перший курс (Топ-10)
8. Зарахування на місця за державним замовленням. Загальна кількість рекомендованих за широким конкурсом на місця державного замовлення в Україні у 2018
році становить 88 вступників [4;5]. Після закінчення строку виконання вступниками
вимог до зарахування на місця державного замовлення можна стверджувати, КПІ ім.
Ігоря Сікорського – лідер за кількістю рекомендованих на місця державного замовлення та єдиний в Україні ЗВО за 100% показником зарахованих на місця державного
замовлення на денну форму навчання [3; 4] (рис. 7).
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Рисунок 7. Зарахування на місця за державним замовленням
Розподіл зарахованих на перший курс на денну форму навчання за спеціальністю
281 Публічне управління та адміністрування поданий на діаграмі (рис. 8):

Рисунок 8. Кількість вступників за місця державного замовлення
9. Місце спеціальності у переліку пріоритетних спеціальностей. Згідно з Додатком 2 до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році»,
спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування не було включено до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка [1]. Варто зазначити, що
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включення спеціальності до цього переліку могло б підкреслити її пріоритетність,
важливість підготовки фахівців для майбутнього реформування системи державного
управління, а також збільшити кількість вступників. Ймовірність збільшення кількості вступників на зазначену спеціальність достатньо висока, адже за умови включення до цього переліку збільшується обсяг державного замовлення, стає можливим
отримання додаткових балів за підготовчі курси, а також встановлюється галузевий
коефіцієнт за визначеними пріоритетами.
Отже, за ключовими показниками вступної кампанії 2018 року щодо вступу на перший курс на денну форму навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування можна зазначити:
1. частка відкритих пропозицій на місця державного замовлення за широким конкурсом становить 64,20%;
2. найбільша кількість ЗВО зосереджена у м. Києві, а найбільша кількість ЗВО, у
яких можна навчатися за державним замовленням – у Харківській області;
3. найбільше заяв було подано у м. Києві, Харківській та Дніпропетровській областях;
4. КПІ ім. Ігоря Сікорського входить до лідерів по Україні за показниками кількості поданих заяв (№2), кількістю зарахованих за основним набором сертифікатів ЗНО
(№3), а також за середнім конкурсним балом зарахованих (№1);
5. КПІ ім. Ігоря Сікорського – єдиний ЗВО в Україні, в якому зараховані 100%
рекомендованих на місця державного замовлення та лідер за часткою зарахованих на
місця державного замовлення (12,5%).
Список використаних джерел:
1. Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2018 році. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. URL: https://
mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/vstup-2018/veliky-umovi/4-dodatok-2.pdf (дата
звернення: 27.04.2019).
2. Кількість місць державного замовлення для проведення широкого конкурсу (бакалавр). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/dergavnezamovlenna/komisia/MNO-795/15-shirokiy-konkurs.pdf (дата звернення: 27.04.2019).
3. Конкурсні пропозиції. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua/offers/
(дата звернення: 27.04.2019).
4. Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями
(спеціалізація ми) і закладами освіти. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.
ua/statistics/konkurs-universities/ (дата звернення: 29.04.2019).
5. Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями
(спеціалізація ми) і органами управління. Єдина державна електронна база з питань
освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.
gov.ua/statistics/konkurs/ (дата звернення: 29.04.2019).
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УДК 378.141
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО З ФІЗИКИ ВСТУПНИКІВ ДО
КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО В 2016 - 2018 РОКАХ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М., Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Курач Я., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
На відміну від вступних кампаній попередніх років, в 2018 році «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році» (далі – Умови прийому) [1], зокрема Додатком 4, було встановлено перелік конкурсних предметів, творчих заліків
та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на бюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. Відповідно до Умов прийому «Правилами прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
[2] фізика була вказана обов’язковим (другим) предметом для спеціальностей 104
Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали та третім предметом
на вибір для більшості інженерних та ІТ-спеціальностей (111, 113, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 131, 132, 133, 134, 136, 141, 142, 143, 144, 151, 152, 153, 171, 172, 173, 184, 186,
227).
Вступниками до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році було подано 10245 заяв, тобто приблизно на третину менше, ніж в попередньому, 2017 році, (14678), в яких одним
з конкурсних предметів була фізика, при цьому на інженерно-технічні спеціальності
було подано 4133 заяв, а на ІТ-спеціальності (коди спеціальностей 113, 121, 122, 123,
124, 125, 126) 6112 заяв. Розподіл балів зовнішнього незалежного оцінювання (далі –
ЗНО) з фізики вступників 2017 [3] та 2018 року представлено на рис.1.
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Рисунок 1. Розподіл кількості вступників за набраним балом з фізики
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Як видно з поданих графіків, у 2018 році розподіл балів ЗНО з фізики в контингенті вступників рівномірніший проти попереднього, 2017 року. При цьому в 2018 році
можна приблизно виділити три піки розподілу на 140, 170 та 190 балах. Середній бал
ЗНО з фізики для поданих заяв в 2018 році становив 160,0 бала, що майже на 5 балів
вище проти 2017 року — 154,7 бала. Результати ЗНО з фізики останніх трьох вступних кампаній представлено на рис.2.
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Рисунок 2. Аналіз результатів ЗНО з фізики в 2016-2018 роках
З точки зору аналізу кількості поданих заяв 2016 рік значно відрізняється від 2017
та 2018 років, оскільки фізика була обов’язковим предметом на технічних спеціальностях при вступі до КПІ. Відповідно до представлених результатів середнього балу
ЗНО з фізики, видно, що в 2018 році він помітно зріс проти попередніх років.
У цілому можна зробити висновок, що заздалегідь визначений в 2018 році Умовами прийому перелік конкурсних предметів позитивно вплинув на вибір вступниками
фізики як одного з можливих предметів ЗНО. Попри відносно меншу кількість заяв,
якісні показники, зокрема, результати ЗНО з фізики, суттєво зросли проти двох попередніх вступних кампаній.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році. –
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17 (дата звернення: 17.04.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році. URL: https://pk.kpi.
ua/wp-content/uploads/2018/07/rules2018-with-changes.pdf (дата звернення: 17.04.2019).
3. Порівняльний аналіз результатів ЗНО з фізики вступників до КПІ ім. Ігоря
Сікорського в 2016 та 2017 роках [Електронний ресурс] / [В. М. Можаровський, П.
Л. Литвиненко, Р. І. Сегол та ін.] // ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2019. URL: http://pk.kpi.ua/wp-content/
uploads/2018/08/zbyrnyk_2018.pdf (дата звернення: 17.04.2019).
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УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ ПАПЕРОВОГО ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ВІД ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО
КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО У 2018 РОЦІ
Філіппова М. В., к.т.н., доцент, Сегол Р.І., к. н. із соц. ком., доцент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018
році» (далі – Умови прийому) [1] та «Правил прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в
2018 році» (далі – Правила прийому) [2] вступники на освітній рівень бакалавра на
базі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання подавали
заяви виключно електронно, окрім таких категорій:
• для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою
для іноземців відповідно до цих Умов;
• для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти
відповідно до цих Умов;
• для реалізації права на першочергове зарахуваня відповідно до цих Умов;
• за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
• у разі подання іноземного документа про освіту;
• у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінетабо подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії
закладу вищої освіти [1].
Відповідно до Правил прийому, у КПІ ім. Ігоря Сікорського поширюється дія квоти-1, але не поширюється дія квоти-2 та квоти-3, тому документи від вступників, які
претендують на зарахування в межах цих квот впродовж вступної кампанії 2018 року
не розглядались. Також при вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського не поширюється першочергове зарахування.
Впродовж вступної кампанії 2018 року до КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовому
вигляді було подано 260 заяв з понад 33 тисяч від 114 вступників. Серед визначених
Умовами прийому категорій спостерігався такий поділ за кількісними показниками
серед вступників:
• заяви від вступників, які мають право на вступ за співбесідою, за результатами
вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1
(243 заяви), серед них 8 заяв було подано від вступників, які мають право на
вступ за співбесідою, 235 заяв від вступників, які мають право на вступ за реЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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зультатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/
або квотою-1 (найпоширеніша категорія – вступники, які належать до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 116 заяв, далі
вступники, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів)
через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – Перелік захворювань) [3] – 101 заява, з-поміж учасників бойових дій подано 24 заяви);
• заяви від вступників з іноземними документами про освіту – 12 заяв;
