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ПРО РОБОТУ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У 2020 РОЦІ

Організаційна робота

Приймальна комісія -  це робочий орган Маріупольського державного 

університету, який утворюється дл^ організації прийому вступників, строком 

повноважень один календарний рік.

Діяльність приймальної комісії у 2020 році регламентувалася чинними 

нормативно-правовими актами та положеннями відповідно до яких до 

початку календарного року були затверджені склад приймальної комісії на 

2020 р. (Наказ МДУ №427 від 26.12.2019) та Правила прийому до МДУ 

(Наказ № 426 від 26.12.2019), останні до 31.12.2019 були внесені до ЄДЕБО. 

Також у визначені Умовами прийому терміни в ЄДЕБО були створені всі 

бюджетні конкурсні пропозиції.

Формування та затвердження пакету документів для проведення 

вступної кампанії, а саме: складу предметних, фахових, апеляційних та 

відбіркових комісій (Наказ МДУ № 43 від 28.02.2020 р.) та програм 

підготовки до вступних випробувань для вступу на бакалаврські, магістерські 

та РІЮ програми (протокол Вченої ради № 7 від 01.04.2020 р.) відбувалося 

відповідно до «Положення про приймальну комісію МДУ» за три місяці до 

початку подання заяв. На сайті МДУ у розділі Вступ-2020 були оприлюднені



зазначені програми вступних іспитів та співбесід 

(http://mdu.in.ua/index/programi УБІирпікЬ ів р ії іу /0-68) .

Нововведенням вступної кампанії стало затвердження двох типів 

договорів, розроблених МОН України: договір про навчання у закладі вищої 

освіти та договір про надання платної освітньої послуги (Наказ МДУ № 165 

від 25.08.2020 р.). Щорічно затверджуються та запроваджуються нові форми 

документів з підготовки фахівців у МДУ (Наказ МДУ № 149 від 24.07.2020 

р.).

У зв’язку з поширенням короновірусної інфекції для безпечної роботи 

приймальної комісії здійснювалися протиепідемічні заходи щодо дотримання 

санітарних вимог: пропускний режим до корпусу, наклеювання кольорових 

розміток для визначення дистанції, проведення інструктажу для працівників 

відбіркової комісії щодо дотримання правил респіраторної гігієни, санітарна 

обробка приміщень тощо. Для безпечного проведення вступних іспитів 

кількість абітурієнтів в аудиторії складала не більше 15 осіб.

Відповідно до Умов прийому на стендах приймальної комісії було 

розміщено оновлені кваліфікаційні характеристики освітніх програм, 

вартість навчання, правила прийому до МДУ у 2020 р., розклад вступних 

випробувань тощо.

Консультаційний центр при приймальній комісії надавав допомогу 

вступникам під час створення електронних кабінетів, внесення заяв в 

електронній формі, завантаження необхідних документів тощо.

Цьогоріч у зв’язку із продовженням карантину реєстрація для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування тривала з 12 травня до 5 червня 2020 року включно, 

але був змінений формат подання документів. Для успішної реєстрації було 

потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії 

(enrollment@mdu.in.ua) скановані копії або фотокопії. Представник 

приймальної комісії перевіряв наявність необхідних для реєстрації 

документів та правильність їх оформлення.

http://mdu.in.ua/index/programi_vstupnikh_ispitiv/0-68
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Для отримання місць державного замовлення на ОС бакалавр та 

магістр конкурсні показники було погоджено з регіональним центром 

зайнятості та Донецькою облдержадміністрацією (м. Краматорськ), 

заповнено автоматизовану систему МОН України і відправлено конкурсні 

пропозиції державного замовлення.

Профорієнтаційна робота

Підготовка до Вступної кампанії у Маріупольському державному 

університеті розпочалася із затвердження Плану профорієнтаційної роботи 

МДУ на 2019-2020 н.р. (Наказ МДУ №371 від 28.10.2019 р.), головною 

метою якого було посилення конкурентоспроможності університету усіма 

доступними методами.

