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проведення літньої вступної кампанії 2022 року» 
 

28 квітня 2022р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Управління 

профорієнтації та організації набору студентів Малишева В. В. з питання «Про 

результати весняного набору та напрями забезпечення проведення літньої 

вступної кампанії 2022 року», Вчена рада відзначає, що Управлінням 

профорієнтації та організації набору, Приймальною комісією та навчально-

виховними підрозділами (НВП) університету проведено певну організаційну 

роботу щодо здійснення весняного 2022 р. набору здобувачів освіти. Закріплено 

заклади загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти 

за навчально-виховними підрозділами університету. Ведеться робота з 

об’єднаними територіальними громадами у сферах освітньої, 

профорієнтаційної та інформаційної діяльності. Підведено підсумки весняного 

набору здобувачів освіти 2022 р. 

Підготовлено проєкт наказу про планові показники літнього набору  

2002 р. Намічено напрями забезпечення проведення літньої вступної кампанії. 

Сформовано накази щодо особливостей прийому вступників у 2022 р. та 

перерозподілу ліцензійних місць в університеті. 

За результатами березневого 2022 р. набору підготовлено накази на 

зарахування здобувачів освіти лише в 17 підрозділах із 29, а саме в базовій 

структурі (7 інститутів), Вінницькому, Карпатському, Центральноукраїнському, 

Луцькому, Миколаївському, Полтавському, Рівненському, Хмельницькому 

ННК, Новокаховському гуманітарному інституті, Тернопільському фаховому 

коледжі. Загальна чисельність укладених контрактів весняного набору 

становить 334, що складає 30% від планового показника набору в 1125 

здобувачів освіти. Це на 545 контрактів менше минулорічного показника або 

становить 38% від нього (Додаток 1). Не зважаючи на обставини, які склалися, 

вдалося виконати планові показники трьом підрозділам: Карпатський ННК – 44 

контракти (147%), Інженерно-технологічний інститут – 101 контракт (126%), 

Тернопільський фаховий коледж – 23 контракти (115%). 

Триває підготовка до літньої вступної кампанії. Оголошена війна Росії 

проти України, військові події та їх наслідки значно послаблять можливості 

деяких НВП щодо здійснення літньої вступної кампанії. Необхідно 

проаналізувати можливість перегляду планових показників набору здобувачів 

освіти окремих НВП залежно від військового стану в регіоні та можливостей 
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збільшення набору. Від результатів проведення літньої вступної кампанії, а 

саме виконання поставленого завдання щодо 50% наповнення зведеного 

загального ліцензованого обсягу університету (за умови щорічного виконання 

ліцензованого обсягу набору студентів) буде залежати матеріальне становище 

університету і, звичайно, заробітна плата співробітників. Важливість літнього 

набору визначається двома обставинами: літній набір становить біля 75% 

загального річного набору та можливістю під час його проведення чисельно 

ліквідувати недобір березневої вступної кампанії 2022 р. 

Відповідно до сформованих планових показників контингент здобувачів 

освіти в 2022 р. повинен становити: загалом по університету 18 341 студент, по 

базовій структурі – 6 242 (34%), по ТВСП – 12 099 (66%). Виконання цих 

показників дозволить забезпечити планове надходження фінансів біля 270 млн. 

грн, окремо по базовій структурі – 116 млн. (43%), по ТВСП – 154 млн. (57%) 

(Додаток 2). Щодо планових показників окремих підрозділів необхідно 

здійснити їх уточнення та коригування з урахуванням військового стану в 

регіонах, перерозподілу ліцензованих обсягів за підрозділами та використання 

вільних ліцензованих місць. 

Контингент здобувачів освіти станом на 01.12.21 року становив            

12 196 (базова структура – 4 053, ТВСП – 8 143). Випуск здобувачів освіти 

весною 2022 року становив 959, у тому числі по базовій структурі – 534, по 

ТВСП – 425. Таким чином, без урахування можливих відрахувань здобувачів 

освіти контингент до здійснення весняного 2022 року набору зменшився на 959 

по університету (на 534 по базовій структурі, на 425 – по ТВСП) і становив      

11 237 по університету (3 519 – по базовій структурі, 7 718 – по ТВСП). 