• заяви від вступників із документами про повну загальну середню освіту, виданими до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення – 5 заяв.
Цього року серед вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського були відсутні такі, що
не змогли зареєструвати електронний кабінет. Вступники із проблемами реєстрації
кабінетів приїжджали до Приймальної комісії та за допомогою відповідних спеціалістів по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти реєстрували
електронні кабінети у Приймальній комісії та подавали заяви електронно. Вступники
за числа тих, що подають документи для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти у 2018 році у КПІ ім. Ігоря Сікорського також були
відсутні.
Проти 2017 року ситуація за кількістю заяв від вступників, які мали право не складати зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки їх хвороба належить до Переліку захворювань, та серед вступників, які належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, майже не змінилась. Від вступників,
хвороба яких належить до Переліку захворювань, прийнято на одну заяву менше (101
проти 102 у 2017 році), від дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
на 6 заяв менше (116 проти 122 у 2017 році). Значно скоротилась кількість заяв від
учасників бойових дій (24 проти 48 у 2017 році).
Серед 114 вступників, які подали документи паперово, 70 одержали рекомендацію
за широким конкурсом для зарахування за державним замовленням та 68 з них були
відповідно зараховані на навчання після подання оригіналів документів. Троє вступників були рекомендовані та зараховані за співбесідою.
Тенденції останніх років у подані заяв у паперовому вигляді свідчать про те, що
кількість вступників суттєво не змінюється, оскільки незмінними лишаються категорії таких вступників. Тому важливою є поява механізму подання заяв частиною таких
вступників у електронному вигляді із подальшим наданням до приймальних комісій ЗВО виключно документів, які необхідно для реалізації спеціальних умов участі в
конкурсному відборі. Такий механізм закріплено «Умовами прийому на навчання до
закладів вищої освіти України в 2019 році» [4].
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УДК 378.141
ПРО ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Можаровська Т.М., к. т. н., доцент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Тенденції останніх років у системі вищої освіти в Україні спричинили перехід від
самостійного встановлювання закладами вищої освіти (далі – ЗВО) переліку вступних випробувань на кожну спеціальність при вступі на основі повної загальної середньої освіти, що іноді призводило до того, що для вступу на одну й ту саму спеціальність в різних ЗВО необхідно було подавати сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання (далі – ЗНО) з різних предметів. Оскільки в України нині діє обмеження
на кількість предметів у сертифікаті ЗНО, відповідно, деякі вступники не мали змоги
скористатись правом взяти участь у конкурсі на навчання у різних ЗВО на одну й ту ж
спеціальність. Це призводило до непорозумінь та не повної коректності конкурсного
відбору в межах обсягу державного замовлення встановленого загалом для відповідної спеціальності. З 2018 року введений Єдиний перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти (далі – Єдиний перелік) [1]. Враховуючи, що конкурсний відбір
вступників на навчання за рахунок видатків державного бюджету та за рахунок видатків місцевих бюджетів на кожну спеціальність проводиться загалом для всіх ЗВО,
вищезазначений Єдиний перелік дійсно встановлює рівний доступ до отри-мання вищої освіти вступникам відповідної спеціальності на бюджетні конкурсні пропозиції.
Згідно з «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019
році» [2] (далі – Умови прийому), в Єдиний перелік, проти 2018 року, для деяких спеЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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ціальностей були внесені зміни. Слід зазначити, що з юридичної точки зору, Умови
прийому чинні тільки в рік вступу, і щороку затверджуються наново разом з вимогами до переліку вступних випробувань. Водночас, враховуючи реформування системи
середньої та вищої освіти, а також невизначеність наперед переліку конкурсних предметів вступники не завжди можуть заздалегідь якісно готуватися як для вступу, так і
для подальшого навчання на обраній спеціальності.
З огляду на вищенаведене, а також врахувавши багаторічний досвід спілкування зі
вступниками та їхніми батьками, в майбутньому буде доцільним на законодавчому
рівні встановлення мораторію на зміну Єдиного переліку, як мінімум, за три роки до
вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
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УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗАЯВ ВСТУПНИКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО
НА ВРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО КОЕФІЦІЄНТУ
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Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018
році» [1] (далі – Умови прийому) другу вступну кампанію поспіль було визначено
встановлення сільського коефіцієнту певним групам вступників. СК дорівнює 1,02
для осіб, що вступають на навчання на освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах
освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках. Оскільки під
час вступної кампанії 2017 року визначення сільських шкіл спричинило до нарікань з
боку вступників та приймальних комісій, Міністерство освіти і науки оприлюднило
«Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт» [2] для інформування
вступників. Школи, які не належать до цього переліку, автоматично відсікались під
час подання вступниками заяв через електронний кабінет, що значно спростило обробку заяв від вступників, що мають право на сільський коефіцієнт.
Проте, вимога наявності реєстрації не менше двох років у сільський місцевості
створила додаткові проблеми під час опрацювання електронних заяв вступників.
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Оскільки, Умовами прийому був визначений документ, який підтверджував право на
надання сільського коефіцієнту – довідка про реєстрацію місця проживання особи,
оформлена відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, яку вступники завантажували до електронного кабінету для подальшої перевірки приймальними
(відбірковими) комісіями – проблеми виникли під час обрахунку потрібного строку
реєстрації. Деякі сільради видавали вступникам довідки із зазначенням строку з моменту видачі паспорту, хоча вступник мешкав у тому самому селі з моменту народження або навіть зазначали дату видачі довідки як початку дату реєстрації в сільській
місцевості, що унеможливлювало надання таким вступникам права на сільський коефіцієнт.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 05.07.2018 року № 1/9-425
«Щодо сільського коефіцієнту» [3] було визначено, що приймальними комісіями
можуть враховуватись інші документи, що підтверджують реєстрацію вступника
у селі (наприклад, витяг з будинкової (домової) книги, довідка з обласного відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Державної
міграційної служби України з інформацією із картки реєстрації місця проживання
одного з батьків (у разі зазначення в цій картці відомостей про дитину та надання
копії свідоцтва про народження) тощо). Зазначені документи можуть подавитися
вступниками протягом встановленого терміну прийому заяв особисто або завантажуватись до електронного кабінету вступника до моменту подання першої заяви.
При цьому довідка про реєстрацію місця проживання особи та інші підтверджувальні документи мають бути завантажені до електронного кабінету одним файлом.
Це спричинило до численних помилок під час завантаження документів до електронних кабінетів та створило прецедент, оскільки приймальні комісії мали самостійно визначати, які з наведених документів дають право на надання сільського
коефіцієнту вступнику, а які – не надають такого права. Деякі вступники досилали додаткові документи на електронні адреси приймальних комісій або привозили
особисто. Все це спричинило до того, що впродовж двох днів після закриття Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) для прийому заяв
від вступників приймальні комісії закладів вищої освіти пересилали один одному
документи вступників, щоб уніфікувати у них наявність сільського коефіцієнту,
який іноді суттєво впливав на конкурсний бал.
Пропонуємо надалі створити реєстр вступників, які мають право на сільський коефіцієнт та додавати його автоматично, щоб зняти додаткове навантаження з приймальних комісій та спростити процедуру уніфікації даних вступників у Єдиній базі.
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УДК 378.141
АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО З КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Тарнавський Ю.А., к.ф.-м.н., доцент, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії теплоенергетичного факультету,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Основну підготовку студентів за комп’ютерними спеціальностями на теплоенергетичному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює кафедра автоматизації
проектування енергетичних процесів і систем. У 2018 році набір на кафедру здійснювався за двома спеціальностями: 121 Інженерія програмного забезпечення та 122
Комп’ютерні науки.
Прийом документів на перший курс на денну та заочну форму навчання проводився в електронній формі через особистий кабінет вступника [1; 2] (за виключенням
окремих випадків, передбачених «Умовами прийому на навчання до закладів вищої
освіти України в 2018 році», а також вступників, які не змогли фізично створити електронний кабінет вступника). При цьому вступники могли подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Кожній заяві вступник надавав пріоритетність. Пріоритетність – це черговість
заяв (від 1 до 7, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається
порядок вибору конкурсів у вищих навчальних закладах [3].
Нами в межах спеціальностей досліджена залежність кількості вступників, які стали студентами, від того, яку пріоритетність вони вказували при подачі заяв.
Таблиці 1, 2. Залежність кількості вступників від обраної пріоритетності
Спеціальність 121
Пріоритетність
1
2
3
4
5
Всього