Відповідно до Плану та внесених у зв’язку з пандемією корективів 

було реалізовано різноформатні заходи, здебільшого в онлайн форматі: у 

червні 2020 р. приймальною комісією МДУ проведено онлайн-конференцію 

для абітурієнтів та їхніх батьків «МДУ про вступ». Зустріч пройшла на 

платформі Zoom за участю керівництва, приймальної комісії та 

представників факультетів МДУ. Зустріч відкрив проректор із міжнародних 

зв’язків, професор Микола Трофименко. Абітурієнтам та їх батькам було 

повідомлено про нововведення вступної кампанії 2020 року та формат її 

проведення.

У березні 2020 року приймальна комісія відповідно до складеного 

графіку організувала низку онлайн-зустрічей на факультетах за темою 

«Вступ до магістратури -  2020» з випускниками 4 курсів з метою 

роз’яснення правил вступу на магістерські освітньо-професійні програми, 

процес реєстрації на ЗНО, складання єдиного вступного іспиту й єдиного 

фахового вступного випробування, складання вступних випробувань на базі 

університету, терміни реєстрації електронного кабінету, подання документів 

тощо. Надано вичерпну інформацію про шляхи ознайомлення зі змістом 

програм вступних випробувань. Також було повідомлено про можливості 

проходження підготовчих курсів з іноземної мови.



Для ознайомлення вступників зі всіма освітньо-професійними 

програмами кафедрами було підготовлено кваліфікаційні характеристики 

спеціальностей за різними освітніми ступенями, які містили інформацію 

щодо унікальності програми, кваліфікації, вимог до вступу, переліку 

дисциплін фахової підготовки, видів практичної підготовки та сфери 

працевлаштування випускників. Розроблений матеріал був розміщений на 

інформаційних стендах приймальної комісії та на сайті МДУ у вкладці 

«Абітурієнту» (http://mdu.in.ua/index/bakalavr/0-261).

Для більш зручного ознайомлення абітурієнтів з вимогами вступу були 

розроблені презентації Правил прийому на 1 курс та ОС магістр із 

зазначенням основних термінів та нововведень вступної кампанії 2020 року.

Фахівці з профорієнтації (Ткаченко К.І., Глинянська Ю.М.) щоденно 

відповідали на електроні листи від вступників, надавали консультації та 

роз’яснення за телефоном.

Цього року на базі приймальної комісії МДУ спільно із Комунальним 

закладом «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 

Маріупольської міської ради Донецької області» у період з 09 червня до 23 

жовтня 2020 року працювали освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим- 

Україна». Для вступників цієї категорії була введена квота-2 (20% від 

загальної кількості бюджетних місць).

Доведення актуальної інформації для вступників з тимчасово окупованої 

території про можливості здобуття вищої освіти відбувалося через оновлення 

даних про діяльність МДУ та освітніх центрів «Донбас-Україна», «Крим- 

Україна» на сторінці Центру у Фейсбуку та залучення студентів, які вступили 

за спрощеною процедурою для популяризації української освіти.

Суттєвим чинником для подальшого формування вмотивованого 

контингенту здобувачів вищої освіти МДУ стала розробка Стратегії 

залучення абітурієнтів на 2021 -  2023 роки, яка була затверджена на 

засіданні Вченої ради та введена в дію наказом МДУ №304 від 30.11.2020.

http://mdu.in.ua/index/bakalavr/0-261


Змістом стратегії стали завдання з ефективного використання наявних 

ресурсів для досягнення основної мети, визначення відповідальних за заходи, 

для реалізації стратегічних цілей та виконання поточних завдань, сформовані 

індикатори та показники, на основі яких можна перевірити виконання 

стратегічних цілей.

Відповідно до закладених у Стратегії завдань уже розпочато роботу 

відділом інформації та зв’язків з громадськістю над створенням серії 

ознайомчих відеороликів для потенційних вступників та рекламних 

матеріалів за участю першокурсників щодо свідомого вибору МДУ для 

здобуття вищої освіти, приймальною комісією наповнюється контент 

створених сторінок «Вступник МДУ» у соціальних мережах (зокрема 

Фейсбук, Інстаграм) тощо.

