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Організаційна робота
Приймальна комісія Маріупольського державного університету в 2019
році працювала згідно з документацією, що регламентує умови прийому,
зокрема основними законами, постановами, положеннями, наказами та
листами МОН, інструкціями ДП «Інфоресурс», Правилами прийому до МДУ.
До початку календарного року було затверджено склад приймальної
комісії на 2019 р. (Наказ МДУ №512 від 28.12.2018), який протягом року
ухвалював рішення з основної роботи приймальної комісії та студентського
складу. Засідання приймальної комісії, оформлені протоколами, ухвали
висвітлені на офіційному сайті МДУ.
Прийом вступників регламентувався Правилами прийому до МДУ, які
були затверджені Вченою радою МДУ (Наказ № 38 від 01.02.2019) та на
підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2019 року
№ 760 «Про внесення змін до наказу МОН України від 11.10.2018 р. №1096»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за
№634/33605 було внесено зміни, затверджені Вченою радою МДУ (Наказ
№236 від 05 липня 2019 р.).
Згідно з положенням «Про приймальну комісію МДУ» і з метою
організації та проведення вступних випробувань і співбесід при вступі для
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, магістра були створені предметні
екзаменаційні комісії, комісії для проведення співбесід, фахові атестаційні
комісії, предметні комісії, апеляційні комісії та відбіркова комісія (Наказ
МДУ від 28.02.2019 р. № 69) та внесено до них зміни (накази ректора від
16.06.2019 р. № 216, від 23.07.2019 р. № 246, від 14.08.2019 р. № 261, від
20.09.2019 р. № 308).
Затверджені програми вступних екзаменів, співбесід та екзаменаційних
матеріалів для вступу на ОС Бакалавр та ОС Магістр (Протокол Вченої ради
МДУ № 8 від 27.03.2019р.) були висвітлені на сайті МДУ у вкладці
Абітурієнту, Вступ 2019.
До початку прийому документів було підготовлено приміщення для
роботи технічного персоналу приймальної комісії (аудиторія 108 економікоправового факультету – для прийому вступників на 1 курс, аудиторія 104
ЕПФ – для прийому вступників на ОС Магістр, на основі ступеня молодшого

спеціаліста та диплома про вищу освіту, здійснення переведення та
поновлення вступників); оформлено інформаційний стенд приймальної
комісії, на якому висвітлювалася актуальна інформація щодо переліку
спеціальностей та освітніх програм, вартості й термінів навчання, переліку
необхідних документів для вступу та інформація щодо перебігу вступної
кампанії тощо; складено розклад вступних випробувань; поновлено та
виготовлено необхідну друковану продукцію.
У 2019 році Університет отримав ліцензії на освітню діяльність у сфері
вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями:
1. 293 Міжнародне право (галузь знань - 29 Міжнародні відносини):
освітня програма «Міжнародне право» - 40 місць ліцензованого обсягу.
2. 281 Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28
Публічне управління та адміністрування): освітня програма «Публічне
управління та адміністрування» - 40 місць ліцензованого обсягу
та на другому (магістерському) рівні за спеціальністю:
1. 052 Політологія (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки):
освітня програма «Політична аналітика та експертиза» - 20 місць
ліцензованого обсягу.
При приймальній комісії МДУ було створено консультаційний центр
для надання допомоги вступникам під час створення електронних кабінетів,
внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про
освіту тощо.
Під час вступної кампанії 2019 року, як і в попередні роки, приймальною
комісією МДУ було створено «гарячий» телефон, скриньку скарг та
пропозицій, до участі у засіданнях приймальної комісії залучалися члени
студентського самоврядування МДУ.
Уже п’ятий рік поспіль на базі університету працює пункт реєстрації
учасників ЗНО з числа випускників загальноосвітніх закладів минулих років,
що дає можливість їм здобувати вищу освіту в МДУ.
Вперше цього року Університет став Пунктом тестування для
проведення ЗНО з права, який був розташований у корпусі №2 (історичний
факультет). Керівництво УЦОЯО позитивно оцінило умови проведення ЗНО,
в якому брало участь 156 осіб та відзначило високий професійний рівень
відповідальних за його організацію.
Приймальня комісія з 14 травня до 03 червня 2019 р. здійснювала
реєстрацію на Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове
вступне випробування на підставі документа про освіту (для випускників
минулих років) та довідки про навчання (для студентів-бакалаврів).
Також приймальна комісія координувала вступну кампанію на здобуття
третього освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії (аспірантура,
докторантура).
Традиційно у березні після погодження з регіональним центром
зайнятості (м.Краматорськ) та Донецькою облдержадміністрацією
(м.Слов’янськ) до МОН України було відправлено конкурсні пропозиції
державного замовлення на ОС Бакалавр та Магістр.

