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ПРО ДОНОРА 

«ГІДНА УКРАЇНА» 

Метою проекту «Гідна Україна» є підтримка незалежного громадського моніторингу й 
представництва та захисту громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією. 

Діяльність проекту «Гідна Україна»  зосереджується на наступних сферах: 

• посилення судової реформи;  

• моніторинг виконавчої влади та запровадження етичних та адміністративних стандартів;  

• розробка та впровадження регуляторних процедур;   

• боротьба з корупцією в сфері вищої освіти.  

Проект виконується компанією Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI, США) у партнерстві з 
українськими організаціями: Фундацією Україна - США, Творчим центром Каунтерпарт, Київським 
міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром реформ. 

Фінансова підтримка надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів. 

1. МОНІТОРИНГ СТАНУ КОРУПЦІЇ І РЕЗУЛЬТАТІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ проведення загальнонаціональних досліджень 
та досліджень пріоритетних сфер боротьби з корупцією. Завданнями таких досліджень є 
визначення рівня корупції в певних сферах та адміністративних процедурах; моніторинг 
ефективності заходів та кампаній по захисту громадських інтересів та впровадження реформ; 
готовність населення та державних інституцій включитись у подолання проявів корупції; 
демонстрація владі реальних об’єктивних причин та наслідків корупції у такий спосіб, об’єктивність 
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якого неможливо спростувати. В рамках даного напрямку проект «Гідна Україна» виконує наступну 
діяльність: 

• Кількісні та якісні дослідження з оцінки потреб неурядових організацій та потреб  журналістів, які  
мають намір проводити журналістські розслідування.   

• Щорічні загальнонаціональні опитування щодо стану корупції в Україні 

• Щорічні опитування щодо стану корупції у пріоритетних сферах, визначених Урядом України у 
програмі співробітництва із Корпорацією «Виклики тисячоліття» 

• Щомісячні опитування з певних питань, що стосуються стану та рівня корупції 

• Оцінку ефективності інформаційних та просвітницьких кампаній 

Українськими партнерами по втіленню даного напрямку є Київський міжнародний інститут 
соціології та компанія InMind (Київ). 

2. ПІДТРИМКА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ. Діяльність в рамках цього 
напрямку проект «Гідна Україна» здійснює через своїх партнерів – дев’ять регіональних 
інформаційно-ресурсних центрів (РІРЦ) та Творчий центр Каунтерпарт (ТЦК). РІРЦи організовують 
та проводять тренінги та квартальні зустрічі, надають консультативну допомогу, спрямовану на 
розбудову спроможності організацій громадянського суспільства для здійснення кампаній з 
представництва та захисту громадських інтересів та проведення моніторингу діяльності влади, 
готовлять авторські матеріали для ЗМІ про діяльність грантоотримувачів Проекту та створюють 
умови для налагодження співпраці між органами влади та грантоотримувачами. Окрім того, 
Проект проводить грантові програми, спрямовані на підтримку ініціатив організацій 
громадянського суспільства, які адмініструються Творчим центром Каунтерпарт. 

3. ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ІНШИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ З БОКУ ЗАСОБІВ 
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МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Проект «Гідна Україна» проводить інтенсивне навчання та конкурси з метою 
залучення журналістів до проведення професійних журналістських розслідувань з проблем 
корупції та ознайомлення громадськості з їх результатами. Цей компонент Проекту спрямовано на 
заохочення журналістів до усвідомлення їхньої ролі „вартових” у суспільстві. Для цього Проект: 

• Фінансує проведення кампаній адвокасі щодо покращення доступу до інформації та підтримки 
розробки та просунення законодавства, що регулює діяльність засобів масової інформації 
(наприклад, законодавства щодо доступу до інформації, ліцензіювання ЗМІ тощо), інноваційних 
медіа проектів та виготовлення інформаційних матеріалів з питань корупції. 

• Створив та підтримує діяльність 9 регіональних юридичних центрів для надання безкоштовної 
підтримки журналістів, які проводять антикорупційні журналістські розслідування, та ОГС, що 
протидіють корупції на місцях. 

• Проводить тренінги та консультації для журналістів з технології проведення журналістських 
розслідувань.  

• Надає індивідуальні гранти журналістам для проведення журналістських розслідувань.  

• Проводить тренінги та зустрічі з редакторами, продюсерами та власниками засобів масової 
інформації щодо важливості проведення журналістських розслідувань та опублікування 
матеріалів за результатами їх проведення. 

• Проводить щорічний Національний конкурс журналістських розслідувань та авторських 
матеріалів на тему корупції. 

Партнерами Проекту по втіленню діяльності по даному напрямку є Український центр освітніх 
реформ, Інститут розвитку регіональної преси, Асоціація медіа юристів та Інститут видавців 
періодичної преси. 
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ПРО  ВИКОНАВЦІВ 

 

 

 

Донецькій громадській організації „Альянс” в серпні 2008 року виповнилось 10 років.  

Своєю місією ми бачимо захист юридичних, соціальних та економічних прав молоді та 
жінок, а також їх лідерського потенціалу як невід’ємного процесу демократизації України.  

Знаковими проектами на шляху розвитку організації були 2-річна „Донецька міська 
школа лідерів” (за підтримки Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних відносин 
Донецької міського виконкому), „Створення мережі інформаційно-просвітницьких центрів з 
прав людини для молоді” (за підтримки Канадського фонду локальних ініціатив), 
„Всеукраїнська база даних та ресурсний центр Європейського волонтеріату” (постійна 
програма).  