Весняний набір (334 здобувача освіти), звичайно, не компенсував весняний 

випуск 959 студентів. Суттєве зменшення контингенту відбудеться під час 

літнього випуску 2022 року. Чисельно це (за даними ЄДБО) мінус 3 435 

здобувачів освіти (1 455 – по базовій структурі, 1 980 – по ТВСП). За освітньо-

професійними та освітніми рівнями: молодший спеціаліст – 287, фаховий 

молодший бакалавр – 962, бакалавр – 2 112, магістр – 74. При належному 

проведенні профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи теоретично маємо      

3 361 вступника літнього набору. 

Для збереження контингенту здобувачів освіти на рівні 2021/2022 

навчального року та його нарощування до 50% зведеного загального 

ліцензійного обсягу НВП базової структури та ТВСП необхідно докласти 

значних зусиль під час проведення літньої вступної кампанії 2022 р. Завданням 

літньої вступної кампанії 2022 року буде набір не менше як 10 400 здобувачів 

освіти для виконання показника 50% зведеного загального ліцензійного обсягу 

та 7 500 здобувачів освіти для збереження чисельності контингенту хоча б на 

рівні 2020/2021 навчального року. Особливу увагу слід звернути на проведення 

результативних наборів у підрозділах, які не виконали планові показники 

весняного 2022 року набору або не здійснювали його, не виконували планові 

показники останніми роками. 
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З метою виконання планових показників літнього набору здобувачів 

освіти керівникам НВП та відбірковим комісіям необхідно спрямувати зусилля 

своїх колективів на таких основних напрямах забезпечення проведення літньої 

вступної кампанії 2022 року: 

1. залучення випускників університету до вступу на вищі ОПР та ОР; 

2. профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти; 

3. профорієнтаційна робота в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

4. профорієнтаційна робота в закладах спеціальних загальноосвітніх шкіл; 

5. співпраця з територіальними об’єднаними громадами; 

6. реклама в соціальних мережах; 

7. реклама в засобах масової інформації; 

8. використання можливостей перерозподілу та надання вільних 

ліцензованих місць. 

У своїй роботі керівники НВП та відбіркові комісії повинні 

використовувати такі основні джерела формування загального набору 

здобувачів освіти: 

1. профорієнтаційна робота співробітників НВП (частка в загальному 

вступі 2021 року – 37,5%); 

2. соціальні мережі, сайт, інтернет (22,3%); 

3. вступ випускників університету на вищі ОПР та ОР (15,9%); 

4. сторонні інформатори (8,3%); 

5. поновлення здобувачів освіти (6,4%); 

6. ЗМІ (телебачення, радіо, друковані видання) (4,6%); 

7. профорієнтаційна робота студентського самоврядування (3,5%); 

8. інші джерела (бігборди, родинні стосунки, друзі, волонтери, центри 

зайнятості тощо) (1,5%). 

Узагальнений досвід НВП університету щодо здійснення 

профорієнтаційної роботи та набору абітурієнтів дозволяє сформувати 

покрокові заходи НВП щодо формування контингенту студентів (Додаток 3). 

Для успішного та результативного проведення літньої вступної кампанії, крім 

виконання покрокових заходів формування контингенту студентів, необхідно 

чітке дотримання реперних дат набору (Додаток 4). Виконання цих покрокових 

заходів, а також своєчасне виконання заходів профорієнтаційної роботи 

відповідно до реперних дат повинна стати запорукою успішного виконання 

планових показників набору. 