Профорієнтаційна робота
З метою проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору
вступників був розроблений План профорієнтаційної роботи МДУ у 2019 р.,
в якому затверджено склад робочої групи з числа науково-педагогічних
працівник університету, відповідальних за профорієнтаційну роботу на
кафедрах та заклади освіти м.Маріуполя, які закріплені за факультетами
МДУ.
Для реалізації Плану були оновлені рекламні проспекти та
кваліфікаційні характеристики спеціальностей, візитні картки приймальної
комісії із зазначенням графіку роботи, контактного телефону приймальної
комісії та переліку спеціальностей МДУ, пам’ятка для абітурієнта,
розроблені буклети, які містять коротку інформацію про Університет та
переваги навчання на різних факультетах МДУ.
Підготовлені презентації Правил прийому для вступників на 1 курс та
на ОС Магістр, із графічним відображенням термінів вступної кампанії,
процедури проведення вступних випробувань, зазначення дат для реєстрації
на ЗНО та переліку необхідних документів для подання документів.
У 2019 році у новому форматі було проведено День відкритих дверей
МДУ (30.11.2019). До проведення цього заходу були підготовлені: анкета для
абітурієнтів у вигляді QR-коду, рекламні проспекти університету та
спеціальностей тощо. Під час проведення заходу вступників ознайомили з
діяльністю університету, перевагами навчання, особливостями вступу на
перший курс. Під час екскурсії університетом та перебування на
підготовлених локаціях вступники мали змогу поспілкуватися з
професорсько-викладацьким складом, студентами, отримати повний
інформаційний пакет щодо вступу до МДУ (перелік спеціальностей із
зазначенням конкурсних предметів, вартість навчання та ін.).
Також протягом грудня були організовані та проведені Дні відкритих
дверей факультетів, на які запрошувалися учні закладів освіти м. Маріуполя,
визначені Планом профорієнтаційної роботи.
Протягом року інспектори приймальної комісії (Ткаченко К.О.,
Глинянська Ю.М.) надавали інформацію про спеціальності університету,
консультували вступників щодо вступу на ОС Магістр, отримання другої
вищої освіти, відповідали на листи, що надходили на електрону пошту.
Паралельно із представниками кафедр протягом березня-травня здійснювали
профорієнтаційні зустрічі з учнями загальноосвітніх закладів Маріуполя,
Сартани, Волновахи.
Для роз’яснення особливостей вступу на ОС Магістр зі студентамибакалаврами денної та заочної форм навчання було проведено ряд зустрічей
на факультетах протягом квітня 2019 р. (Демидова Ю.О, Кудлай В.О.,
Романенко Л.В.).
На базі приймальної комісії МДУ спільно із Комунальним закладом
«Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 Маріупольської
міської ради Донецької області» у період з 03 червня до 27 вересня 2019 року