Донецька громадська організація „Альянс” 

пр. Миру 8, оф. 406, Донецьк, 83015 
+38 062 338-4083; +38 062 381-3600  
way_to_europe@mail.ru 
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ВСТУП  

Корупція у системі вищої школи завжди була предметом особливого занепокоєння у суспільстві. 
Адже йдеться про чи не найголовніше у житті кожної молодої людини - доступ до отримання гідної 
вищої освіти. Згідно з останніми дослідженнями соціологів - ще донедавна зробити це лише 
завдяки своїм знанням було майже неможливо. Змінити ситуацію в цьому секторі остаточно 
вирішили лише цього року - завдяки зарахуванню у вищі учбові заклади за кількістю балів у 
сертифікатах \УЦОЯО\. Чи здатна система незалежного тестування суттєво змінити правила гри 
при вступі до вузів, хочуть дізнатися напевно усі зацікавлені громадяни, серед яких 12 
громадських організацій, що об'єдналися в коаліцію для відстеження перебігу вступної кампанії.  

Ці 12 громадських організацій, які опікуються проблемами молоді та студентів, створили коаліцію й 
застосовували єдину технологію моніторингу, яка дозволила одночасно відстежувати всі етапи 
вступної кампанії (аналіз умов прийому, прийом документів, вступні іспити й співбесіди, засідання 
вступних комісій та розгляд апеляцій) в 30 державних ВНЗ ІІІ та IV рівня акредитації в різних 
регіонах України. Проект тривав з червеня по жовтень 2008 р. І весь цей період Міністерство 
освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти, вищі навчальні заклади 
співпрацювали з метою покращення якості майбутніх вступних кампаній. 

В Донецькій області дві організації – Донецька громадська організація «Альянс» та Школа рівних 
можливостей розпочали моніторинговий проект "Громадське спостереження за вступною 
кампанією 2008 року" 17 червня. Метою проекту було забезпечення прозорості та відкритості 
вступної кампанії, а також попердження можливої корупції при вступі абітурієнтів.  

У полі зору Донецької  громадської організації «Альянс» були Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов, Донецький національний університет, Донбаська державна академія 
будівництва і архітектури. Школа рівних можливостей опікувалась Донецьким Національним 
університетом економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ  МОНІТОРИНГУ  

1.1 Мета, завдання, предмет та об’єкт моніторингу 

Метою моніторингу є вивчення особливостей вступної кампанії до вищих навчальних закладів 
України, організованої за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників, 
шляхом проведення незалежного громадського спостереження за роботою приймальних комісій 
державних ВНЗ України. 

Виходячи із загальної мети моніторингу, впродовж громадського спостереження передбачалося 
вирішити такі завдання: 

А. Проведення громадського спостереження за вступною кампанією до державних вищих 
навчальних закладів 15 регіонів України.  

Задля цього: 

� сформувати Коаліцію громадських організацій по загальнонаціональному спостереженню з 12 
регіональних партнерів проекту, силами яких відібрати для спостереження державні вищі 
навчальні заклади в містах: Бердянськ (Запорізька область), Біла Церква (Київська область), 
Вінниця, Горлівка (Донецька область), Дніпропетровськ, Донецьк, Дрогобич (Львівська область), 
Житомир, Київ, Кіровоград, Львів, Рівне, Сімферополь, Херсон, Черкаси; 

� розробити за участі регіональних партнерів єдиний інструментарій для проведення 
моніторингової кампанії; 

� провести регіональні презентації моніторингового проекту в містах його реалізації; 
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� провести силами регіональних партнерів громадське спостереження за роботою приймальних 
комісій обраних ВНЗ на всіх етапах вступної кампанії (прийом документів, вступні іспити й 
співбесіди, зарахування вступників та оприлюднення результатів зарахування); 

� організувати широке інформування громадськості про перебіг кампанії як на всеукраїнському, 
так і регіональному рівнях, у т.ч. за допомогою Інтернет-ресурсу кампанії www.vstup.in.ua. 

Б. Розробка рекомендацій щодо покращення організації вступних кампаній до вищих 
навчальних закладів України, організованих за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання знань випускників, з наступним представленням цих рекомендацій для 
обговорення й врахування Міністерством освіти і науки України, Українським центром 
оцінювання якості освіти, вищими навчальними закладами України.  

Об’єктом моніторингу є вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Предметом моніторингу є 30 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації державної форми 
власності, розташовані в 15 регіонах України.  

 

1.2 Територія охоплення моніторингу  

Громадське спостереження здійснювалося на території, що охоплює 15 регіонів України та 
представлена 30 вищими навчальними закладами державної форми власності. 

Інформація про навчальні заклади, що потрапили у вибірку, та регіональні моніторингові 
організації представлена у таблиці 1.  

В таблиці курсивом позначені навчальні заклади, що увійшли до рейтингу 200 кращих ВНЗ України 
за рейтингом ЮНЕСКО http://almamater.com.ua/modules/smartsection/item.php?itemid=54 
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Таблиця 1 

Територіальне охоплення проекту з громадського спостереження за вступною кампанією 

Регіон Організація ВНЗ 

Донецький Громадська 
організація  
«Альянс» 

 

1. Горлівський інститут іноземних мов http://forlan.org.ua/ 

2. Донецький національний університет http://www.donnu.edu.ua/ 

3. Донбаська державна академія будівництва і архітектури 
http://www.dgasa.dn.ua/  

1.3 Опис інструментарію моніторингу  

1.3.1. Методи. 

Методами збору емпіричної інформації були: 

� аналіз місцевих нормативно-правових актів, що регламентують проведення вступної 
кампанії; 

� індивідуальне інтерв'ю з абітурієнтами на виході з приміщення приймальної комісії; 
� зовнішнє спостереження за роботою приймальних комісій в період прийому документів; 
� включене спостереження за роботою приймальних комісій в період прийому документів; 
� включене спостереження за роботою приймальних комісій під час проведення конкурсу 

сертифікатів; 
� аналіз списків абітурієнтів рекомендованих до зарахування та зарахованих; 
� експертне опитування відповідальних представників приймальних комісій; 
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1.3.2. Вибірка. 