 

Вчена рада ухвалює: 

1. Узяти до відома інформацію начальника Управління профорієнтації та 

організації набору студентів Малишева В.В. щодо результатів формування 

контингенту весняного набору 2022 р. та напрямів забезпечення проведення 

літньої вступної кампанії 2022 р. 
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2. Відмітити позитивну роботу щодо здійснення весняного набору НВП 

університету: Карпатський ННК, Інженерно-технологічний інститут, 

Тернопільський фаховий коледж, які виконали планові показники, а також 

підрозділи: Луцький, Миколаївський, Полтавський ННК, Новокаховський 

гуманітарний інститут, які, знаходячись у зоні бойових дій або поблизу їх, все 

таки здійснили набір здобувачів освіти та досягли певних результатів. 

3. Звернути увагу на недостатній рівень організації формування 

контингенту здобувачів освіти під час весняного набору в таких НВП: Інститут 

біомедичних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Інститут 

соціальних технологій, Інститут філології та масових комунікацій, Вінницький, 

Центральноукраїнський ННК та попередити їх керівників про персональну 

відповідальність за результати літнього набору та необхідність вжиття 

додаткових заходів щодо збільшення контингенту здобувачів освіти підрозділу 

з урахуванням невиконання планових показників весняного набору. Відмітити, 

що в частині цих підрозділів, зокрема, інститутах базової структури це було 

частково пов’язано з відсутністю весняного випуску здобувачів освіти. 

4. Управлінню профорієнтації та організації набору студентів (Малишев 

В.В.) та Управлінню міжнародної освіти та документального супроводу вступу 

(Веденєєва О.А.): 

4.1. до 05.05.2022 затвердити план заходів щодо подальшого залучення 

іноземних здобувачів освіти на навчання за дистанційною формою та відкриття 

центрів дистанційного навчання (представництв) за кордоном; 

4.2. до 05.05 2022 запропонувати НВП університету покрокові заходи 

формування контингенту здобувачів освіти та реперні дати проведення 

вступної кампанії, розписати за конкретними виконавцями (директори НВП, їх 

заступники, завідувачі кафедр, викладачі, адміністративний персонал) 

здійснення цих покрокових заходів; 

4.3. до 05.05.22 затвердити планові показники літнього набору здобувачів 

освіти 2022 року та особливості прийому вступників у 2022 році з 

перерозподілом ліцензійних місць в університеті; 

4.4. до 13.05.2022 узагальнити пропозиції НВП щодо організації літнього 

набору 2022 року та затвердити відповідний план додаткових заходів; 

4.5. до 13.05.2022 розробити методичні рекомендацій щодо проведення 

профорієнтаційної роботи та здійснення літнього 2022 р. набору здобувачів 

освіти до університету; 

4.6. розробити та впровадити з 20.05.22 щотижневу форму звітності та 

контролю за формуванням контингенту студентів літнього набору 2022 року 

всіх НВП університету (із заслуховуванням керівників НВП за відповідним 

графіком). 

5. Планово-економічному підрозділу до. 06.06.22 затвердити вартості 

навчання та спеціальні ціни за всіма освітньо-професійними та освітніми 

рівнями, спеціальностями та формами навчання здобувачів освіти. 
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6. Контроль за виконанням рішення покласти на Коляду О. П., проректора 

з освітньої діяльності, Малишева В. В., начальника Управління профорієнтації 

та організації набору, та Веденєєву О. А., начальника Управління міжнародної 

освіти та документального супроводу вступу. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                     

 

 

 

Петро ТАЛАНЧУК 
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Додаток 1 

Результати березневого набору 2022 року за НВП Університету «Україна» на 30.03.22 