працював освітній центр «Донбас-Україна» (Наказ ректора МДУ №194 від
30.05.2019).
Центр забезпечував проходження державної підсумкової атестації,
отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту
та прийом на навчання до Маріупольського державного університету осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції
(на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення.
Для налагодження комунікації зі вступниками із зони АТО постійно
оновлювалася інформація про діяльність та функції освітнього центру
«Донбас-Україна» на офіційному сайті МДУ та сторінці Центру у Фейсбук.
У межах профорієнтаційної роботи університету в 2019 році було
підписано меморандум про співпрацю між Маріупольським державним
університетом та благодійним фондом «Майбутнє у єдності», метою якого є
підтримка талановитої молоді з тимчасово непідконтрольних територій
Донецької та Луганської областей в отриманні якісної української освіти.
Робота офіційного сайту
Відповідно до Умов прийому на офіційному сайті МДУ (mdu.in.ua)
публікувалися Правила прийому до МДУ, перелік спеціальності, за якими
оголошується набір на освітні ступені бакалавр, магістр, перелік конкурсних
предметів для вступу на 1 курс, вступних випробувань, терміни вступної
кампанії, вартість навчання тощо.
За три місяці до початку вступної кампанії були затверджені Вченою
радою МДУ та оприлюднені на веб-сайті програми вступних випробувань,
розроблені профільними кафедрами.
На початку вступної кампанії у вкладці «Вступ 2019 р.»
оприлюднювалися затверджені обсяги державного замовлення у розрізі
спеціальностей та освітніх програм для здобуття ОС Бакалавр, Магістр,
розклад вступних випробувань.
Протягом перебігу вступної кампанії оприлюднювалися рейтингові
списки, списки рекомендованих до зарахування, накази про зарахування,
протоколи засідань приймальної комісії, оголошення тощо.
Робота Єдиної державної електронної бази з питань освіти
Невід’ємною складовою вступної кампанії протягом останніх років є
ЄДЕБО (уповноважені особи з питань внесення заяв А. Сєчина, Г. Усенко).
До початку вступної кампанії були створені бюджетні конкурсні пропозиції,
розподілений ліцензований обсяг за формами навчання, згодом внесені
обсяги державного замовлення.
Фахівці ЄДЕБО вносили паперові заяви вступників, результати
вступних випробувань, здійснювали перевірку поданих через електроні

кабінети заяви до університету, перевіряли середній бал атестату, формували
накази про зарахування за всіма освітніми ступенями тощо.
Варто зазначити, що фахівцями постійно проводився моніторинг
внесених даних, щоденно велася статистика опрацьованих заяв та
відстежувалися зміни та оновлення в ЄДЕБО.
Результати набору в літню вступну кампанію 2019 р.
Згідно з затвердженими Правилами прийому до МДУ у 2019 р. (наказ
№ 38 від 01.02.2019) конкурсний відбір на ОС Бакалавр здійснювався за
сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити в МДУ
проводилися у випадках, передбачених Умовами прийому до ЗВО, у
письмовій формі, що дозволяло виключити суб’єктивний фактор при виборі
екзаменаційних завдань та оцінюванні їх результатів.
Прийом заяв та документів для здобуття ОС Бакалавр здійснювався з
10.07.2019 до 22.07.2019 (до 21.09.2019 – на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб для заочної форми навчання), для здобуття освітнього
ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста – з 10.07.2019 до 22.07.2019 (додатковий набір – 06.08.2019 –
27.08.2019), прийом заяв на ОС Магістр здійснювався з 08.07.2019 до 23.07.2019
(додатковий набір – 02.09.2019 – 21.09.2019).
Актуальні дані вступної кампанії, а саме: доведений обсяг державного
замовлення, програми, розклад та результати вступних випробувань,
співбесід, рейтингові списки та накази про зарахування офіційно
оприлюднювалися на стендах приймальної комісії та сайті університету
(mdu.in.ua) в розділі Абітурієнту, вкладці Вступ-2019.
У 2019 році МДУ здійснював набір здобувачів вищої освіти за освітнім
ступенем Бакалавр на 1 курс за 40 освітньо-професійними програмами 31
спеціальності.
Загальний ліцензований обсяг прийому у 2019 році склав:
 денна форма – 805 місць;
 заочна форма – 480 місць.
Вступна кампанія для вступу на 1 курс мала свої особливості:
1. Другий рік поспіль заклади вищої освіти отримують фіксований
перелік конкурсних предметів за спеціальностями для бюджетних
конкурсних пропозицій.
2. Абітурієнти, які вступали на денну та заочну форми навчання, мали
змогу надавати сертифікати ЗНО 2017 (крім сертифікатів з іноземної мови),
2018 і 2019 років.
3. Конкурсний бал вступників множився на коефіцієнти (регіональний
– 1,04, галузевий (для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності
124 «Системний аналіз» та 101 «Екологія») – 1,02, сільський – 1,02,
першочерговий – 1,05.
4. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти для
спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» конкурсний бал становив не
менше 130 балів.
5. Пільги для учасників бойових дій при вступі на ОС Бакалавр
поширювалися не тільки на учасників АТО/ООС, але й на всіх вступників
цієї категорії.
6. У 2019 році набула чинності постанова Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 417 щодо реалізації права осіб на першочергове
зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним
(регіональним) замовленням. Вступники мали передбачене законом право
щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного
або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за
спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» у разі укладення ним
угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або
селищі міського типу.
Кількість поданих заяв у 2019 році на 1 курс освітнього ступеня
Бакалавр склала 2442 особи, з них:
 денна форма навчання – 2129 заяв,
 заочна форма навчання – 313 заяв.
Порівняно з минулим роком (2397 заяв) цей показник виріс
здебільшого за рахунок зростання інтересу до спеціальностей університету з
боку іноземних громадян, що прибувають до країни з метою навчання.
У 2019 році Маріупольським державним університетом було
отримано заяви з 13 областей України (Донецька, Луганська, Запорізька,
Дніпропетровська, Київська, Херсонська, Харківська, Житомирська, Одеська,
Волинська, Чернігівська, Полтавська, Хмельницька), але, як і в попередні
роки, основними вступниками були абітурієнти з м. Маріуполя.
Складна воєнно-політична ситуація в регіоні спричинила зменшення
показника загальноуніверситетського конкурсу в 2019 році, що становив 7,3
особи на одне бюджетне місце (у 2018 році – 8,2). Найпопулярнішими
спеціальностями МДУ в абітурієнтів залишаються 081 «Право», 012
«Дошкільна освіта», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», на які було
подано більше 100 заяв.
Для підтримки незахищених категорій громадян державою були
введені квоти, що надавало їм спеціальні умови для отримання місць
державного замовлення. За квотою до Маріупольського державного
університету у 2019 році було зараховано 24 особи, з них 16 за денною
формою навчання, 8 за заочною формою навчання. Це, в першу чергу, дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи з інвалідністю
внаслідок війни та учасники бойових дій та які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу.
На базі приймальної комісії МДУ працював освітній центр «ДонбасУкраїна», який забезпечував проходження державної підсумкової атестації,
отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту

та прийому на навчання до Маріупольського державного університету осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції
(на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення.
Під час літньої вступної кампанії до Центру звернулися 185 осіб з
тимчасово непідконтрольної території, 125 осіб стали студентами МДУ (за
кошти державного замовлення навчається 97 студентів, за кошти фізичних та
юридичних осіб – 28 студентів). Динаміка вступу через ОЦ «ДонбасУкраїна» МДУ абітурієнтів з тимчасово непідконтрольної території та
території населених пунктів на лінії зіткнення у 2016-2019 рр. наведено на
рис. 1
За територіальним розподілом найбільша частка вступників
звернулася з таких населених пунктів як смт Сартана (18 заявників), м.
Донецьк (14 заявників), с. Старогнатівка (5 заявників), с. Новоселівка (4
заявника) та ін.
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Рис. 1 Динаміка вступу осіб через ОЦ «Донбас-Україна» МДУ у 20162019 рр.
У 2019 році також студентами 1 курсу стали 128 іноземних
громадянин таких країн, як: Туркменістан, Узбекистан, Бангладеш, Вірменія,
Азербайджан, Камерун, Нігерія, Гвінея, Ліберія, Того, Конго, В’єтнам, Котд’Івуар.
За результатами вступної кампанії студентами 1 курсу денної форми
навчання в 2019 році стали 522 особи (241 – бюджет, 281 – контракт), а
заочної – 125 осіб (28 – бюджет, 97 – контракт).

Таблиця 1
Інформація щодо зарахованих вступників на ОС Бакалавр
Форма
навчання
Денна форма
Заочна форма
ВСЬОГО

2017 р.

2018 р.

2019 р.