а) аналіз місцевих нормативно-правових актів, що регламентують проведення вступної 
кампанії 

Основними нормативно-правовими актами, що регламентували загальнонаціональну вступну 
кампанію 2008 року, стали: 

Закони України 
� "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII; 
� "Про вищу освіту" від 17.01.2002 року № 2984-III;  

Накази Міністерства освіти і науки України  
� “Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України” від 28.01.2008 р. № 45;  
� „Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України” № 1172 від 

25.12.2007 р.;  
� „Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів у 2008 році” від 25.12.2007 р. № 1171;  

� „Про забезпечення функціонування інформаційної системи „Конкурс” від 11.06.2008 р. № 514;  
� „Про затвердження Положення про громадський контроль за проведенням в Україні 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів” від 01.04.2008 р. №284. 

Окрім того на рівні вищих навчальних закладів такими нормативами стали: 
� правила прийому абітурієнтів в 2008 році;  
� положення про приймальну комісію; 



 13 

� наказ ректора про створення приймальної комісії із зазначенням кількісного та поіменного її 
складу; 

� посадові інструкції членів приймальної комісій; 
� розклад вступних випробувань у 2008 році 
� календарний план вступної кампанії 

Саме вище зазначені нормативно-правові акти локального рівня і стали предметом 
аналізу для громадських експертів.  

б) індивідуальне інтерв'ю з абітурієнтами на виході з приміщення приймальної комісії 

Генеральну сукупність дослідження мали становити всі абітурієнти (особи, що подали документи 
на зарахування) 30 вищих навчальних закладів державної форми власності. З огляду на те, що 
опитування абітурієнтів відбувалося безпосередньо в період прийому документів, визначити 
генеральну сукупність абітурієнтів по кожному навчальному закладу та в цілому виявилося 
технічно неможливим.  

Саме тому при формуванні вибіркової сукупності організатори громадського спостереження 
виходили з наявних в дослідників ресурсів (передусім людських та часових). З огляду на це для 
вищих навчальних закладів з кількістю студентів денної форми навчання до 2000 осіб була 
встановлена мінімальна квота в розмірі 150 респондентів, для навчальних закладів з кількістю 
студентів денної форми навчання від  2000 осіб - мінімальна квота в розмірі 250 респондентів.  

При формуванні мінімальної квоти по кожному вищому навчальному закладу гендерний баланс 
респондентів не враховувався. 

в) зовнішнє та включене спостереження за роботою приймальних комісій в період 
прийому документів 
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До вибіркової сукупності увійшли відбіркові (у ВНЗ, де вони були створені) приймальні комісії 30 
вищих навчальних закладів  

г) включене спостереження за роботою приймальних комісій під час проведення 
конкурсу сертифікатів 

До вибіркової сукупності увійшли приймальні комісії 30 вищих навчальних закладів 

д) аналіз списків абітурієнтів рекомендованих до зарахування та зарахованих 

Генеральну сукупність склали списки всіх абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, у 30 
вищих навчальних закладів, а також списки зарахованих по цих вузах. 

До вибіркової сукупності потрапили списки абітурієнтів, що подавали документи / були зараховані 
на два найрентинговіші та один найменш популярний серед громадськості факультети 30 вищих 
навчальних закладів державної форми власності.  

є) експертне опитування відповідальних представників приймальних комісій; 

До вибіркової сукупності потрапили по три відповідальні працівники приймальних комісій (голова 
комісії – ректор, заступник голови комісії – проректор з навчальної роботи та відповідальний 
секретар комісії) 30 вищих навчальних закладів України.  

1.3.3. Організація  громадського спостереження. 

а) аналіз місцевих нормативно-правових актів, що регламентують проведення вступної 
кампанії 

Громадськими спостерігачами проводився аналіз нормативних актів, розроблених на рівні вищих 
навчальних закладів. Аналіз документів проводився за такими основними параметрами:  

� предмет експертизи (повна назва документу)  
� підстава для розроблення  
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� короткий зміст документа  
� актуальність прийнятого документу  
� відповідність документу вимогам діючого законодавства  
� можливість оцінювання наслідків  від впровадження документу  
� можливість для громадського контролю  
� аналіз змісту документу з позиції можливості виникнення дій, що містять ознаки корупції 

б) індивідуальне інтерв'ю з абітурієнтами на виході з приміщення приймальної комісії 

Опитування проводилося шляхом індивідуального інтерв'ю (face-to-face) із заповненням анкети 
єдиного зразка на виході з приміщення приймальної комісії.  

Запитання анкети були поділені на три умовні блоки. Перший блок запитань стосувався 
процедури прийняття документів до ВНЗ. Другий блок запитань анкети стосувався повноти 
надходження інформації від працівника приймальної комісії до абітурієнта про подальші дії, 
пов’язані зі вступом. Третій блок запитань був пов’язаний із визначенням важливості сертифіката 
ЗНО при вступі. Четвертий - визначенням території розповсюдження впливу аналізованого ВНЗ. 
В анкетах був також присутній ґендерний маркер. 

в) зовнішнє та включене спостереження за роботою приймальних комісій в період 
прийому документів 

Спостереження за роботою приймальних комісій проводилося силами громадських спостерігачів 
шляхом візуального вивчення її роботи та одночасного фіксуванням результатів у спеціально 
розроблених формах. 