Підрозділи базової структури Плановий 

показник 

Чисельність 

контрактів 

Рівень 

виконання 

Інженерно-технологічний інститут 80 101 126% 

Інститут економіки та менеджменту 40 19** 48% 

Інститут права та суспільних відносин 45 16** 36% 

Інститут філології та масових комунікацій 45 11 25% 

Інститут соціальних технологій 50 6 12% 

Інститут комп`ютерних технологій 45 5 11% 

Інститут біомедичних технологій 30 1 3% 

Фаховий коледж «Освіта» ---- ---- ---- 

Разом (8) за базовою структурою 335 159 48% 

Регіональна мережа підрозділів Плановий 

показник 

Чисельність 

контрактів 

Рівень 

виконання 

Білоцерківський ННК 25* ---- ---- 

Броварський фаховий коледж 20* ---- ---- 

Васильківський фаховий коледж 25* ---- ---- 

Вінницький ННК 45 5 11% 

Дніпровський фаховий коледж 20 ---- ---- 

Дубенський ННК 100* ---- ---- 

Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут 

25* ---- ---- 

Івано-Франківська філія 25* ---- ---- 

Карпатський ННК 30 44 147% 

Луцький ННК 40 22 55% 

Мелітопольський ННК 30* ---- ---- 

Миколаївський ННК 60 21 35% 

Новокаховський гуманітарний інститут 70 13 19% 

Полтавський ННК 60 14 23% 

Рівненський ННК 45 15 33% 

Сторожинецький фаховий коледж 20* ---- ---- 

Тернопільський фаховий коледж 20 23 115% 

Хмельницький ННК 60 21 35% 

Центральноукраїнський ННК 30 6 20% 

Західноукраїнська філія 20* ---- ---- 

Чернігівська філія 20* ---- ---- 

Разом (21) по ТВСП 790 184 23% 

Разом по університету 1125 343 30% 

 

*- укладання контрактів за рішенням керівництва НВП відтерміновано 

до літнього набору 
**- з урахуванням контрактів докторів філософії 
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Додаток 2  

Планові показники контингенту здобувачів освіти в 2022-2023 н.р. 

№ 

з/п 
Найменування НВП 

Зведений 

ліцензо-

ваний обсяг 

(ЗЛО)Х 

50% 

ЗЛО 

Контин-

гент 

станом 

на 

01.12.21 

Відсоток 

виконан-

ня ЗЛО 

(з НКП) 

Показник річного 

набору 

Показник 

весняного набору 

Плановий 

2022 р. 
2021 р. 

Плановий 

2022 р. 
2021 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БАЗОВА СТРУКТУРА 

1 Фаховий коледж «Освіта» 300 150 170 56,7% 200 171 - - 

2 Інститут біомедичних технологій 488 244 309 63,3% 325 172 30 16 

3 Інститут економіки та менеджменту 1986 993 377 19,0% 475 237 40 21 

4 Інститут комп`ютерних технологій 1395 698 500 35,8 450 223 45 18 

5 Інститут права та суспільних відносин 2005 1003 532 26,5 450 264 45 28 

6 Інститут соціальних технологій 1820 955 586 30,7% 450 305 50 18 

7 Інженерно-технологічний інститут 2045 1022 1074 52,5% 700 636 80 91 

8 
Інститут філології та масових 

комунікацій 
2354 1177 505 21,5 450 243 45 33 

Разом по базовій структурі 12483 6242 4053 32,5% 3500 2251 335 225 

ТЕРИТОРІАЛЬНО ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Білоцерківський ННК 1580 790 404 25,6% 300 162 25 5 

10 Броварський фаховий коледж 80 40 103 128,8% 120 60 20 4 

11 Васильківський фаховий коледж 80 40 172 215% 150 86 25 8 

12 Вінницький ННК 1865 933 640 34,3% 425 275 45 23 

13 Дніпровський фаховий коледж 760 380 66 8,7% 150 - 20 2 

14 Дубенський ННК 1290 645 818 63,4 650 652 100 243 

15 
Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут 
663 331 222 33,5% 275 126 25 8 
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16 Івано-Франківська філія 410 205 389 94,9% 250 215 25 13 