Робота офіційного сайту та соціальних мереж

За звітний період станом на 1 грудня 2020 року найбільше підписників 

спостерігалася у фейсбуку -  2871 учасників, інстаграмі -  2000, телеграмі -  

227, ютубі -  163, крім того, розпочата діяльність ТікТок -  160 підписників. У 

соціальних мережах було викладено рекламні відеоролики кількох 

спеціальностей.

Найбільшим попитом серед абітурієнтів і особливо їхніх батьків під час 

Вступної кампанії 2020 користувалася вкладка «Абітурієнт» сайту 

Маріупольського державного університету, в якій була висвітлена актуальна 

інформація щодо перебігу вступної кампанії: затверджені обсяги державного 

замовлення, рейтинг вступників, списки рекомендованих до зарахування, 

накази про зарахування, програми вступних випробувань, розклад вступних 

випробувань, результати вступних іспитів тощо.

Результати набору в літню вступну кампанію 2020р.

Вступна кампанія 2020 року проходила відповідно до Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Україні, Правил прийому до МДУ 

(Наказ №426 від 26.12.2020 р.) та інших чинних нормативно -правових актів 

та положень.



Традиційно вступна кампанія мала ряд особливостей для вступу на 

різні рівні вищої освіти.

На освітній ступінь Бакалавр:

1. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої 

освіти для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне 

управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» становив не 

менше ніж 140 балів.

2. Конкурсний бал для участі у конкурсі на місця державного 

замовлення на всі інші спеціальності складав 125 балів.

3. Вступ на базі молодшого спеціаліста на всі спеціальності передбачав 

наявність сертифікату ЗНО з української мови та літератури (для 

спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» додаткове ЗНО з 

математики або історії України).

На освітній ступень Магістр:

1. Вступ на базі диплома бакалавра на всі спеціальності МДУ, крім 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», передбачав складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови.

2. Подання заяв для вступу в магістратуру здійснювався через 

електронний кабінет.

У зв’язку з пандемією строки вступної кампанії було зсунуто на один 

місяць та розпочато з 1 серпня 2020 р.

Набір на навчання у 2020 р. здійснювався за освітніми програмами у 

межах ліцензованих спеціальностей.

Кількість поданих заяв у 2020 році на 1 курс освітнього ступеня 

Бакалавр склала 2092 особи (у 2019 році -  2342 особи), з них:

^  денна форма навчання -  1702 заяви,

^  заочна форма навчання -  390 заяв.

Територіальний вплив Маріупольського державного університету 

розширюється завдяки поданню заяв з різних областей України. До 

традиційних областей (Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська,



Київська, Херсонська, Харківська, Житомирська, Одеська, Волинська, 

Чернігівська, Полтавська, Хмельницька) додалися Вінницька, Черкаська, 

Сумська, Кіровоградська.
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Рис.1 Перелік спеціальностей, на які подано найбільшу кількість заяв
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Не зважаючи на складну ситуацію, яка виникла в результаті пандемії 

короновірусу, показник загальноуніверситетського конкурсу в 2020 році 

залишився майже такий як у попередньому році та становив 7 осіб на одне 

бюджетне місце (у 2019 році -  7,3). Однак середній прохідний бал на 

навчання за освітнім ступенем бакалавра порівняно з минулим роком 

знизився та склав 161,6 (у 2019 році -  178,1).

Вступників з найвищими прохідними балами (понад 190 б.) було 

зараховано на різні освітні програми, а саме: 061 Журналістика, 125 

Кібербезпека, 032 Історія та археологія, 035 Філологія та інші. Кількість 

таких осіб в 2020 р. склала близько 20.

Для підтримки вступників з тимчасово непідконтрольної території в 

2020 році державою було введено квоту-2 (20%) від загальної кількості 

бюджетних місць, за якою до Маріупольського державного університету 

було зараховано 33 заявники освітнього центру «Донбас-Україна».



У 2020 році до освітнього центру «Донбас-Україна» звернулося 144 

особи з тимчасово непідконтрольної території (у 2019 році -  185), з них 95 

осіб стали студентами МДУ (у 2019 році -  125 осіб). Зниження кількості 

вступників цьогоріч пов’язано з відкриттям освітніх центрів не тільки у 

переміщених ЗВО чи у регіонах, що постраждали від військової агресії, але й 

у всіх ЗВО України.