Кількість
42
16
5
4
5
72

Відсоток
58%
22%
7%
6%
7%
100%
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Спеціальність 122
Пріоритетність
1
2
3
4
5
6
7
Всього

Кількість
41
28
8
8
8
7
2
102

Відсоток
40%
27%
8%
8%
8%
7%
2%
100%

Результати аналізу даних за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення показують, що:
• найчастіше ставали студентами вступники, які вказували пріоритетність 1 або
2;
• суттєвих відмінностей за кількістю не спостерігається серед вступників, які вказували пріоритетність від 3 до 5;
• взагалі не ставали студентами вступники, які вказували низьку пріоритетність
(6-7).
Результати аналізу даних за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки показують, що:
• також найчастіше ставали студентами вступники, які вказували пріоритетність
1 або 2;
• суттєвих відмінностей за кількістю не спостерігається серед вступників, які вказували пріоритетність від 3 до 6;
• майже завжди не ставали студентами вступники, які вказували пріоритетність 7.
Узагальнюючи наведені дані, можна сформулювати наступні емперичні правила
для комп’ютерних спеціальностей на теплоенергетичному факультеті КПІ ім. Ігоря
Сікорського:
1. Студентами стають 70%-80% вступників, які вказували пріоритетність 1 або 2.
2. 20%-30% студентів формуються вступниками, які вказували нижчі пріоритети,
при цьому саме значення пріоритету суттєвої ролі не відіграє.
Наведені правила носять оціночний характер і можуть використовуватись для отримання прогнозних даних щодо майбутнього набору студентів на основі аналізу даних за поданими заявами.
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к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Мороз А., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Останніми роками відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [1] закріпилась відсутність поняття «поза конкурсом». Натомість, в чинному законодавстві наявна категорія вступників «в межах встановлених квот». Поступово вступники та їхні
батьки починають звикати до нових реалій та перестають звинувачувати заклади вищої освіти у тому, що саме вони позбавили їх права на вступ «поза конкурсом». Натомість своєчасне інформування вступників за допомогою сайтів, соціальних мереж
та особистих зустрічей суттєво зменшило навантаження на Приймальну комісію КПІ
ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів від осіб, що мають право на спеціальні умови участі у конкурсі.
«Умовами прийому до закладів вищої освіти України в 2018 році» (далі – Умови
прийому) були закріплені таки види квот:
• квота-1 – визначена частина максимального обсягу державного замовлення (для
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу державного або регіонального замовлення (для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій),
яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної
середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб,
які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких
є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016
року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року
за № 907/29037 (далі - наказ № 697);
• квота-2 – визначена частина максимального обсягу державного замовлення (для
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або
регіонального замовлення (для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій)
в уповноважених закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на
вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття
вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
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України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560);
• квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі
повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
• квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення,
яка використовується для прийому вступників з числа:
– іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
– закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;
– іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні,
осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту [2].
При вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється прийом документів від осіб,
які мають право на зарахування в межах квоти-1 та квоти для іноземців, оскільки КПІ
ім. Ігоря Сікорського не належить до уповноважених закладів вищої освіти та комунальних закладів вищої освіти. Кількість вступників в межах квоти-1 становила 5%
від обсягу державного замовлення відповідно до «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря
Сікорського в 2018 році» [3]. Така сама кількість була встановлена і у 2017 році.
Відповідно до Умов прийому спеціальні умови для участі в конкурсі в межах квоти-1 надаються таким особам:
• особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
• особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти
копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 0863/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою
регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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колу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
• особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через
наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу
вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа) [2].
За результатами вступної кампанії 2018 року найбільшу цікавість до навчання у
КПІ ім. Ігоря Сікорського серед вступників, які мають спеціальні умови для участі у
конкурсі, виявили діти-сироти та особи, прирівняні до них (116 заяв), кількість заяв
від вступників, які мали право не складати Зовнішнє незалежне оцінювання склала
101 особу, серед учасників бойових дій заяви подали 24 осіб. Серед спеціальностей
для вступу найбільшим попит малиIT-спеціальності (121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології) та гуманітарні
спеціальності (035 Філологія, 061 Журналістика). На навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського в межах ковти-1 зараховано 62 вступники.
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УДК 378
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО –
ЛІДЕР ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
(ВСТУП НА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА ЗА ШИРОКИМ КОНКУРСОМ)
Балашов Д.В., викладач кафедри теорії та практики управління
факультету соціології і права, оператор Приймальної комісії
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Нині в Україні спостерігається підвищений рівень зацікавленості до освіти, яка
дозволяє працювати в органах державної влади. В умовах проведення реформ запит
на підготовку фахівців, які здатні аналізувати державну політику, розробляти заходи
для її реалізації та приймати управлінські рішення у сфері державного управління,
буде зростати з кожним роком. Факультет соціології і права (далі – ФСП) надає можливість отримати освіту за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, яка дозволяє оволодіти компетентностями для майбутнього працевлаштування
на керівних посадах в органах виконавчої влади, законодавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях тощо.
За основними показниками вступної кампанії 2018-го року факультет соціології і
права КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться у Топ-10 в Україні за результатами вступу
на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за широким конкурсом. Аналіз здійснювався на основі вступу за основним набором сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (далі – сертифікати
ЗНО), який складається з української мови та літератури, математики та іноземної мови
або історії України. Це пояснюється тим, що на місця державного замовлення можливо
було вступити виключно за цим переліком сертифікатів ЗНО відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році».
Загальна кількість поданих заяв: №2 в Україні. Для вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на денну форму
навчання до ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського було подано 349 заяв. Проте, 10 заяв
було скасовано вступником, тому кількість зареєстрованих для участі у конкурсному
відборі – 339 заяв, з яких 8-ми заявам поставлено статус «Відмова» через недостатню
кількість мінімальних балів, а 6 заяв були скасовані вступниками із втратою пріоритету. Таким чином, статус «Допущено» отримали 325 заяв [1].
Важливим є те, що серед допущених до конкурсного відбору заяв 35,69% вступників вказали високі перший, другий та третій пріоритети, що вказує на прихильність
до вступу саме на ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загальна кількість вступників, які
вказали високі пріоритети з першого по третій – 116 осіб [1]. Найвищий пріоритет
вказали 14,8% вступників, що еквівалентно 48 особам. Частка вступників, які вказали найнижчі пріоритети (шостий та сьомий) становить 16,31%, що у 1,56 рази менше,
ніж частка вступників із двома найвищими пріоритетами (рис 1.).
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Рисунок 1. Розподіл поданих заяв

Рисунок 2. Розподіл за конкурсним балом

Рисунок 3. Розподіл за областями
Основна кількість поданих заяв знаходиться у діапазоні між 155 до 174 балів. Середній бал заяв, які було допущено до конкурсного відбору, становить 160,600 балів,
максимальне значення – 192,800 балів, мінімальне значення – 116,800 балів [1]. У найвищому діапазоні від 190,000 до 200,000 балів було подано 11 заяв (3,38%), у діапазоні
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від 180,000 до 189,999 балів – 53 заяви (16,31%), у діапазоні від 170,000 до 179,999 балів
– 51 заява (15,69). Таким чином, частка заяв у найвищому сегменті конкурсного балу
(170-200 балів) складає понад третину від загальної кількості поданих заяв – 35,38%.
Заяви для вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського було подано з 24 областей
та м. Києва. Найбільша кількість заяв була подана з м. Києва, Київської, Черкаської,
Дніпропетровської та Житомирської областей. Найменша кількість заяв була подана з областей західного, східного та південних регіонів України. Найбільша кількість
поданих заяв зосереджена в областях, які межують з Києвом та знаходяться у центральному регіоні України. Це пов’язано з тим, що останніми роками простежується
тенденція вступу до закладів вищої освіти (далі – ЗВО), які знаходяться в області проживання вступників або недалеко з нею.
Кількість зарахованих на місця за державним замовленням: №1 в Україні. До
ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського на місця державного замовлення було зараховано
найбільше вступників від загальної кількості рекомендованих за широким конкурсом в Україні – 12,5%. ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського є єдиним ЗВО в Україні, в якому
було зараховано 100% рекомендованих на місця державного замовлення [2;3]. Однією з причин, які обумовили абсолютний показник за цим параметром, є дуже високі
пріоритети від вступників: з 11 місць державного замовлення у десятьох вступників
вказано перший пріоритет, у одного – другий.

