
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПРИВОДА НГУ

На фінішній прямій (липень – серпень)

Прийом документів починається 10 липня. Не намагайся здати документи у перші

ж дні: на кінцевий результат це аж ніяк не вплине, а у чергах постояти доведеться.

У багатьох ВНЗ на одному напряму підготовки є кілька спеціальностей і спільне для

всього  напряму  держзамовлення.  Тому  всі,  хто  подав  заяви  на  цей  напрям,

конкурують між собою. Якщо тобі не байдуже, на якій спеціальності вчитись, з’ясуй,

як  після  зарахування  буде  відбуватися  розподіл  студентів  між  спеціальностями.

Наприклад, у Національному гірничому університеті абітурієнт, подаючи заяву, має

повідомити співробітника приймальної комісії  про бажану спеціальність. Тоді після

зарахування  деканат  розподіляє  першокурсників  на  групи  відповідно  до

спеціальностей. Якщо у заяві передбачено місце для твого номеру телефону, напиши

усі (і стаціонарний, і мобільні): у серпні тобі телефонуватимуть, щоб повідомити про

твої шанси або навіть про рекомендацію на бюджет.

Ти маєш право одночасно подавати заяви на  три напрями підготовки в  одному

виші. Напиши усі три (бажано на напрями різного ступеню популярності та з різною

кількістю держбюджетних місць). Хто знає, як воно буде у серпні...

Навіть  якщо маєш гроші  платити  за  контрактне місце,  не  поспішай це  робити:

спробуй спочатку поборотися за бюджетне місце. Якщо не вийде, контракт нікуди не

подінеться:  зарахування  на  контрактні  місця  починається  лише  після  того,  як

заповняться держбюджетні.

Останніми роками з’явилася можливість подати заяву через Інтернет, проте деякі

юристи  попереджають,  що  у  разі  виникнення  нештатних  ситуацій  можеш  мати

проблеми. Краще прийди особисто. Якщо ж ти таки подав електронну заяву, май на

увазі,  що  треба  визначитися  з  бажаною  спеціальністю  обраного  тобою  напряму

підготовки.  Під  час  подачі  оригіналів  документів  у  приймальну  комісію  маєш

повідомити співробітника про свій вибір. Так, на напрямі «Електромеханіка» в НГУ є

дві  спеціальності:  «Електромеханічні  системи  геотехнічних  виробництв»

(призначення – гірнича промисловість, випускна кафедра систем електропостачання)

та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (призначення –

усі галузі промисловості, окрім гірничої, випускна кафедра електроприводу, сайт якої

ти зараз переглядаєш). 

Кожного дня приймальна комісія зобов'язана ввести дані сьогоднішніх абітурієнтів

до  системи  “Конкурс”.  Тому  наступного  дня  і  надалі  можеш  слідкувати  за  своїм

http://se.nmu.org.ua/ua/abiturientam/
http://vstup.info/


поточним  рейтингом  через  мережу.  Хай  тебе  не  лякають  величезні  списки

абітурієнтів на обраному тобою напрямі: більшість із них подавали документи в кілька

вишів та на кілька напрямів у кожному, тому у  серпні  ситуація може радикально

змінитися. Свої шанси краще оцінювати за допомогою прохідного балу минулих років.

Якщо ти поступаєш у декілька вишів, маєш право подавати до приймальної комісії

не  оригінали,  а  копії  документу  про  освіту  та  сертифікатів  ЗНО.  Проте  показати

оригінали необхідно, а працівник приймальної комісії твої копії завірить. На початку

серпня, коли будуть оприлюднені списки рекомендованих на бюджет, у приймальних

комісіях  звичайно  виникають  черги.  Крім  того,  деякі  виші  навмисно  утруднюють

повернення  абітурієнтам їхніх  документів.  Щоб убезпечити  себе  від  несподіванок,

краще тримай оригінали вдома, а у серпні неси туди, куди вирішив сам.

Прийом документів закінчується 1 серпня о 12.00, а наступного дня приймальні

комісії оприлюднюють рейтингові списки абітурієнтів з усіх напрямів підготовки, а

також  списки  тих  з  них,  хто  рекомендований  на  бюджетні  місця.  Рекомендація

відбувається у дві хвилі: перша – 2 серпня, друга – 7 серпня. Рекомендовані у першій

хвилі  мають  не  пізніше  6  серпня  принести  оригінали  документів,  щоб  бути

зарахованими.  Ті,  хто  не  встиг  це  зробити,  втрачають  свій  шанс.  Рекомендовані

7 серпня мають здати оригінали того ж дня до 18.00. 

Якщо пощастило менше і, окрім контракту, нічого не лишилося, май на увазі: тебе

не зарахують, якщо ти не подав заяву на цей напрям ще у липні (не має значення, на

бюджет чи на контракт). 

І останнє. Якщо ти читаєш цей документ, ти, мабуть, думаєш подавати документи

до  Національного  гірничого  університету.  Май  на  увазі,  на  нашій  спеціальності

“Електромеханічні  системи  автоматизації  та  електропривод”  відсутні  заочна  та

вечірня форми навчання (вечорами та заочно те сучасне обладнання, яке є в наших

лабораторіях, не опанувати). Якщо ти непогано володієш англійською або німецькою,

у  нас  ти  зможеш  навчатися  в  англомовній  групі  та  потрапити  на  стажування  до

Німеччини. Якщо ти маєш кваліфікацію молодшого спеціаліста відповідного профілю,

то, ставши нашим студентом, ти, як і інші, зможеш навчатися на військовій кафедрі

та отримати офіцерське звання.
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