17 Карпатський ННК 910 455 308 33,8% 350 189 30 6 

18 Луцький ННК 2270 1135 604 26,6% 400 252 40 33 

19 Мелітопольський ННК 990 495 278 28,1% 350 132 30 13 

20 Миколаївський ННК 5052 2526 942 18,6% 550 465 60 52 

21 Новокаховський гуманітарний інститут 1368 684 474 34,6% 440 277 70 60 

22 Полтавський ННК 1615 808 773 47,9% 550 446 60 80 

23 Рівненський ННК 1248 624 402 32,2% 440 274 45 30 

24 Сторожинецький фаховий коледж 130 65 48 36,9% 150 43 20 3 

25 Тернопільський фаховий коледж 235 118 254 108,1% 200 149 20 2 

26 Хмельницький ННК 1850 925 632 34,2% 400 281 60 45 

27 Західноукраїнська філія - 150 148 98,7% 200 115 20 10 

28 Чернігівська філія - 150 157 104,7% 200 102 20 7 

29 Центральноукраїнський ННК 1200 600 309 25,8% 350 129 30 4 

Разом за ТВСП 23596 12099 8143 34,5% 6900 4430 790 651 

Разом по Університету 36079 18341 12196 33,8% 10400 6681 1125 876 

 

Х Контингент, який би ми мали при виконанні ліцензованого обсягу на всіх освітньо-професійних і освітніх рівнях, формах навчання та курсах 

кожної спеціальності 
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Додаток 3 

 

Покрокові заходи НВП щодо формування контингенту студентів 

 

1. Визначення цільової аудиторії, зацікавленої до вступу на 

спеціальності конкретного НВП (інклюзивні класи, спеціалізовані ЗОШ, 

будинки творчості молоді, ЗВО І-ІІ рівнів акредитації за відповідним фахом 

навчання). 

2. Наявність постійних зацікавлених у співпраці партнерів (ЗОШ та 

ЗВО І-ІІ рівнів акредитації), які сприяють забезпеченню значної частини 

виконання плану формування контингенту НВП щорічно. 

3. Зацікавленість партнерів щодо співпраці (пільгове навчання 

вступників, матеріальне заохочення у вигляді участі у формуванні матеріально-

технічної бази або преміювання, створення спільного навчально-методичного 

забезпечення у вигляді колективних посібників і підручників). 

4. Здійснення підвищення кваліфікації співробітників закладів-

партнерів для подальшого їх залучення до профорієнтаційної роботи в ролі 

випускників Університету «Україна». 

5. Участь студентів Університету в профорієнтаційній роботі в 

закладах освіти, випускниками яких вони були (особливо при зустрічі зі 

вступниками). 

6. Участь провідних вчених та викладачів НВП у державних 

атестаціях навчальних закладів-партнерів (підвищення статусу комісії, 

безпосереднє знайомство зі вступниками та їх рівнем знань). 

7. Формування та щорічне поповнення бази даних вступників для 

НВП. 

8. Залежність джерел поповнення контингенту від пори року і 

специфіки весняного, літнього та осіннього наборів. 

9. Безпосередня зустріч із керівником закладу освіти на рівні 

керівника НВП, його заступника або завідувача кафедрою (укладання договору 

про співпрацю, обговорення взаємовигідних умов співпраці, делегування 

профорієнтаційних функцій на класних керівників або майстрів виробничого 

навчання). 

10. Безпосередній контакт із кожним потенційним вступником (зустріч 

із навчальним класом або академічною групою під час навчання, на державних 

або випускних іспитах, на врученні дипломів). 

11. Персональна робота зі старостами або неформальними лідерами 

навчальних класів і академічних груп (їх зацікавленість, знижка за оплату 

навчання при залученні певної кількості вступників, доступ до класу або групи 

в інтернет-комунікаціях). 

12. Чітке розуміння переваг навчання в Університеті «Україна» 

порівняно з конкурентами (навчальні плани, цікаві дисципліни, спеціалізації, 
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скорочений термін навчання, вартість навчання, професорсько-викладацький 

склад, студентське життя та атмосфера в університеті, можливість 

працевлаштування та кар’єрного зростання тощо). 

13. Участь у батьківських зборах класу або навчальної групи. 

14. Настирливість, наполегливість та «агресивність» роботи з кожним 

вступником (необхідність неодноразових контактів для доведення вступу саме 

до Університету «Україна»). 

15. Пояснення необхідності наявності повного циклу навчання (за ОКР 

«кваліфікований робітник», ОПР «фаховий молодший бакалавр», ОС 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр») за кожною спеціальністю НВП. 

