„ АГРОПОЛІТИКА
ОСВІТА

На особистому контролі
Широкомасштабні зміни в політичному га соціально-економічному житті нашої країни,
зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти все виразніше спонукають як до радикальних
реформ в українській освіті, так і до поступових, хоча іноді й непопулярних кроків для її
системного вдосконалення.

Харківський національний технічний університет сільської и господарства
їм Петра Писнленка

Таврійський державшій шригсхітлогічіиїй
унівсрсшеї

дним із першочергових завдань,
що стоїть перед навчальними закладами, є формування

комп'ютерних робочих місць. Приєднання
власної АСУ до Єдиної державної елект
ронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)

ту, оскільки їх кількість складає близько
50% від ліцензованого обсягу прийому,

»кісного контингенту студентів.
Міністерство освіти І науки України забезлечило високий рівень поінформованості
абітурієнтів, їх батьків, громадськості про
вступну кампанію завдяки інформаційнопошуковій системі «Конкурс». Тут студент-

дало можливість скоротити час прийому
документів від абітурієнтів і виключити
значну кількість технічних помилок.
На жаль, зменшилась кількість поданих заяв на перший курс. Це пояснюється
тим, що профільним предметом на всі

- Які спеціальності користувалися
найбільшим попитом, чи не змінилися
цього року вподобання аб ітур ієн тів?
Леонід Тїщенко: Цього року попит
на напрями підготовки економічного
спрямування дещо знизився, але зросла

ство бачило явну картину: хто, на який фа
культет і в який ВНЗ вступив.
Навколо цієї теми точилась і наша роз-

напрями підготовки в університеті є математика, а цього року значна кількість
абітурієнтів набрати необхідний мінімум у

кількість заяв на технічні та технологічні
напрями: «Процеси, машини та обладнання АПВ», і Машинобудування», «Хар- І

мова з ректорами аграрних вишів.

140 балів не змогла.
- Вступна кампанія-2014 і в нашому
ВНЗ
пройшла
як
завжди
організовано,
підтримує розмову

мові технології та інженерія», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»
Пояснює це сьогоднішня ситуація в країні
- пріоритетними є професії, що дарують

ректор
Таврійського
державного
агротехнологічного університету Володимир Кюрчев. - Хотілось би більше заяв
від абітурієнтів, але ми раді всім, хто есту
пив до нашого закладу і щиро їх вітаємо
Як
завжди, головну
увагу ми поиділили
триманню
правил прийому.
Наголошудощо

людям хліб І до хліба», що допомагають І
використовувати та переробляти все те І
що продукує родюча українська земля,
Володимир Кюрчев: Протягом остан І
и>.■роме найбільшим попитом у вступник]= І

О

- Ваше бачення, як пройшла вступна
кампанія у ВНЗ Мінагрополітики України?
- Цьогорічна вступна кампанія пройшла традиційно стабільно, згідно правил прийому, в умовах відкритості та
прозорості. Кількість заяв на вступ була
більшою в порівнянні з минулими роками,
- першим відповів Леонід Тїщенко, ректор
Харківського національного технічного
університету сільського господарства
ім. Петра Василенка. Але напруженість
у роботі приймальної комісії відчувалась,
бо терміни прийому заяв і документів
було скорочено майже в д в і ч і . Д л я забез
печення прийому заяв від абітурієнтів в
онлайн режимі та подальшої статистичної
обробки персональних даних у нашому
закладі запроваджена автоматизована си
стема управління «Університет», зокрема
модуль «Абітурієнт» зі збільшеним числом

доцільно було би дозволити випускникам
сільських навчальних закладів вступати
до вишів на навчання за кошти фізични«
або юридичних осіб, якщо зони не набра
ли мінімальної кількості балів за результа
тами ЗНО (підкреслю - для сільсьли* ш» *
З такою пропозицією університет вже
звертався до профільного міністерства
Як особливість вступу ДО ТД А ГУ абітурієнти мали великі шанси посту-цг.на навчання за кошти державного "-»ід •-
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_>денти Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Негра Василенка

«с
-

.-зться напрями підготовки екоо т: блоку - »Економіка підприємЮблік і аудит», «фінанси та кре-

кож формували накази про зарахування.
Нині більшість студентів із Луганщини т а
Донеччини поселені у гуртожитки. Виклю-

100% поселені у гуртожитки, де їх забезпечили вам необхідним для проживання,
Студенти зі сходу України отрима-

т а напрям підготовки
- Традиційно великий конкурс
•зється на такі напрями підготовки
і —^
та електротехнічні системи в

чення складають ті, хто проживає на квартирах, разом зі своїми рідними. У гуртожитках активно працює психологічна служба
університету. Студентський актив узяв під

ли можливість безкоштовно навчатися в
університеті та зараховані як тимчасово
допущені до занять. При цьому їм видані
всі необхідні документи: індивідуальний

свою опіку адаптацію прибулих до життя в
нових умовах.
1 вересня традиційно, в урочистій атмосфері, ми вітали периюкурсників з Днем
знань. Директори навчально-наукових ін-

план, залікова книжка, довідки про нав
чання, комплекти літератури, а також
вони включені до журналів успішності та
заліково-екзаменаційних відомостей. Ці
студенти - на особистому контролі деканів

ститутів університету знайомили новачків
з правилами навчання та поведінки, вручали студентські документи, представляли їм
кураторів груп тощо. А першою була лекція

і кураторів академічних груп.
Насправді, кожен без виключення ВНЗ
намагається щороку стати альма-матер

иТїіцеико: Так, цьогоріч у зв’язку
ситуацією на сході країни

«Україна - єдина країна».
На засіданні ради кураторів університету звернено увагу викладачів на
особливості навчання в умовах бойових дій

для тисячі студентів. І наші серця радіють
від світлин, де закарбовані щасливі усмішки випускників. Дуже приємно чути
позитивні відгуки про студентські роки,

. '; -_~=-ость абітурієнтів з Луганської
_ r - j областей. їх 39 осіб. Також
я- навчалися у ВНЗ цих об-

на сході України та на роботу з контингентом із зони АТО. Жодне звернення студента
з цих областей не може бути непочутим.

! ми бажаємо кожному вищому навчальному закладу з року в рік на найвищому рівні
приймати абітурієнтів, надавати їм якісну

У цілому в закладі панує активна, творча,
навчальна атмосфера. Цей рік оголошено
роком підготовки до святкування 85-річчя
від дня заснування університету.
Володимир Кюрчев: Усі студенти з ВНЗ
Донецької або Луганської області, які звернулися із питанням продовження навчання
у ТДАТУ, отримали особливе ставлення, а
також розуміння та підтримку. Такі студенти

вищу освіту, а студентам - здобувати знання і переймати досвід своїх наставників. Це
дуже знадобиться молоді у майбутньому
професійному зростанні.
--------------------—
Вікторія КИШЕНКО,
методист ДУ «Науково-методичний центр
інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності ВНЗ «Агроосвіта»
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