Форма для фіксації результатів спостереження за зовнішніми ознаками містить такі основні дані: 

� дата проведення спостереження  
� місто, в якому здійснюється спостереження  
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� обраний вищий навчальний заклад  
� відомості про спостерігача 
� ступінь наповненості Інтернет-сайту ВНЗ щодо процедури вступу  
� способи забезпечення абітурієнтів інформацією про процедуру вступу  
� рівень матеріально-технічної бази приймальної комісії 
� організація консультування абітурієнтів  
� загальний розподіл обов’язків по прийому документів між членами комісії 

Форма для фіксації результатів включеного спостереження містить такі основні дані: 

� дата проведення спостереження  
� місто, в якому здійснюється спостереження  
� обраний вищий навчальний заклад  
� відомості про спостерігача 
� практика ведення журналу прийому заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості 

освіти і документів вступників  
� забезпечення приймальною комісією вступників, їх батьків та громадськість інформацією з 

питань вступу до вищого навчального закладу  
� практика подання вступниками прийому заяв, сертифікатів УЦОЯО і документів вступників у 

строки, передбачені Правилами прийому до вищого навчального закладу  
� практика обробки членами приймальної комісії документів, поданих вступниками, зокрема 

звірки даних сертифіката з електронною базою даних УЦОЯО 
� способи донесення рішень приймальної комісії щодо правил та умов подачі документів до 

відома вступників 
� практика подання та розгляду апеляцій щодо порушення умов прийому документів 

приймальною комісією вузу 
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г) включене спостереження за роботою приймальних комісій під час проведення 
конкурсу сертифікатів 

Спостереження за роботою приймальних комісій проводилося силами громадських спостерігачів 
шляхом їх прямої участі в засіданнях комісії та одночасного фіксування результатів у спеціально 
розроблених формах. 

Форма для фіксації результатів спостереження містить такі основні дані: 

� дата проведення спостереження  
� місто, в якому здійснюється спостереження  
� обраний вищий навчальний заклад  
� відомості про спостерігача 
� питання, якому присвячене засідання приймальної комісії  
� інформування членів приймальної комісії про проведення засідання  
� особи, що присутні та головують на засіданні приймальної комісії  
� способи ведення та фіксування протоколу під час засідання приймальної комісії  
� способи подання відомостей про абітурієнтів, стосовно яких проводиться засідання комісії  
� пріоритетність критеріїв, що використовуються приймальною комісією при рівній кількості 

балів за конкурсом сертифікатів УЦОЯО  
� категорії осіб, що були рекомендовані до зарахування по категоріях  
� категорії місць, що були розподілені на засіданні приймальної комісії  
� тривалість засідання приймальної комісії  
� способи прийняття рішень під час засідання приймальної комісії  
� інформація, отримана громадським спостерігачем на руки 

 

 



 18 

д) аналіз списків абітурієнтів рекомендованих до зарахування та зарахованих; 

Аналіз списків абітурієнтів, що подавали документи / були зараховані до ВНЗ, стосувався двох 
найрентинговіших та одного найменш популярного серед громадськості факультетів ВНЗ.  

Форма для фіксації результатів аналізу містить такі основні дані: 

� дата проведення спостереження  
� місто, в якому здійснюється спостереження  
� обраний вищий навчальний заклад  
� інформація про оприлюднення списку 
� форма подання списків абітурієнтів  
� інформація про статус абітурієнта 
� інформація про засідання приймальної комісії, на якому затверджувався список зарахованих  
� кількість абітурієнтів, ПІБ яких наявні в обох списках (зарахованих та рекомендованих) 
� відсоток зарахованих осіб від кількості тих, що були присутні в списку рекомендованих 
� мінімальна та максимальна кількість балів, що мали абітурієнти по категоріях у списках 

рекомендованих та зарахованих осіб 

є) експертне опитування відповідальних представників приймальних комісій; 

Опитування проводилося шляхом індивідуального інтерв'ю (face-to-face) із заповненням 
респондентами анкети єдиного зразка.  

Запитання анкети були поділені на три умовні блоки. Перший блок запитань стосувався 
першочергових змін в організації вступної кампанії. Другий блок запитань анкети стосувався роль 
ЗНО у вступній кампанії. Третій блок запитань був пов’язаний із визначенням впливу пільгових 
категорій абітурієнтів на проведення вступної кампанії. Четвертий - організації вступної кампанії. 
П’ятий  блок запитань стосувався використання механізмів оскарження під час вступної кампанії. 
Шостий  -  ролі громадського спостереження у вступній кампанії. 
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1.4 Очікуванні результати громадського спостереження 

Технологія організації громадського моніторингу передбачала проведення спостереження на всіх 
етапах вступної кампанії. Це і зумовило підходи до формулювання очікуваних результатів 
кампанії. Ними, на думку організаторів спостереження, мали стати: 

� приведення місцевих нормативно-правових актів, що регламентують проведення вступної 
кампанії, у відповідність до загальнодержавних; 

� поінформованість більшості абітурієнтів обраних для спостереження ВНЗ про способи 
відстоювання власного права на вступ у разі його порушення; 

� дотримання процедури подання документів до навчального закладу як з боку приймальних 
комісій, так і абітурієнтів; 

� недопущення приймальними комісіями зловживань під час проведення конкурсу сертифікатів 
та проведення зарахування абітурієнтів; 

� вивчення реальної практики вступу до вищих начальних закладів за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання; 

� вироблення рекомендацій по організації вступних кампаній наступних років із урахуванням 
помилок 2008 року; 

� урахування розроблених рекомендацій в нормативно-правових актах Міністерства освіти і 
науки України, Українського центру оцінювання якості освіти та вищих навчальних закладів. 

 

 

 



 20 

1.5 Основні обмеження громадського моніторингу 

Громадське спостереження за вступною кампанією 2008 року проводилося як в умовах 
надзвичайно високого інтересу громадськості до теми моніторингу з одної сторони,  так і 
фактичної відсутності чітких процедур організації кампанії з іншої.  

Це наклало певні обмеження на сам перебіг моніторингу, що позначилися на загальних отриманих 
результатах.  

Ці обмеження моніторингу умовно можна поділити на зовнішні (зумовлені обставинами, не 
залежними від громадських спостерігачів), та внутрішні (напряму пов’язані із самою 
моніторинговою командою). 