16. Використання можливості поновлення відрахованих раніше 

студентів. 

17. Співпраця НВП базової структури між собою та з ТВСП 

(максимальне заповнення ліцензійних місць, кадрова співпраця, здійснення 

ступеневої освіти). 

18. Моральне та матеріальне заохочення співробітників НВП для 

здійснення профорієнтаційної роботи (чесне, відкрите та прозоре преміювання). 

19. Зацікавленість випускників Університету в залученні вступників до 

своєї альма-матері (позитивний імідж Університету, якість навчання, 

можливість працевлаштування, поважне ставлення викладачів до студентів). 
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Додаток 4 

 

Літня вступна кампанія 2022р.: реперні дати, покрові заходи формування контингенту та показники набору здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Мета заходу Зміст заходу Термін 

здійснення 

заходу 

Очікуваний результат 

1 Розробка методичних рекомендацій щодо 

здійснення літнього 2022 р. набору 

здобувачів освіти до університету 

Надання практичної 

допомоги НВП у 

питаннях здійснення 

набору здобувачів 

освіти 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо 

здійснення літнього 2022 

р. набору здобувачів 

освіти до університету 

13 травня 

2022 р. 

Набуття досвіду в реалізації 

проведення 

профорієнтаційної роботи та 

наборі здобувачів освіти 

2 Продовжити роботу «гарячої лінії» для 

вступників до Університету «Україна» на 

університетському сайті 

Спілкування з кожним 

потенційним 

вступником 

Здійснення спілкування 

відповідальних 

представників НВП із 

потенційними 

вступниками в онлайн-

режимі 

30 травня – 

30 вересня 

2022р. 

Безпосереднє спілкування 

представників НВП із 

кожним потенційним 

абітурієнтом та розширення 

бази даних вступників, 

ознайомлення з навчальними 

планами, цікавими 

дисциплінами, 

спеціалізаціями, умовами 

навчання за скороченим 

терміном, вартістю 

навчання, професорсько-

викладацьким складом, 

студентським життям та 

атмосферою в університеті, 

можливістю 

працевлаштування та 

кар’єрного зростання тощо 

3 Виготовлення рекламно-інформаційної 

продукції для НВП Університету 

«Україна» 

Оновити та 

забезпечити 

виготовлення 

Узагальнення 

пропозицій НВП щодо 

оновлення та 

16 – 30 

травня 

2022р. 

Забезпечення необхідною 

рекламно-інформаційною 

продукцію всіх НВП 
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необхідного обсягу 

рекламної продукції 

виготовлення рекламної 

продукції та її друк 

Університету «Україна» 

4 Залучення студентів Університету 

«Україна» до профорієнтаційної роботи 

Формування та 

поповнення бази 

даних вступників 

Зацікавленість 

випускників 

Університету в залученні 

вступників до своєї 

альма-матері  

Травень – 

вересень 

2022р. 

Позитивний імідж 

Університету, якість 

навчання, можливість 

працевлаштування, поважне 

ставлення викладачів до 

студентів. 

5 Звітність НВП щодо стану формування 

контингенту студентів 

Своєчасне реагування 

на стан набору в 

кожному НВП 

Щотижневий звіт НВП 

щодо стану літньої 

вступної кампанії 

Щосереди 

08 червня – 

30 вересня 

2022р. 

Можливість запровадження 

необхідних додаткових 

заходів у НВП щодо 

організації набору 

6 Реклама Університету «Україна» на 

телебаченні 

Охопити широку 

телевізійну аудиторію 

Демонстрація 

рекламного ролика 

Університету «Україна» 

на 5 телевізійному каналі 

в передачі «Навчаємся з 

нами» 

2 передачі 

червень 

липень 

2022р 

Розширення потенційної 

аудиторії, зацікавленої до 

вступу в Університет 

«Україна» 

7 Профорієнтаційна робота із закладами 

середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

об’єднаними територіальними громадами 

Доведення інформації 

про Університет 

«Україна» до широкої 

аудиторії 

зацікавлених до 

вступу 

Розміщення інформації 

про Університет 

«Україна» на сайтах 

закладів середньої 

освіти, професійних 

(професійно-технічних) 