Рисунок 4. Зарахування на місця державного замовлення за широким конкурсом
Середній бал зарахованих на перший курс: №1 в Україні. За загальною кількістю зарахованих на денну форму навчання на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
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знаходиться на третьому місці в Україні, що також є вагомим результатом. Середній
конкурсний бал зарахованих на навчання вступників складає 165,733 балів [1], що
дозволяє припустити високий рівень підготовки вступників та за цим показником
стати лідером в Україні у 2018-му році. Середній бал зарахованих на місця державного замовлення – 187,966 балів (без урахування одного вступника на бюджетне
місце за квотою) [1]. Цей показник входить у Топ-5 в Україні разом із ЛНУ ім. Івана
Франка, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Університетом митної справи та фінансів та КНТЕУ.
Проте, важливим фактором для цього показника є кількість зарахованих на місця
за державним замовленням, яка у ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського більша в 1,5-5,5
рази.
Окрім вищезгаданих показників вступної кампанії, які дозволяють стверджувати,
що ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер за набором бакалаврів за спеціальністю 281
Публічне управління та адміністрування (або входить у групу лідерів за окремими
показниками), доцільно закцентувати увагу на виборі високих пріоритетів серед зарахованих на навчання вступників, що свідчить про їх зацікавленість у навчанні саме
на ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського [1].

Рисунок 5. Зарахування на перший курс
(кількість зарахованих vs. середній бал зрахованих)
Загалом, враховуючи поточну ситуацію на ринку освітніх послуг стосовно вартості
навчання, в умовах якої спостерігається відчутна різниця у вартості навчання між
різними ЗВО, показник у 17 зарахованих вступників на місця за кошти фізичних або
юридичних осіб можна розцінювати як помірно високий. Як можна побачити на діаграмі «Розподіл заяв зарахованих вступників», 21,43% (6 вступників) поставили відмітку «участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб» та подали оригінали документів. Враховуючи вартість навчання вище середнього рівня по
Україні, це також вказує на прагнення навчатися саме на факультеті соціології і права.
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Важливим є той факт, що за умови вартості навчання у 29700 грн./рік, ФСП КПІ ім.
Ігоря Сікорського входить у Топ-10 в Україні (якщо враховувати основний набір сертифікатів ЗНО) та у Топ-20 в Україні (якщо враховувати усі можливі набори сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування,
яких всього налічується шість: 1 основний та 5 додаткових) за показником кількості
зарахованих на контракт, поруч із ЗВО, вартість навчання у яких коливається переважно від 8500 грн./рік до 18490 грн./рік.