Зовнішні обмеження 

� відсутність чіткої процедури організації вступної кампанії на різних її етапах в умовах високої 
динамічності самого процесу; 

� фактичне невраховування у нормативній базі, що регламентує питання діяльності 
громадських спостерігачів під час вступної кампанії, можливостей реального впливу останніх 
на перебіг кампанії; 

� неготовність переважної більшості відповідальних працівників приймальних комісій ВНЗ до 
сприйняття активістів громадських спостерігачів як активних учасників вступної кампанії та 
співпраці із ними;    

� надмірні очікування засобів масової інформації всіх рівнів «гарячих» (сенсаційних) 
матеріалів; 

� значна кількість комплектів документів, поданих абітурієнтами до вищих навчальних 
закладів; 

� значний відсоток комплектів документів, поданих до навчального закладу одними й тими ж 
абітурієнтами на різні спеціальності, так-званий „віртуальний” конкурс; 
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� формальний характер переважної більшості засідань приймальних комісій; 
� відсутність серед навчальних закладів єдиного підходу до змістовного наповнення списків 

абітурієнтів;  
� фактична невідповідність функцій апеляційних комісій реаліям часу; 
� невизначеність із процедурою зарахування абітурієнтів, що проживали у підтоплених влітку 

2008 року регіонах; 

Внутрішні обмеження 

� входження в моніторинговий процес вже під час  активної фази вступної кампанії; 
� стислі терміни на формування методології та розробку інструментарію моніторингу 
� відсутність штатного соціолога в команді моніторингового проекту. 
� неможливість налагодження паритетних відносин між ректоратами окремих ВНЗ та 

громадськими спостерігачами 
� певна заформалізованість на початках роботи діяльності коаліції як добровільного 

об’єднання громадських спостерігачів 
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РОЗДІЛ  2. ЕТАПИ  ГРОМАДСЬКОГО  МОНІТОРИНГУ  

а) аналіз місцевих нормативно-правових актів, що регламентують проведення вступної 
кампанії 

Міністерство освіти і науки України офіційно підтримало діяльність Коаліції громадських 
організацій по загальнонаціональному громадському спостереженню за вступною кампанією 2008 
року. З метою забезпечення прозорості і відкритості вступної кампанії, попередження можливих 
порушень під час її перебігу Міністерство освіти і науки України виступає партнером у проекті.  

Моніторинг роботи приймальних комісій проводився на всіх етапах проходження вступної кампанії: 
подання абітурієнтами документів до приймальних комісій, проведення вступних випробувань, 
проведення конкурсу сертифікатів УЦОЯО, розгляд апеляційних скарг, зарахування абітурієнтів та 
оприлюднення результатів вступної кампанії.  

Діяльність коаліції відбувалась відповідно до «Положення про громадський контроль за 
проведенням в Україні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2008 № 284  

• Всім керівникам ВНЗ був переданий громадськими спостерігачами ГО «Альянс» однаковий 
пакет документів, в якому: лист про початок моніторингової кампанії, інформаційний запит та 
зразок угоди про співпрацю. У всіх пілотних ВНЗ відбулися презентації плану моніторингу 
вступної кампанії, який проходив із застосуванням результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання знань випускників. Всі ВНЗ надали необхідні документи для аналізу та підписали 
угоду. 
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• З початку липня аналізувалися інтернет-сайти вищих навчальних закладів на предмет 
наповнення актуальною інформацією щодо графіків роботи приймальних комісій, 
особливостей прийому документів, точного розкладу іспитів і координат відповідальних осіб.  

• Належна увага була приділена інформаційним стендам для абітурієнтів в приміщеннях ВНЗ, 
контролювалося оновлення інформації і можливість доступу до неї, адже у деяких тіснява і 

черги до приймальних комісій ускладнювали 
можливість вчасно ознайомитися із змінами. 

• В продовж спостереження в кілька етапів були 
зміни в кращій бік у ДонНУ: 

1. Поповнився Інтернет-сайт ВНЗ щодо процедури 
вступу 

2. Забезпечення абітурієнтів інформацією про 
процедуру вступу також змінилось, стало більш 
інформативним. Але, як показує досвід 
спостереження за комунікацією членів приймальної 
комісії та абітурієнтів, останні не «люблять», не 
вміють читати оголошення  та стоять у черзі щоб 
запитати дуже очевидні речі (наприклад, коли 
великими літерами на вході, а також далі по 

коридору, та на стіні приймальної написано оголошення) 

• Інформаційність інтернет-сайтів Горлівського державний педагогічний інститут іноземних 
мов і Донбаської державної академії будівництва і архітектури не поширились з моменту 
спостереження. 
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Проаналізувавши сайти, експертна група дійшла висновку, що відсутність певних стандартів, 
якими можна користуватись при створенні ресурсів, призводить до виникнення перелічених 
проблем та принижує авторитет ВНЗ. 

Аналізуючи засоби інформування можна 
констатувати, що вироблено чіткий механізм 
повідомлення вступників про правила прийому всіх 
пілотних ВНЗ: графік роботи, які документи треба 
здавати, є телефон незалежної лінії, яка може 
допомогти в якихось критичних ситуаціях, з іншого 
боку, найбільшим недоліком цієї вступної кампанії є 
величезні черги зі вступників. 

б) індивідуальне інтерв'ю з абітурієнтами на 
виході з приміщення приймальної комісії 

Один з перших етапів – спостереження за 
прийманням документів від абітурієнтів, який 
закінчився 15 липня у ВНЗ зі статусом національного 
та 22 липня зі статусом державного. 

Опитування проводилося шляхом індивідуального інтерв'ю (face-to-face) із заповненням анкети 
єдиного зразка на виході з приміщення приймальної комісії. В рамках дослідження було опитано 
750 осіб, з розрахунку по 250 осіб в одному вищому навчальному закладі. Сформована група із 20 
моніторів, які проводили екзит-пол та спостереження за роботою приймальної комісії при подачі 
вступниками документів.  