490
(235 б / 255 к)
118
(27 б / 91 к)
608

496
(251 б / 255 к)
138
(43 б / 95 к)
634

522
(241 б / 281 к)
125
(28 б / 97 к)
647

Прослідковується певна позитивна динаміка щодо кількості
зарахованих на 1-ий курс.
Традиційно здійснювався набір на 2 та 3 курси освітнього ступеня
Бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста. За результатами вступних
іспитів на 2 курс було зараховано 44 особи (3 – денна форма, 41 – заочна
форма), на 3 курс було зараховано 19 осіб (2 – денна форма, 17 – заочна
форма). Особливістю вступної кампанії 2019 року для абітурієнтів, що
вступали на спеціальності 051 «Економіка» та 053 «Менеджмент» на базі
диплома молодшого спеціаліста, стала обов’язкова наявність сертифіката
ЗНО з української мови та літератури.
Для здобуття другої вищої освіти було прийнято 46 осіб, для
здійснення паралельного навчання в МДУ зараховано 6 осіб (1 – денна форма
навчання, 5 – заочна).
У період літніх канікул під час вступної кампанії 2019 року також
здійснювалися переведення з інших закладів вищої освіти до МДУ та
поновлення до складу студентів. За результатами роботи приймальної комісії
кількість таких осіб склала – 38.
У 2019 році прийом студентів на освітній ступінь «Магістр»
здійснювався за 33 освітньо-професійними програмами 25 спеціальностей.
Під час літньої вступної кампанії 2019 року для участі у конкурсному
відборі для здобуття ОС Магістр вступниками було подано 548 заяв (2018 р.
– 702 заяви).
Таблиця 2
Інформація щодо кількості поданих заяв на ОС Магістр
Форма
навчання
Денна форма
Заочна форма
ВСЬОГО

2017 р.

2018 р.

2019 р.

432
(311 б / 121 к)
366
(117 б / 249 к)
798

368
(300 б / 68 к)
334
(130 б / 204 к)
702

268
(235 б / 33 к)
280
(93 б / 187 к)
548

Зниження кількості заяв обумовлене збільшенням переліку
спеціальностей, вступ на які передбачав складання єдиного вступного іспиту
з іноземної мови.
У 2019 році складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, що
передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання, було необхідною умовою для вступу
до магістратури за наступними спеціальностями МДУ:
 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 032 Історія та археологія
 051 Економіка
 052 Політологія
 053 Психологія
 061 Журналістика
 073 Менеджмент
 081 Право
 124 Системний аналіз
 242 Туризм
 281 Публічне управління та адміністрування
 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
 292 Міжнародні економічні відносини
та єдиного вступного фахового випробування за спеціальністю 081
Право.
Кількість зареєстрованих випускників-бакалаврів для складання
зовнішнього незалежного оцінювання наведено у таблиці 3
Таблиця 3
Інформація щодо кількості зареєстрованих вступників для
здобуття ОС Магістр

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Спеціальність
029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа
032 Історія та археологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
081 Право
124 Системний аналіз

Кількість
зареєстрованих
Кількість
випускників випускники інших
МДУ
ЗВО
13
11
8
16
4
42
30
17
56
11

5
11
1
11
9
17
53
10

1
2
20
-

10. 242 Туризм
11. 281 Публічне управління та
адміністрування
12. 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії
13. 292 Міжнародні економічні
відносини
Разом

3
-

2

-

5

-

15

11

-

2

2

-

217

148

23

За результатами проходження Єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та Єдиного фахового вступного випробування зі 171 зареєстрованих
успішно склали тестування 89 абітурієнтів, з яких 85 осіб були зараховані до
МДУ.
У 2019 році кількість місць державного замовлення для підготовки
здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем Магістр в МДУ склало 103
місця (в 2018 році – 150 місць). Зниження кількості наданих місць
державного замовлення зумовлене зменшенням цього року кількості
випускників-бакалаврів.
За результатами вступної кампанії до магістратури вступило 357
студентів (в 2018 р. – 430 студентів).
Отже, за період вступної кампанії в Маріупольський державний
університет за всіма рівнями освіти у 2019 році було зараховано на навчання
1157 осіб, а саме, на: ОС Бакалавр 1 курс – 647 осіб; ОС Бакалавр старші
курси – 153 особи; ОС Магістр – 357 осіб.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Ю.О. Демидова