закладів освіти, 

об’єднаних 

територіальних громад 

Травень - 

червень 

2022р 

Розширення потенційної 

аудиторії, зацікавленої до 

вступу в Університет 

«Україна», укладання 

договорів про співпрацю, 

обговорення взаємовигідних 

умов співпраці, делегування 

профорієнтаційних функцій 

на класних керівників або 

майстрів виробничого 

навчання 

8 Профорієнтаційна робота з 

підприємствами та організаціями, 

потенційними роботодавцями 

Доведення інформації 

про Університет 

«Україна» до широкої 

аудиторії 

Розміщення інформації 

про Університет 

«Україна» на сайтах 

підприємств та 

Травень – 

вересень 

2022 р. 

Розширення потенційної 

аудиторії, зацікавленої до 

вступу в Університет 

«Україна», укладання 
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зацікавлених до 

вступу 

організацій, проведення 

профроботи з 

колективами 

підприємств та 

організацій 

договорів про співпрацю, 

обговорення взаємовигідних 

умов співпраці, делегування 

профорієнтаційних функцій 

на представників 

підприємств та організацій 

9 Персональна робота зі старостами або 

неформальними лідерами навчальних 

класів і груп 

Доведення інформації 

про Університет 

«Україна» до широкої 

аудиторії 

зацікавлених до 

вступу 

Організація профроботи 

з потенційними 

вступниками через 

старост і неформальних 

лідерів 

Травень – 

липень 

2022 р. 

Зацікавленість старост і 

неформальних лідерів, 

знижка за оплату навчання 

при залученні певної 

кількості вступників, доступ 

до класу або групи в 

інтернет-комунікаціях 

10 Затвердження перерозподілу 

ліцензованого обсягу НВП 

Максимальне 

заповнення 

ліцензованих місць 

Видання наказу щодо 

затвердження 

перерозподілу 

ліцензованого обсягу 

НВП 

До 05.05.22 Здійснення максимального 

заповнення ліцензованих 

місць із урахуванням 

пропозицій НВП та 

прогнозованого набору за 

окремими спеціальностями 

навчання  

11 Затвердження перерозподілу вільних 

ліцензованих місць між НВП 

Максимальне 

заповнення 

ліцензованих місць 

Видання наказу щодо 

затвердження 

перерозподілу вільних 

ліцензованих місць між 

НВП 

До 05.05.22 Здійснення максимального 

заповнення ліцензованих 

місць із урахуванням 

пропозицій НВП щодо 

заповнення вільних 

ліцензованих місць 

12 Затвердження вартості навчання та 

спеціальних цін за всіма освітньо-

професійними та освітніми рівнями, 

спеціальностями та формами навчання 

здобувачів освіти 

Своєчасне 

ознайомлення 

вступників із 

вартостями навчання, 

системою пільг і 

знижок 

Видання наказів про 

вартості навчання та 

спеціальні ціни 

До 06.06.22 Підвищення зацікавленості 

вступників (у т.ч. пільгових 

категорій) та студентів 

перехідного контингенту до 

вступу 

13 Формування бази даних вступників із Організація Формування бази До 25.05.22 Розширення потенційної 
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інвалідністю централізованої 

профорієнтаційної 

роботи зі вступниками 

цієї категорії 

вступників із 

інклюзивних класів і 

спеціалізованих закладів 

освіти 

аудиторії, зацікавленої до 

вступу в Університет 

«Україна», укладання 

договорів про співпрацю, 

обговорення взаємовигідних 

умов співпраці, делегування 

профорієнтаційних функцій 

на представників 

спеціалізованих класів і 

спеціалізованих закладів 

освіти 

14 Проведення консультацій, державних 

іспитів і захистів дипломних робіт 

студентів Університету «Україна» 

Формування 

перехідного 

контингенту НВП 

Профорієнтаційна 

робота та прийом 

попередніх заяв 

здобувачів освіти 

Травень - 

червень 

2022 р. 