„Я зафіксувала дівчину, яка подала заяви на сім факультетів одного університету та ще 
збирається подавати свої документи й в інші навчальні заклади. Це непогано, що є така 
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можливість і простежується така тенденція серед абітурієнтів. Але, коли вивісять прохідні бали і 
прізвища тих, хто вступив, і коли, для прикладу, абітурієнт побачить себе в кількох списках або в 
кількох ВНЗ, що він пройшов, він буде змушений вибрати якийсь один факультет, і тоді 
підсувається лінія і там вже важко прослідкувати, за яким критерієм відберуть, якщо всі наступні 
матимуть однакову кількість балів. (Вислів громадського спостерігача ДГО „Альянс”).  

Результати дослідження 

Перший блок. Перелік документів, необхідних для подачі для приймальної комісії, був відомий 
абітурієнтам заздалегідь (85,8%).  

Переважна більшість абітурієнтів (93,22%) зазначили, що у них прийняли документи з першого 
разу. Натомість значна частина абітурієнтів, у яких не прийняли документи, (60,58%) зазначають, 
що причиною відмови була некомплектність документів. В переважної більшості абітурієнтів 
(98,24%) додаткових документів, окрім зазначених у переліку, не вимагалися.  

У випадку, якщо абітурієнтам було необхідно надати додаткові документи, ними бул:٭довідка про 
щеплення, ٭ксерокопії паспортів батьків, ٭ксерокопії свідоцтва про народження, ٭довідка про 
шлюб, ٭копія трудової книжки, ٭приписний лист з воєнкомату, ٭свідоцтво про смерть матері, 
  .нотаріально завірена копія сертифікату про складання ЗНО٭

Більшість опитаних абітурієнтів (96,6%) проходило зовнішнє незалежне оцінювання. (Діаграма 1) 
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Діаграма 1 Розподіл абітурієнтів які проходили ЗНО 

Незначна кількість (3,4%) при подачі документів до приймальних комісій ВНЗ пред’явила медичну 
довідку про неможливість проходження ЗНО. З огляду на це можна стверджувати, що така 
кількість медичних довідок не могла суттєво вплинути на об’єктивність вступної кампанії й 
нівелювати результати зовнішнього незалежного оцінювання.  

Переважна більшість абітурієнтів (86,3%) не відчували складнощів при оформленні (заповненні) 
документів. Але серед складнощів при оформленні документів, які були виявлені, зазначалися 
наступні: ٭велика кількість документів; ٭непристосованість місць для заповнення документів; 
 відсутність переліку «соціальних» фондів, які٭ ;черги٭ ;відсутність зразків для заповнення٭
підтверджують статус, пільгову категорію абітурієнта.  
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68,9% респондентів зазначили, що під час прийому документів були черги, очікування у яких 
тривало більше ніж 30 хв. У переважної більшості абітурієнтів (83,5%) заповнення документів 
зайняло більше15 хв. 
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Діаграма 2 Очікування у черзі під час прийому документів 

Сертифікати ЗНО, які були подані абітурієнтами до приймальних комісій, в основному звірялися з 
електронною базою даних УЦОЯО. На цей факт вказали 84,6% опитаних. 

Другий блок Працівники приймальної комісії надавали консультації абітурієнтам щодо 
подальших дій, пов’язаних зі вступом (94,4%), повідомляли про відсутність/наявність додаткових 
випробувань у ВНЗ, необхідних для вступу (69,7%). Засоби масової інформації активно 
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висвітлювали особливості цьогорічної вступної кампанії. Майже 20% інформації, пов’язаної зі 
вступом, абітурієнти дізналися зі ЗМІ. 

Третій блок Опитування виявило важливість для вступу сертифіката ЗНО. У 86,3% вступ до ВНЗ 
не передбачав ніяких додаткових випробувань для абітурієнтів. Більшість цьогорічних абітурієнтів 
до ВНЗ вступали вперше (86,5%). І тільки 13,5% абітурієнтів вступають до ВНЗ більше, ніж вдруге. 
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Діаграма 3 Розподіл абітурієнтів за кількістю вступів у ВНЗ 

Четвертий блок Більшість абітурієнтів обирають для навчання той ВНЗ, який знаходиться в 
їхньому місті або їхній області(80,15%).  

І Процедура прийняття документів до ВНЗ 
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1. Абітурієнтам заздалегідь був відомий перелік документів, необхідних для подачі до вищого 
навчального закладу. 

2. Документи були подані абітурієнтом з першого разу (немає перепон для подачі документів). 

3. Члени приймальних комісій не вимагали додаткових документів, окрім зазначених у переліку. 

4. Більшість абітурієнтів проходили ЗНО. 

5. Кількість медичних довідок, які виправдовували неучасть у ЗНО, була незначною і не могла 
суттєво вплинути на якість проведення вступної кампанії. 

6. Більшість абітурієнтів не відчувала складнощі при заповненні документів.  

7. Переважна більшість абітурієнтів стояла в черзі до приймальної комісії більше ніж 20 хв. 

8. Автентичність сертифікатів ЗНО в більшості випадків звірялися у присутності абітурієнта з 
електронною базою даних УЦОЯО. 

ІІ Повнота надходження інформації від працівника приймальної комісії до абітурієнта про 
подальші дії, пов’язані зі вступом 

9. Працівники приймальних комісій консультували абітурієнтів щодо подальших дій, пов’язаних 
зі вступом. 

ІІІ Визначення важливості сертифіката ЗНО при вступі 

10. В більшості випадків вступ до ВНЗ не передбачав додаткових випробувань для абітурієнта. 
Достатньо було надати копію сертифіката ЗНО. 