Рисунок 6. Розподіл заяв зарахованих вступників
Отже, за результатами вступної кампанії 2018 року можна стверджувати, що ФСП
КПІ ім. Ігоря Сікорського є лідером в Україні за показником рекомендації та зарахування на місця за державним замовленням на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, а також посідає провідне місце
серед ЗВО в Україні за іншими показниками, серед яких високий рівень результатів
ЗНО у вступників, вагомий відсоток високих пріоритетів тощо.
Список використаних джерел:
1. Конкурсна пропозиція «Бакалавр зі спеціальності 281 Публічне управління та
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(дата звернення: 27.04.2019).
3. Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями
(спеціалізація ми) і закладами освіти. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.
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III. Вступ на навчання за освітніми рівнями магістра та Ph. D.
УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, У ЯКИХ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ
НЕОБХІДНО СКЛАДАТИ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ ЄДИНОГО
ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Шулим О., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Впродовж кількох років для допуску до участі у конкурсному відборі для здобуття
ступеня магістра на деякі спеціальності вступники повинні спочатку зареєструватися, а потім скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО).
Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 Розділу VII «Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2019 році» [1] (далі – Умови прийому) вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»,
спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07
«Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім
спеціальності 293 «Міжнародне право») проводяться у формі єдиного вступного іспиту
з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження
додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).
При цьому, відповідно до Умов прийому, для допуску до складання ЗНО вступник
повинен особисто прибути до обраного закладу вищої освіти і паперово подати документи, необхідні для реєстрації. Це призводить до проблем як для вступників, так і
для закладів вищої освіти.
Для вступників – це необхідність у травні, попри підготовку дипломного проекту,
яка проходить саме в цей термін у більшості закладів вищої освіти, особисто прибути
іноді до іншого закладу вищої освіти, а в деяких випадках і до іншого міста, для реєстрації для участі у відповідному ЗНО. Для закладів вищої освіти – розгортання ще
під час проведення навчального процесу фактично повноцінної роботи приймальних
(відбіркових) комісій, що також іноді є досить проблематичним, оскільки шкодить
навчальному процесу та залучає до роботи значні ресурси.
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Виходячи з вищенаведеного, надалі буде доцільним ввести для цієї категорії вступників електронну систему реєстрації для участі у відповідному ЗНО на кшталт системи реєстрації вступників на основі повної загальної середньої освіти, особливо взявши до уваги, що всі дані вищезазначених вступників вже внесені до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 14.04.2019).
УДК 378.141
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ІНСТИТУТУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Пучков О. О., к. філос. н., професор, голова відбіркової комісії Інституту
спеціального зв’язку та захисту інформації, Гиренко І. М., к.т.н., заступник
голови відбіркової комісії Інституту спеціального зв’язку та захисту
інформації, Криховецький Г. Я., к.т.н. с.н.с., відповідальний секретар
Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі –
Інститут) функціонує як військовий навчальний підрозділ Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зі
статусом закладу освіти Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, системах
урядового зв’язку, криптографічного та технічного захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури за спеціальностями 122
Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 172 Телекомунікації та радіотехніка для потреб
Держспецзв’язку, інших державних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України в установленому законодавством порядку.
Перелік вступних випробувань, строки прийому заяв, проведення вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків, зарахування вступників на місця державного
замовлення для осіб, які вступають на навчання до Інституту, визначаються Додатком
до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», розробленим відповідно до вимог
Закону України «Про вищу освіту», «Умов прийому на навчання до закладів вищої
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освіти України», «Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та згідно з відомчими
вимогами щодо професійної придатності проходження служби та професійного відбору кандидатів до вступу на навчання в Інституті.
Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року
№ 1096 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2018 року
за№1456/32908 [1], передбачено, що конкурсний відбір при вступі на навчання для
здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня) вищої освіти за спеціальностями галузі знань 12 Інформаційні технології здійснюється, зокрема, за результатами вступних випробувань у формі єдиного вступного
іспиту з іноземної мови, що передбачає використання організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, для участі вякому необхідно пройти відповідну процедуру реєстрації.
Водночас, відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від
02 січня 2019 року № 1,відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань входять до Переліку відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві освіти і науки України [2].
З огляду на викладене вище та зважаючи, що відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 15червня 2017року № 864 «Про додаткові заходи щодо забезпечення доброчесності при вступі на навчання для здобуття ступеня
магістра» [3] особливості проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
для окремих категорій військовослужбовців встановлюються Міністерством освіти і
науки України, вважаємо за доцільне встановити, що вступ на навчання до Інституту
для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)
вищої освіти здійснюється на підставі вступних випробувань, які проводяться атестаційною комісією Інституту відповідно до особливостей підготовки здобувачів вищої освіти для потреб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України та інших військових формувань.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 14.04.2019).
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження переліку відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві
освіти і науки України». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-perelikuvidomostej-sho-mistyat-sluzhbovu-informaciyu-v-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
(дата звернення: 08.04.2019).
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2017 року № 864 «Про додаткові заходи щодо забезпечення доброчесності при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0834-17 (дата звернення: 08.04.2019).
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УДК 378.141
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО БАЛУ ДОДАТКА ДО
ДИПЛОМА ПРО ПОПЕРЕДНЮ ОСВІТУ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Мороз А., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
«Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році» (далі –
Умови прийому) [1] передбачають, що особа може вступити до закладу вищої освіти
(далі – ЗВО) для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Водночас
Умови прийму жодним чином не регулюють методику обчислення середнього бала
додатка до диплома бакалавра, спеціаліста чи магістра, на підставі якого особа здійснює вступ до магістратури, та ваговий внесок до конкурсного бала такого показника. Регуляторні функції політики застосування середнього бала додатка до диплома
Умови прийому передають на рівень самого ЗВО. При цьому апріорі є неможливим
використання єдиної норми застосування середнього бала диплома через розмаїття методів і методик проведення вступних конкурсних випробувань для вступників
до магістратури різних спеціальностей. Так, наприклад, Умови прийому регламентують для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра, зараховуються:
1. для вступу на спеціальність 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної
мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;
2. для вступу на спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12
«Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та
адміністрування» 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне
право»);
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної
мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
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результати фахового вступного випробування;
3. для вступу за іншими спеціальностями:
результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань.
Отже, законодавець формує три потоки вступників до магістратури з різними правилами складання вступних іспитів, залежно від обраної спеціальності, і, відповідно,
з різними методиками обчислення конкурсного бала стосовно кожного потоку.
Відповідно, виконавець змушений формувати різні методики врахування середнього бала додатку до диплома для вступників до магістратури на різні спеціальності.
Наприклад, КПІ ім. І. Сікорського у «Правилах прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в
2019 році» [2] та «Положенні про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра;
та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» [3] вирішує цю колізію так:
1. Середній бал додатку до диплома не враховується і в конкурсному балі не фігурує для вступників формули 1 (спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»). Тут конкурсний бал розраховується за формулою («Положення» [3]): КБ = П1 +
П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового
вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.
2. Середній бал додатку до диплома враховується і фігурує в конкурсному балі для
вступників формули 2 (спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування»). Тут конкурсний бал розраховується за формулою («Положення» [3]): КБ = П1 + П2 + RA, де П1 – оцінка єдиного
вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за
шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною
комісією на підставі додатку відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT , де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень, які розраховуються у відповідності до зазначеного в п.9. §2 Положення [3]. Максимальна кількість балів творчих досягнень, що
враховується під час визначення академічного рейтингу вступників на спеціальності
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та
адміністрування», дорівнює 5.
3. Середній бал додатку до диплома враховується і фігурує в конкурсному балі
для вступників формули 3 для вступу до магістратури за іншими, не перерахованими
вище, спеціальностями. Тут конкурсний бал розраховується за формулою (Положення [3]): КБ = RA + 2Ф + І, де: RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу
вступника, Ф – чисельний еквівалент оцінки фахового вступного випробування, І –
чисельний еквівалент оцінки з вступного випробування з іноземної мови. Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку
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відповідного диплома за 5-ти бальною шкалою та поданих документів щодо творчих
досягнень вступника за формулою: RA = RA + RT , де: RA – академічна складова, RT
– складова творчих досягнень. Максимальна кількість балів творчих досягнень, що
враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3.
Отже:
А) для вступників формули 1 якість оцінок додатка до диплома не враховується і
ніяк не впливає на конкурсний бал.
Б) для вступників формули 2 якість оцінок додатку до диплома враховується і
впливає на конкурсний бал мінімально: при розрахунку конкурсного бала тут застосовується 100…200 бальна шкала оцінки випробувань. Водночас, для розрахунку середнього бала застосовуються чисельні еквіваленти оцінок за шкалою 2,0…5,0 балів.
Таким чином, середній бал додатка до диплома може заважити від 1,0% конкурсного
балу (при комбінації мінімально можливого середнього бала додатка до диплома і
максимально можливих оцінок вступних випробувань) до 4,8% (при комбінації максимально можливого середнього бала додатка до диплома та мінімально можливих
оцінок вступних випробувань), за умови відсутності творчих досягнень.
В) для вступників формули 3 якість оцінок додатку до диплома враховується і
впливає на конкурсний бал максимально: при розрахунку конкурсного бала тут застосовуються чисельні еквіваленти оцінок вступних випробувань за шкалою 3,0…5,0
балів і чисельні еквіваленти оцінок в додатку до диплома за шкалою 2,0…5,0 балів.
Таким чином, середній бал додатка до диплома може заважити в цьому випадку від
11,8% конкурсного бала (при комбінації мінімально можливого середнього бала додатка до диплома і максимально можливих оцінок вступних випробувань) до 35,7%
(при комбінації максимально можливого середнього бала додатка до диплома і мінімально можливих оцінок вступних випробувань), за умови відсутності творчих
досягнень.
Відсутність показників середнього бала додатка до диплома (як і творчих досягнень) у підрахунку конкурсного бала вступників до магістратури на спеціальність 081
«Право» та 293 «Міжнародне право» не спонукає їх ні до успішного навчання, ні до
творчих занять під час навчання, а також нівелює або й зовсім знищує змагальний
дух здобуття вищої освіти. Аналогічний висновок напрошується і стосовно вступників до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні
технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», де вага середнього бала
додатка до диплома (як і творчих досягнень) в обчисленому конкурсному балі сягає
величин 1,0…4,8%.
Занадто велика різниця у внеску середнього бала додатку до диплома при вступі на
різні спеціальності (від 0% на правничі спеціальності до 35,7% на інженерно-технічні
спеціальності) нерідко викликає у вступників здивовані питання та на загал формує
серед них негативний наратив применшення авторитетності як вступних випробувань, так і атестаційних комісій, приймальної (відбіркової) комісії, та й ЗВО загалом,
особливо у випадку, коли спеціальності з різною вагою середнього бала додатка до
диплома зустрічаються на одному факультеті / в одному інституті в межах ЗВО.
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Рекомендуємо унормувати ваговий внесок середнього бала додатка до диплома у
конкурсний бал при вступі до магістратури таким чином, щоб різниця такого внеску
при вступі на різні спеціальності була мінімальною.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ
МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, У ЯКИХ ДЛЯ ВСТУПУ НА
НАВЧАННЯ НЕОБХІДНО СКЛАДАТИ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ У
ФОРМІ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ
ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ),
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Курач Я., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 Розділу VII «Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2019 році» [1] (далі – Умови прийому) вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за деякими спеціальностями проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологією
зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).
Відповідно до Умов прийому, для допуску до складання ЗНО вступник повинен
особисто прибути до обраного закладу вищої освіти і паперово подати документи,
необхідні для реєстрації, при цьому дані про нього заносяться до відповідної електроЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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нної бази даних Українського центру оцінювання якості освіти, а також, у терміни,
визначені Умовами прийому, скласти ЗНО.
Слід зазначити що, встановлені відповідними документами терміни конкурсного
відбору та зарахування на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання фактично відрізняються від термінів, встановлених Умовами прийому для відповідної категорії вступників. Крім того, більшість курсантів, які беруть
участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра у вищих
військових навчальних закладах, мають відповідні ступені доступу до секретної інформації, що унеможливлює процедуру фактично відкритої реєстрації в електронній
базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.
Виходячи з вищенаведеного, необхідно для цієї категорії вступників повністю
повернути процедуру конкурсного відбору безпосередньо до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, оскільки проходження ними
ЗНО суперечить загальним вимогам до підготовки фахівців, що навчаються у відповідних закладах освіти та може викликати порушення безпеки та навіть створити
додаткові загрози.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 13.04.2019).
УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ РЄЄСТРАЦІЇ НА ЄДИНИЙ
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Калейніков Г.Є., к. т. н., доцент, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти,
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019
році» для здобуття ОС магістра за деякими спеціальностями необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) [1], причому в цьому році список цих спеціальностей значно розширено та кількість осіб, які будуть складати ЄВІ може досягти 50% від випуску бакалаврів.
Реєстрація абітурієнтів на ЄВІ регламентована положенням, яке затверджено міністерством [2], а сам процес описано в інструкції УЦОЯО. Більшість закладів вищої
освіти (далі – ЗВО)проводили реєстрацію в 2018 році вперше і постали перед такими
труднощами:
• внесення персональних даних вступників із помилками, пов’язано як із людським фактором при заповненні відповідних форм, так і з нерівномірним наЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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вантаженням охочих пройти реєстрацію, які приходили групами/потоками та
намагалися пройти реєстрацію «на перерві між парами»;
• неможливість постійного знаходження відповідальних за реєстрацію (яких обирають з-поміж викладачів) в приймальній комісії, оскільки процес реєстрації
припадає на період навчального процесу в ЗВО, відповідно, виникала необхідність в делегування повноважень «відповідального» іншим особам;
• неповний пакет документів у вступників, найбільші складнощі виникали при
отриманні довідки про закінчення навчання при наявності академічної заборгованості;
• неможливість передачі повної автономії кафедрам/деканатам, враховуючи їхнє
бажання зареєструвати майже всіх випускників.
Для уникнення наведених проблем пропонується процес реєстрації розділити на
кілька етапів:
• попередня реєстрація на кафедрі/факультеті, передача сформованих бланків до
приймальної комісії;
• перевірка відповідальним за реєстрацію правильності внесення персональних
даних під час попередньої реєстрації, скріплення печаткою екзаменаційного
листка;
• видача екзаменаційного листка особисто абітурієнту в приймальній комісії.
Для значного полегшення роботи приймальних комісій доцільно використовувати
дані випускників поточного року із ЄДЕБО до бази УЦОЯО і запровадити механізм
«автоматичної» реєстрації. Це реалізує автоматичне підтягування всіх персональних
даних без помилок та підтвердження достовірності завершення навчання в цьому
році, що виключає необхідність в довідці про завершення навчання.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році. URL:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/umovi-prijomu-nanavchannya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2019-roci (дата звернення: 20.04.2019).
2. Матеріали семінару для приймальних комісій «Вступ до магістратури за технологією ЗНО». URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2018/
seminar-dlya-prijmalnih-komisij-vstup-do-magistraturi-za-tehnologiyeyu-zno (дата звернення: 20.04.2019).

Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»

74

УДК 378.141
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» В 2018 РОЦІ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Пашко В., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освітив 2018 році» [1]
(далі – Умови прийому), «Правил прийому до Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в 2018 році» [2] та
«Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018»
[3] вступ на другий (магістерський) рівень підготовки за спеціальністю 081 Право
проводився за технологією зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). Єдине фахове вступне випробування передбачало виконання екзаменаційного тесту, що
складався з двох блоків дисциплін:
• тест загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК);
• тест з 8-ми базових правничих дисциплін (блок Право).
ТЗНПК охоплював тести, що містили тестування таких компетентностей, як аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення. Блок Право складався з
тестів з таких дисциплін, як «Конституційне право України», «Адміністративне право
України», «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право України», «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України», «Міжнародне
публічне право» та «Міжнародний захист прав людини.
Тестові завдання укладались у відповідно до «Програми підготовки вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Тестові завдання блоку
ТЗНПК укладалися відповідно до «Програми вступних випробувань під час вступу
на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки України від 08 квітня 2016 року № 409.
Результати вступних випробувань у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази
з питань освіти наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів.
Впродовж останніх двох років імплементація технології ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю 081 Право закріпилась в усіх закладах вищої освіти (далі –
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ЗВО) Україна та дозволила уніфікувати процес вступу, спростити організацію та проведення вступних випробувань у ЗВО та збільшити рівень протидії корупції в системі
вищої освіти в Україні.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році. URL:
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/page#n17 (дата звернення: 05.04.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: http://pk.kpi.ua/wpcontent/uploads/2018/02/rule-2018.pdf (дата звернення: 05.04.2019).
3. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018
році. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/2018/06/2poryadok-organizatsii-ta-provedennya-vstupnikh-viprobuvan.pdf
(дата
звернення:
05.04.2019).
УДК 378.141
АНАЛІЗ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО АСПІРАНТУРИ В 2018 РОЦІ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Мороз А., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освітив 2018 році» [1]
(далі – Умови прийому), «Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в 2018 році»
[2], Додатку до Правил прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018/2019 навчальному році для здобуття ступеня доктора філософії [3] та постанови Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» [4] вступ до аспірантури проводився з 43 спеціальностей, що відрізняється від переліку спеціальностей для вступу до магістратури до
КПІ ім. Ігоря Сікорського лише в блоці гуманітарних наук, а саме наявністю таких
спеціальностей:
• 032 Історія та археологія;
• 033 Філософія.
Вперше в 2018 році вступники презентували свої дослідницькі пропозиції на засіданнях відповідної кафедри у травні – червні напередодні старту вступної кампанії, що дещо скоротило кількість поданих заяв до аспірантури. Умова прийому
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не регламентовано початок вступної кампанії для вступу для здобуття освітнього
рівня доктор філософії. Старт прийому документів відбувся 27.08.2018 року. Для
організації та оптимізації вступної кампанії до аспірантури вступники були поділені на групи відповідно до факультетів/інститутів. Тобто різні факультети подавали документи в різні дні, але протягом перебігу вступної кампанії. Ця практика
прийняття документів визнана успішної та буде застосована у вступній кампанії
2019-2020 років.
Для вступу необхідно було подати такий пакет документів:
• заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
• анкета +фото;
• копія диплома магістра (спеціаліста);
• копія додатку до диплома магістра (спеціаліста);
• копія трудової книжки (у разі її наявності), завірена за місцем роботи;
• витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
• дослідницька пропозиція вступника з візою завідувача кафедри;
• письмовий висновок наукового керівника на дослідницьку пропозицію;
• витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції
вступника;
• список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за
місцем підготовки;
• ксерокопії 2-3 публікацій;
• відгук передбачуваного наукового керівника на публікації (загальний);
• ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
• копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
Кількість зарахованих для здобуття освітнього рівня доктор філософії в 2018-2019
роках склала 167 осіб, з них 146 на денну форму навчання та 21 особа – на вечірню
форму навчання, що відповідає державному замовленню у 2018 році. Позитивні організаційні тенденції буде застосовано під час подальших вступних кампаній.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 10.04.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: http://pk.kpi.ua/wpcontent/uploads/2018/02/rule-2018.pdf (дата звернення: 10.04.2019).
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3. Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018/2019 навчальному році для здобуття ступеня доктора філософії. URL: http://aspirantura.kpi.ua/?page_
id=332 (дата звернення: 10.04.2019).
4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах. URL: https://www.kmu.
gov.ua/ua/npas/248945529 (дата звернення: 29.03.2019).
УДК 378.141
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ ЗАРАХОВАНИХ
ДО АСПІРАНТУРИ ВСТУПНИКІВ В 2018 РОЦІ
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Левчук К., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Керуючись «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році»
[1] (далі – Умови прийому), «Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського» [2],
Додатком до Правил прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018/2019 навчальному році для здобуття ступеня доктора філософії [3] та постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» [4] у 2018 році вступ для здобуття ступеня доктора
філософії проводився на 43 спеціальності. Зараховано за державним замовленням
здобувачі освіти на 39 освітні програми. Порівняльні дані фактичного державного
замовлення та оголошуваного наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Кількість зарахованих на спеціальності за державним замовленням в
2018 році до аспірантури
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Шифр та
найменування галузі
знань
03 Гуманітарні науки
05 Соціальні та поведінкові науки
06 Журналістика
07 Управління та адміністрування
08 Право

Шифр галузі
(денна форма)
03
05

Кількість
зарахованих
(денна форма)
5
7

Кількість
зарахованих
(вечірня форма)
1
0

06
07

1
3

1
1

08

1

1
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№
п/п
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Шифр та
Шифр галузі
Кількість
найменування галузі (денна форма) зарахованих
знань
(денна форма)
09 Біологія
09
0
10 Природничі науки
10
4
11 Математика та стати11
8
стика
12 Інформаційні техно12
16
логії
13 Механічна інженерія
13
23
14 Електрична інженерія
14
17
15 Автоматизація та при15
19
ладобудування
16 Хімічна та біоінже16
11
нерія
17 Електроніка та телеко17
20
мунікації
18 Виробництво та тех18
3
нології
22 Охорона здоров’я
22
1
28 Публічне управління
28
2
та адміністрування

Кількість
зарахованих
(вечірня форма)
0
0
0
6
2
4
3
0
1
1
0
0

Відповідно до наведених даних можна зробити висновок, що найпопулярніші у науковців КПІ імені Ігоря Сікорського – технічні та IТ галузі знань, а саме: Інформаційні технології, Механічна інженерія, Електрична інженерія, Автоматизація та приладобудування, Хімічна та біоінженерія, Електроніка та телекомунікації та Виробництво
та технології.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (дата звернення: 10.04.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: http://pk.kpi.ua/wpcontent/uploads/2018/02/rule-2018.pdf (дата звернення: 10.04.2019).
3. Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018/2019 навчальному році для здобуття ступеня доктора філософії. URL: http://aspirantura.kpi.ua/?page_
id=332 (дата звернення: 10.04.2019).
4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах. URL: https://www.kmu.
gov.ua/ua/npas/248945529 (дата звернення: 29.03.2019).
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IV.