Забезпечення вступу на вищі 

освітні рівні: «бакалавр» – 

не менше 75% випускників 

ОКР «молодший спеціаліст» 

і ОПР «фаховий молодший 

бакалавр»; «магістр» – не 

менше 50% випускників 

освітнього рівня «бакалавр» 

15 Проведення консультацій, державних 

іспитів у професійних (професійно-

технічних) закладах освіти 

Залучення вступників 

за освітньо-

професійним рівнем 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

Профорієнтаційна 

робота та прийом 

попередніх заяв 

здобувачів освіти 

Червень 

2022р 

Участь провідних вчених та 

викладачів НВП у 

державних атестаціях 

навчальних закладів-

партнерів (підвищення 

статусу комісії, безпосереднє 

знайомство зі вступниками 

та їх рівнем знань), 

підвищення кваліфікації 

співробітників закладів-

партнерів та подальше 

залучення їх до 

профорієнтаційної роботи 

16 Вручення дипломів у професійних Залучення вступників Профорієнтаційна 15 – 30 Оформлення попередніх заяв 
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(професійно-технічних) закладах освіти за освітньо-

професійним рівнем 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

робота та прийом 

попередніх заяв 

здобувачів освіти 

червня 

2022р 

здобувачів освіти 

17 Прийом заяв та документів вступників на 

денну форму навчання на основі базової 

загальної середньої освіти 

Залучення вступників 

за освітньо-

професійним рівнем 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

30 червня – 

13 липня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 2 

заяви /один вступник для 

освітньо-професійного рівня 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

18 Прийом заяв та документів вступників на 

денну та заочну форми навчання на 

основі вищої освіти 

Залучення вступників 

за освітнім рівнем 

«бакалавр» та 

«магістр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

15 – 22 

липня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 3 

заяви /один вступник для 

освітнього рівня «бакалавр» 

і 2 заяви / 1 вступник для 

освітнього рівня «магістр» 

19 Прийом заяв та документів вступників на 

денну форму навчання на основі повної 

загальної середньої освіти 

Залучення вступників 

за освітнім рівнем 

«бакалавр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

14 – 22 

липня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 3 

заяви /один вступник для 

освітнього рівня «бакалавр» 

19 Прийом заяв та документів вступників на 

денну форму навчання на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» та ОПР «фаховий 

молодший бакалавр» 

Залучення вступників 

за освітнім рівнем 

«бакалавр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

14 – 22 

липня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 2 

заяви /один вступник для 

освітнього рівня «бакалавр» 

20 Прийом заяв та документів вступників на Залучення вступників Запрошення вступників 14 липня – Забезпечення необхідної 
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денну форму навчання на основі ОКР 

«кваліфікований робітник» 

за освітньо-

професійним рівнем 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

3 серпня 

2022р. 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 2 

заяви /один вступник для 

освітньо-професійного рівня 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

21 Прийом заяв та документів вступників на 

заочну форму навчання на основі ОКР 

«кваліфікований робітник» 

Залучення вступників 

за освітньо-

професійним рівнем 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

12 серпня – 

23 серпня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 2 

заяви /один вступник для 

освітньо-професійного рівня 

«фаховий молодший 

бакалавр» 

22 Прийом заяв та документів вступників на 

заочну форму навчання на основі повної 

загальної середньої освіти 

Залучення вступників 

за освітнім рівнем 

«бакалавр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

12 серпня – 

23 серпня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 3 

заяви /один вступник для 

освітнього рівня «бакалавр» 

23 Прийом заяв та документів вступників на 

заочну форму навчання на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» та ОПС «фаховий 

молодший бакалавр» 

Залучення вступників 

за освітнім рівнем 

«бакалавр» 

Запрошення вступників 

до подачі документів із 

баз даних НВП 

12 серпня – 

23 серпня 

2022р. 

Забезпечення необхідної 

кількості заяв вступників 

для виконання планових 

показників у розрахунку 2 

заяви /один вступник для 

освітнього рівня «бакалавр» 

 