Приємно відзначити, що МДУ у 2020 році став не тільки 

найпопулярнішим закладом вищої освіти м. Маріуполь серед молоді з 

тимчасово окупованої території, але й увійшов у п’ятірку закладів вищої 

освіти України за кількістю зарахованих через освітній центр «Донбас - 

Україна».

Після проведення вступної кампанії 2020 р. реалізовано спільний 

проєкт з громадською організацією «Фонд «Відкрита політика», в межах 

якого вступники освітнього центру «Донбас-Україна» поділилися власними 

історіями успішного вступу до МДУ. Підготовлені відеоматеріали з 

історіями успіху вступників розміщено на сторінках освітнього центру 

«Донбас-Україна» МДУ у соціальній мережі «Фейсбук» та на платформі 

«Ютуб» приймальної комісії МДУ.

Відповідно до наказу МОН України від 04.11.2020 №1369 

Маріупольський державний університет, в особі керівника освітніх центрів 

Кудлая В.О., бере участь у розробці пілотного проєкту щодо впровадження 

дистанційних підготовчих курсів для слухачів з тимчасово окупованих 

територій з метою реінтеграції громадян України, які отримали повну 

середню загальну освіту на тимчасово непідконтрольних територіях України 

у період з квітня 2014 по теперішній час в освітній простір України.

Аналізуючи літню вступну кампанію, констатуємо, що привабливими 

для вступників залишаються спеціальності 081 «Право» (60 зарахованих), 

012 «Дошкільна освіта» (35 зарахованих), 053 «Психологія» (33 

зарахованих), 061 «Журналістика» (31 зарахований), 014.021 Англійська 

мова та література (24 зарахованих).



За результатами роботи студентами 1 курсу у 2020 році стали 512 осіб 

(246 -  бюджет, 266 -  контракт).

Протягом літа здійснювався набір на старші курси з нормативним 

строком навчання. Так за результатами сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів на 2 курс на основі диплома 

молодшого спеціаліста було зараховано 27 осіб (2 -  денна форма, 25 -  заочна 

форма), на 3 курс -  21 особа (8 -  денна форма, 13 -  заочна форма). Для 

здобуття другої вищої освіти було прийнято 40 осіб, для здійснення 

паралельного навчання в МДУ зараховано 5 осіб. Під час вступної кампанії 

2020 року також здійснювалося переведення з інших закладів вищої освіти до 

МДУ та поновлення до складу студентів. За результатами роботи 

приймальної комісії кількість таких осіб -  39.

У 2020 році прийом студентів на освітній ступінь Магістр здійснювався 

за 33 освітньо-професійними програмами 25 спеціальностей. Для участі в 

конкурсному відборі вступниками було подано 465 заяв (у 2019 році -  548 

заяв). Зниження кількості заяв обумовлене загальною тенденцією серед 

випускників-бакалаврів не продовжувати навчання на наступному 

освітньому рівні, оскільки диплом бакалавра дає право працювати за фахом.

Необхідною умовою для вступу до магістратури у 2020 році за всіма 

спеціальностями МДУ (крім спеціальностей галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка) було складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови, що передбачало використання організаційно -технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

За результатами проходження єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного випробування із 314 зареєстрованих 

успішно склали тестування 208 абітурієнтів, з яких 119 осіб були зараховані 

до МДУ.

У 2020 році кількість місць державного замовлення для підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем Магістр в МДУ склало 63 місця



(у 2019 році -  103 місця). За результатами вступної кампанії до магістратури 

вступило 294 студенти (у 2019 р. -  357 студентів).

Отже, за період вступної кампанії в Маріупольський державний 

університет за всіма рівнями освіти у 2020 році було зараховано на навчання 

938 осіб, а саме: на ОС Бакалавр (1 курс) -  512 осіб; ОС Бакалавр (старші 

курси) -  132 особи; ОС Магістр -  294 особи.

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Ю.О. Демидова