Технічні особливості організації документообігу та електронного вступу

УДК 378.141
НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ СЕРЕДНЬОГО БАЛА ВСТУПНИКА
Маркін М.О., к. т. н., доцент, заступник відповідального секретаря
Приймальної комісії
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018
році» (далі – Умови прийому) [1] та «Правил прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в
2018 році» [2] одним зі складників конкурсного бала для вступу на перший курс для
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти є середній бал
документа про повну загальну середню освіту (далі – ПЗСО), переведений у шкалу від
100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про
повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
(Додаток 5 до Умов прийому).
У 2019 році КПІ ім. Ігоря Сікорського було встановлено коефіцієнт К4 для середнього балу документу про ПЗСО на рівні 0,05 [3]. Окрім того, Умови прийому встановлюють, що саме приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа
про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії) і, в разі необхідності, вносить
оновлену інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти бази (далі – ЄДЕБО).
У 2018 році під час вступної компанії Міністерство освіти і науки України звернулось до приймальних кампаній закладів вищої освіти із проханням забезпечити перевірку середнього балаатестата вступників та невідкладно коригувати його показники
в разі неправильного його занесення до ЄДЕБО. Відповідний лист опубліковано 13
липня 2018 року [4]. У листі зокрема зазначається, що саме приймальна (відбіркова)
комісія має здійснювати перевірку середнього бала документа, акцентуючи увагу на
тому, що достовірність внесених даних є принципово важливою для забезпечення
справедливого розподілу місць державного замовлення [5].
Згідно «Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році» випускникам шкіл,
що вступатимуть до вишів, потрібно самостійно розраховувати середній бал атестата.
Внесення відповідного запису в додаток до атестата не передбачено в затверджених
КМУ зразках документів про повну загальну середню освіту. Перевірятимуть правильність обчислення приймальні комісії закладів вищої освіти. МОН також нагадало, що в разі подання заяв в електронному вигляді вступник зазначає середній бал в
особистому кабінеті. Якщо потім він виявить помилку в розрахунку, то може самостійно її виправити до подання першої заяви [6].
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Нагадаємо, що у 2018 році приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського було
оброблено понад 33 тисяч заяв вступників. Таким чином, було обраховано понад 30
тисяч середніх балів атестатів – виявлено понад 1000 із помилковими даними та понад 250 із поганими скан-копіями.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/ (дата звернення: 12.03.2019).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в 2018 році». URL: https://pk.kpi.
ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf (дата звернення: 12.03.2019).
3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання
якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
URL: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/2-table_2019.pdf (дата звернення:
10.04.2019).
4. Щодо перевірки середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/61406/ (дата звернення: 10.04.2019).
5. Виші за необхідності мають коригувати бал атестата. URL: https://osvita.ua/
consultations/61409 (дата звернення: 10.04.2019).
УДК 378.141.21
ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ
АБІТУРІЄНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР НА
БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Сірик М. В., старший викладач кафедри менеджменту
видавничо-поліграфічної галузі,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Із запровадженням електронного вступу заклади вищої освіти (далі – ЗВО) України здійснюють перевірку електронних заяв абітурієнтів з метою допуску до участі їх
в конкурсному відборі. У КПІ ім. Ігоря Сікорського опрацювання електронних заяв
забезпечує спеціально сформована команда операторів, яка централізовано обробляє
всі електронні заяви, що надходять.
Особливостями опрацювання електронних заяв є перевірка відповідності балів за
предмети зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) «Правилам прийому до
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського в 2018 році» [1], оскільки встановлено поріг із обраних предметів на рівні 125 балів і єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) автоматично не блокує подання заяв з балами, нижчими за визначений.
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Оператори також здійснюють перевірку документів, що дають право отримати сільський коефіцієнт (далі – СК). Нововведенням 2018 року стало те, що ЄДЕБО давала
можливість вказати абітурієнту СК лише в разі закінчення сільської школи (раніше
операторам доводилося перевіряти за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України належність школи до сільської місцевості). Проте було обмежено мінімальний термін реєстрації в сільській місцевості до 2
років, що потребувало відповідної перевірки. Крім того, окремі селищні ради видавали довідки про реєстрацію не з фактичною датою, згідно з якою абітурієнт проживає
в сільській місцевості, а з дати внесення до реєстру під час оформлення ID картки, що,
зазвичай, становило менше ніж 2 роки.
Також мали місце прикріплення до заяв абітурієнтами різноманітних документів,
які не дають право на отримання СК. Після виявлення помилки у завантаженому документі, помітивши анулювання СК та не маючи змоги його замінити (після подання
першої заяви зміни анкетних даних блокуються), абітурієнти змушені були надсилати правильний документ безпосередньо на електронні пошти приймальних (відбіркових) комісій ЗВО, куди подавали електронні заяви, щоб на підставі оновлених
документів абітурієнт отримував СК. Після завершення подання заяв і здійснення
централізованої перевірки на відповідність оброблених заяв у різних ЗВО виявилося,
що деякі абітурієнти не до всіх ЗВО надсилали оновлені документи, внаслідок чого
виникали розбіжності в призначенні СК, для усунення якого потрібно було витратити значний час, оскільки перевірка відбувалася в кілька ітерацій, а за кожним абітурієнтом потрібно було перевірити підставу для призначення чи скасування сільського
коефіцієнта. Для спрощення цієї процедури було створено окремий перелік усіх абітурієнтів, які надсилали документи на електронну пошту відбіркової комісії КПІ ім.
Ігоря Сікорського.
Нововведення 2018 року – необхідність перевірки введеного абітурієнтом середнього бала атестату. У КПІ ім. Ігоря Сікорського перерахунок здійснювали відбіркові
комісії факультетів та інститутів, куди було подано електронні заяви. У разі виникнення розходжень здійснювалася повторна перевірка відповідальними працівниками
приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, і оператори вносили зміни до електронної заяви, а в разі неможливості такої зміни відбувалася комунікація з відбірковими
комісіями тих ЗВО, які опрацювали першу заяву абітурієнта.
Окремої уваги операторів потребувала перевірка наявності громадянства України
під час допуску до конкурсного відбору, оскільки за відсутності українського громадянства та наявності посвідки на постійне місце проживання в Україні вступник
може брати участь у конкурсі лише на контракт.
Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році» [2]), вступники могли
отримати додаткові бали за закінчення системи довузівської підготовки та всеукраїнських олімпіад в ЗВО, вказавши відповідну опцію при поданні електронної заяви.
Оператори отримували інформацію щодо наявності у вступника права на додаткові
бали та виконували перевірку за наявними списками випускників системи довузівської підготовки та переможцями олімпіад, додаючи відповідні бали.
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Традиційно призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових
предметів і призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних
робіт учнів-членів Малої академії наук України додаткові бали додаються в ЄДЕБО
автоматично без участі операторів і неможливості ЗВО їх змінити.
Список використаних джерел
1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році (зі змінами). URL:
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/07/rules2018-with-changes.pdf (дата звернення: 25.04.2019).
2. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/print (дата звернення: 25.04.2019).
УДК 378.141
ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО БАЛА
АТЕСТАТА ВСТУПНИКА
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Шулім А., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018
році» (далі – Умови прийому) [1] терміни подачі заяв вступниками, що вступають на
основі повної загальної середньої освіти, був обмежені датами 12.07.2018 - 26.07.2018.
За результатами вступної кампанії від вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра до 7 закладів вищої освіти (далі – ЗВО) було подано приблизно
20 000 заяв та більше:
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (37 994 заяви);
• Львівський національний університет імені Івана Франка (35764);
• Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (33324);
• Національний університет «Львівська політехніка» (28900);
• Київський національний торгово-економічний університет (28126);
• Національний авіаційний університет (23939);
• Харківський національний університет ім. Василя Каразіна (19982).
Визначення середнього бала атестата вступника як складника його загального рейтингу є однією з трудомістких операцій під час обробки заяви, що безпосередньо
впливає на кінцевий розподіл вступників в межах широкого конкурсу. Значна кількість помилок під час визначення середнього бала атестата на рівні шкіл (найчастіше пов’язаних з неврахуванням при визначенні середнього бала підсумків державної
атестації (іспитів)) призвела до перекладання основної роботи з визначення середЗбірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
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нього бала на ЗВО. Це вимагає необхідності визначення середнього балу 1400-2700
атестатів на добу. Ці фактори зумовлюють оцінити можливість автоматичного або
автоматизованого визначення середнього бала атестата.
Хоча додаток до атестата є уніфікованим документом, але під час аналізу зображень
було визначено певний набір проблем, які ускладнюють можливість його опрацювання, а саме:
1. завантаження не додаток до атестата, а відмінних від нього документи: власне
фото вступника, сам атестат або інші документи, наприклад, скановані копії дипломів
МАН, ВУО та таке інше;
2. фонове забарвлення скан-копії;
3. розташування декількох документів на одному зображенні;
4. розташування на зображенні – зустрічаються як подані в книжковій, так і в
альбомній орієнтації;
5.. обрізка зображення – значна кількість сканованих зображень подана на листі
формату А4 у натуральну величину без обрізання;
6. наявність перешкоджальних елементів;
7. колір зображення;
8. контрастність зображень;
9. тіні на зображенні;
10. низька якість зображень (відповідно до встановлених у електронному кабінеті
вступника обмежень у 1 мегабайт);
11. тип файлу.
Таким чином, автоматичне визначення середнього балу атестату вступника неможливе без попереднього опрацювання документів. Залежно від визначених проблем
або їх сукупності, послідовність дій для автоматичної обробки зображення та подальшого його розпізнавання може бути вкрай важкою алгоритмічною задачею.
Перед розв’язком задачі автоматичного визначення середнього балу атестату необхідно розробити автоматичний класифікатор, що на основі аналізу зменшить кількість «проблемних» зображень та визначить порядок дій для їх обробки.
Для усунення проблем пов’язаних із завантаженням зображень хибних документів
або зображень кількох документів одночасно можливо вживати організаційні заходи,
пов’язані із кабінетом вступника:
– поряд з формою для завантаження документу розмістити зображення прикладу;
– додати функціонал попереднього перегляду для запобігання вибору хибного файлу для завантаження.
Такі заходи можуть значно зменшити проблеми для вступників та приймальних
(відбіркових) комісій, які пов’язанні з поданням помилкових або неякісних файлів.
Список використаних джерел:
1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році. URL:
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УДК 378.141
ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО БАЛУ АТЕСТАТУ
Маркін М.О., к. т. н., доцент, заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018
році» (далі – Умови прийому) [1] та «Правил прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [2]
конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти розраховувався за такою формулою:
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки з зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
першого та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього
предмета або творчого конкурсу;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту (далі – ПЗСО), переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього
бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої
освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4
не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2,
К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.
Таким чином, в КПІ ім. Ігоря Сікорьского в 2018 році було встановлено коефіцієнт
К4 для середнього бала документу про ПЗСО на рівні 0,05. Окрім того, Умови прийому встановлюють, що саме приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала
документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про
освіту до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього
бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
Приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 році довелося перевірити
(обрахувати) середні бали документів про ПЗСО від вступників у понад 33324 заявах.
Основні складнощі у перерахунку полягали у:
• вступники подавали заяви на кілька спеціальностей у різних факультетах/інститутах КПі ім. Ігоря Сікорського, тому середній бал підраховувався кілька разів
різними відбірковими комісіями;
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• заяву вступника першими обробляли інші заклади вищої освіти (далі – ЗВО)
України, тому приймальна комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського немала змоги виправити помилково встановлений середній бал;
• вступники у особистому кабінеті або взагалі не завантажували сканкопію документу про ПЗСО, або завантажували сканкопію неналежної якості, що унеможливлювало підрахунок середнього бала.
У 2018 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського було подано понад 1000 заяв із зазначеними проблемами, з них понад 250 із поганими сканкопіями. Для перевірки та усуненні
невідповідностей було задіяно понад 40 співробітників приймальної та відбіркових
комісій.
Доцільно було б покласти відповідальність за обрахунок та внесення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти середнього балу документу про ПЗСО на відповідні заклади освіти, що видають такі документи – школи, гімназії, ліцеї тощо. Таке
рішення може суттєво зменшити кількість помилок із обрахування та перевірки середнього бала, а також дозволить зменшити час обробки заяв абітурієнтів з боку ЗВО.
Список використаних джерел:
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УДК 378.141
ПЕРСПЕКТИВИ ВРАХУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО БАЛА ВСТУПНИКІВ ДЛЯ
УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ПРИ РОЗРАХУНКУ
КОНКУРСНОГО БАЛА
Можаровський В.М., к. т. н., доцент, Литвиненко П.Л., к. т. н., доцент, Сегол Р.І.,
к. н. із соц. ком., доцент, Орлюк М.В., к .т. н., доцент, Коперсак В.М, Залевська О.В.,
к. т. н., Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент, Мураховський С.А., Лисенко М., студент,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
3 2008 року вступ до закладів вищої освіти (далі – ЗВО) на для здобуття освітнього
ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти став можливим лише за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). З одного боку, це
певною мірою зменшило корупційний складник при вступі до ЗВО, з другого – призвело до того, що при підготовці до вступу вступники почали концентруватись лише
на вивченні конкурсних предметів, потрібних для успішного складання ЗНО, ігноруючи усі інші. Тому логічним стало врахування при розрахунку конкурсного балу
вступника середнього балу документа про повну загальну середню освіту.
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При переході до електронної системи подачі документів середній бал розраховувався відповідальною особою відповідного навчального закладу і заносився до додатка до документа про повну загальну середню освіту. Розрахований середній бал
далі заносився вступником до електронної бази. На приймальні (відбіркові) комісії
покладалась відповідальність за перевірку відповідності розрахованого середнього
бала та середнього бала, занесеного вступником у базу. Ця нав’язана перевірка значно
ускладнила роботу приймальних (відбіркових) комісій та викликала спротив, оскільки занесення середнього балу (при бажанні) можна було зробити автоматичним, аналогічно занесенню балів результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Надалі МОН було прийти рішення ускладнити процедуру внесення середнього
бала. У 2018 році, відповідно до Умов прийому [1], відповідальність за розрахунок
середнього бала була покладена на вступника, а приймальні комісії після електронної
подачі документів вступником повинні були проводити перерахунок середнього балу
у кожній заяві вступника. Це рішення призвело практично до цілодобової роботи
приймальних (відбіркових) комісій ЗВО з великою кількістю заяв від вступників (понад 10 тисяч заяв), тобто до порушення трудового законодавства України.
У 2019 році [2] ситуація з середнім балом не змінилась, а тому можна спрогнозувати,
що таке ігнорування думки колективів приймальних (відбіркових) комісій призведе у
більшості випадків до ігнорування перевірок середнього балу, оскільки відсутні можливості контролю цього процесу. Якщо в найближчому майбутньому не відбудуться
зміни в керівництві МОН (а ці зміни давно назріли), то ЗВО змушені будуть відмовитись від врахування середнього бала вступника, що можливо за умови встановлення
нульового коефіцієнта під час розрахунку конкурсного бала.
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