в) зовнішнє та включене спостереження за роботою приймальних комісій в період 
прийому документів 

Спостереження здійснювалося в три етапи відповідно до загальнопропонованих форм. 
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Основною проблемою або трудністю, що виникала під час спостереження можна 
вважати великі черги абітурієнтів. Це ускладнювало роботу секретарів приймальної 
комісії і, водночас, не завжди сприяло ретельній роботі моніторів. Найбільше вражає 
початкова установка абітурієнтів і їхніх батьків до агресії. Широкого розповсюдження 
набували всілякі чутки, які змінювались і набували в чергах зовсім іншого змісту. Звісно, 
цей настрій передавався працівникам приймальної комісії.   

Труднощі виникали з перевіркою сертифікатів. Цю роботу працівники зазвичай 
залишали собі на вечір, щоб не затримувати чергу абітурієнтів. В ході перевірки 
виникали наступні питання: 

- Чому в деяких сертифікатах ПІБ абітурієнта вказана з заглавної літери, а в 
деяких – великими? 

-  Чи можна виставляти на сайт два документи, що засвідчують особу при 
реєстрації? 

Важливо оцінити рівень автоматизації роботи приймальних комісій. Абітурієнти власноруч не 
заповнюють документи, а тільки ставили свої підписи. Що, значною мірою, впливало на швидкість 
просування черг. 

Взагалі процес прийому документів був добре спланований та злагоджений. Працівники 
приймальної комісії надавали всю необхідну  інформацію і всіляко сприяли роботі спостерігачів. 

г) Вступні випробування 

Громадські спостерігачі звертали увагу, на те що деякі ВУЗи крім сертифікатів, проводять 
додаткове тестування, часом воно є оправданим, часом ні. Скажімо, військовослужбовці і ті хто не 
проходив зовнішнього тестування, складають внутрішньо в університетах тестування, що 
оправдано на цей перехідний період. На факультеті іноземних мов, та в інституті іноземних мов, 
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введені додаткові випробовування – іспити з іноземних мов, оскільки центром незалежних 
тестувань це було не передбачено і таких тестів не було. Та поза тим введення додаткових 
вступних випробовувань, може породити грунт для різних корупційних моментів, які громадські 
організації  відслідковували. 

Впродовж моніторингу були виявлені порушення У 
Горлівському державному педагогічному інституті 
іноземних мов. Цього року зовнішнє незалежне 
оцінювання тестів з іноземної мови не передбачало. А 
тому Міносвіти офіційно дозволило вишам самим 
проводити відповідні іспити. У Горлівському державному 
педагогічному інституті іноземних мов вирішили брати за 
це гроші. По 70 грн. (сімдесят гривень 00 коп.) з кожного 
вступника. Аби абітурієнти не забували вносити відповідну 
плату, в Горлівському державному педагогічному інституті 
іноземних мов висить відповідне оголошення. Гроші 
приймаються на підставі рішення приймальної комісії, 
згідно протоколу №12 від 2 червня цього року.  

Про це стало відомо донецьким представникам Коаліції 
громадських організацій по загальнонаціональному 
громадському спостереженню за вступною кампанією 
2008 року - ДГО «Альянс». Законність рішення 
педінституту викликає в громадськості певні сумніви. Тож 
Коаліцією було прийняте рішення перевірити право 
державного ВНЗ брати гроші за вступні випробування. 
Про ініціативу приймальної комісії горлівського інституту 

дізналися в Міністерстві освіти і науки України. 
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д) включене спостереження за роботою приймальних комісій під час проведення 
конкурсу сертифікатів 

Наступний етап - рекомендації щодо зарахування на державне замовлення. На засіданнях ПК, в 
яких приймали участь громадські спостерігачі, ректори ДонНУ та ДонНАБА  одноголосно заявили 
про те, що направлено лист до МОН з проханням про збільшення кількості бюджетних місць, 
оскільки на певних спеціальностях у зв'язку з великою кількістю пільговиків практично втрачено 
можливість абітурієнтам бути зарахованими за результатами конкурсу сертифікатів. 

ж) експертне опитування відповідальних представників приймальних комісій 

Загалом варто зазначити позитивну атмосферу в приймальних комісіях. Заступники голови ПК 
завжди знаходять час, щоб все пояснити та дати відповіді на запитання, які виникають у 
спостерігачів. Нажаль, це не стосується ректора та голову приймальної комісій Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури. 

є) аналіз списків абітурієнтів рекомендованих до зарахування та зарахованих 

В середині липня приймальними комісіями були оприлюднені списки рекомендованих до 
зарахування на місця державного бюджету абітурієнтів з числа випускників підготовчих курсів 
університету, що згідно правил прийому зараховуються до ВНЗ на підставі суми балів випускних 
іспитів курсів та результатами сертифікатів ЗНО. Варто відзначити, що через списки зарахованих 
оприлюднено не вичерпну інформацію щодо кількості балів з кожного предмету кожного 
абітурієнта. За словами голови приймальних комісій ДонНУ та ДонНАБА у ВНЗ робота щодо 
конкурсу сертифікатів є автоматизованою. В комісії приймають документи, достовірність яких 
згодом перевіряється працівниками юридичного апарату, та вносять дані до комп'ютеру. Поточні 
дані наприкінці кожного дня завантажуються до спеціального серверу, який і визначає осіб 
рекомендованих до зарахування. Працівники приймальних комісій не мають доступу до серверу та 
не можуть вплинути на результат. 
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РОЗДІЛ  3. ДЕТАЛЬНИЙ  ОПИС ГРОМАДСЬКОГО  МОНІТОРИНГУ  В ОБРАНИХ  ВНЗ  

 

ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Назва етапу     Етап 1.Подання документів до приймальних комісій 

Термін проведення моніторингу 04.07.08 – 18.07.08 

Відповідальний та список осіб, залучених до проведення моніторингу 

Список членів моніторінгової групи, що проводили моніторинг у м. Горлівка (Керівник 
групи – Л. Глєбська) 

1. Дудова Алла Миколаївна 

2. Бакланова Вікторія Олексіївна 

3. Чаусенко Анастасія В’ячеславівна 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Подання документів до приймальної комісії проводилося в 3 етапи: 

1. спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів; 

2. вивчення роботи приймальної комісії за зовнішніми ознаками; 

3. опитування випускників після подання документів на вступ. 

1) Спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів з 
інтервалом в 5-8 днів.  
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При спостереженні було здійснено перевірку наявності журналу прийому заяв, сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти і документів вступників. Відповідальним секретарем 
приймальної комісії було надано всі необхідні документи: наказ про затвердження складу 
апеляційної комісії, наказ про порядок роботи апеляційної комісії. З абітурієнтами приймальною 
комісією постійно проводились консультації з питань вступу на навчання. Всі необхідні для вступу 
документи абітурієнти надавали до приймальної комісії особисто.  

2) Спостереження по вивченню роботи приймальної комісії за зовнішніми ознаками 
проводилось з інтервалами в 7 днів. Було виконано 4 спостереження.  

Спостереження здійснювались за ступенем наповненості Інтернет-сайту щодо процедури вступу,  
за забезпеченням абітурієнтів інформацією про процедуру вступу, за перебуванням в приміщенні 
приймальної комісії. Спостереження здійснювались шляхом вивчення матеріалів Інтернет-сайту та 
візуального обстеження інформаційних наглядових матеріалів та умов приміщення приймальної 
комісії. 

Спостереження на якість роботи приймальної комісії не впливало. 

3) Опитування випускників після подачі документів на вступ. 

Екзит-пол проводився з 01 липня по 22 липня 2008 року. Опитування проводилося шляхом 
індивідуального інтерв'ю (face-to-face) із заповненням анкети єдиного зразка на виході з 
приміщення приймальної комісії.  

Генеральна сукупність дослідження становила 250 абітурієнтів. 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу: 

1. Спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів 
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Особливих труднощів при спостереженні виявлено не було.  

Взагалі  процес прийому документів був добре спланований та злагоджений. Працівники 
приймальної комісії надавали всю необхідну  інформацію і сприяли роботі спостерігачів. 

2. Спостереження по вивченню роботи приймальної комісії 

Вивчення роботи приймальних комісій за зовнішніми ознаками передбачало аналіз наповненості 
Інтернет-сайту.  

Варто зауважити, що  сайт достатньо інформативний, на ньому розміщена наступна інформація: 
Статут ВНЗ, перелік спеціальностей, кількість державних та комерційних місць, вартість навчання 
на комерційній формі, Правила прийому абітурієнтів в 2008 році, перелік пільгових категорій, що 
мають переваги при вступі, перелік документів, що подаються абітурієнтом для вступу, координати 
та розклад роботи приймальної комісії, календарний план вступної кампанії.   

На цьому етапі також діагностувалися можливості ПК щодо забезпечення абітурієнтів 
інформацією про процедуру вступу. Так, були проаналізовані інформаційні стенди (куточки) для 
вступників, що містили: загальні ліцензії (або ліцензії на спеціальності та рівні), правила вступу до 
ВНЗ перелік пільгових категорій, що мають переваги при вступі, перелік спеціальностей, кількість 
державних та комерційних місць, часові рамки вступної кампанії, вартість навчання на комерційній 
формі, розклад вступних випробувань, телефони «гарячих ліній» профільних служб та відомств, 
координати та розклад роботи приймальної комісії, перелік документів, що подаються абітурієнтом 
для вступу, зразки заповнення документів, що подаються абітурієнтом для вступу 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Перший блок. Перелік документів, необхідних для подачі для приймальної комісії, був відомий 
абітурієнтам заздалегідь (91,5%).  

Переважна більшість абітурієнтів (98,4%) зазначили, що у них прийняли документи з першого 
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разу. Натомість значна частина абітурієнтів, у яких не прийняли документи, (7,8%) зазначають, що 
причиною відмови була некомплектність документів. В переважної більшості абітурієнтів (92,7%) 
додаткових документів, окрім зазначених у переліку, не вимагалися.  

У випадку, якщо абітурієнтам було необхідно надати додаткові документи, ними були 

 ,ксерокопії паспортів батьків٭ 

 ,ксерокопії свідоцтва про народження٭ 

 ,копія трудової книжки٭ 

 .свідоцтво про смерть батьків٭ 

Більшість опитаних абітурієнтів (96,1%) проходило зовнішнє незалежне оцінювання.  

Незначна кількість (5,6%) при подачі документів до приймальних комісій ВНЗ пред’явила медичну 
довідку про неможливість проходження ЗНО. З огляду на це можна стверджувати, що така 
кількість медичних довідок не могла суттєво вплинути на об’єктивність вступної кампанії й 
нівелювати результати зовнішнього незалежного оцінювання.  

66,8% респондентів зазначили, що під час прийому документів були черги, очікування у яких 
тривало більше ніж 10 хв. У переважної більшості абітурієнтів (59,3%) заповнення документів 
зайняло більше15 хв. 

Сертифікати ЗНО, які були подані абітурієнтами до приймальних комісій, не  звірялися з 
електронною базою даних УЦОЯО. На цей факт вказали 60,6% опитаних. 

Другий блок Працівники приймальної комісії надавали консультації абітурієнтам щодо 
подальших дій, пов’язаних зі вступом (98,4%), повідомляли про наявність додаткових випробувань 
у ВНЗ, необхідних для вступу (100%). Засоби масової інформації активно висвітлювали 
особливості цьогорічної вступної кампанії. Майже 39% інформації, пов’язаної зі вступом, 
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абітурієнти дізналися зі ЗМІ. 

Третій блок Опитування виявило важливість для вступу сертифіката ЗНО. У 9,3% вступ до ВНЗ 
не передбачав ніяких додаткових випробувань для абітурієнтів. Більшість цьогорічних абітурієнтів 
до ВНЗ вступали вперше (89,5%). І тільки 10,5% абітурієнтів вступають до ВНЗ більше, ніж вдруге. 

Четвертий блок Більшість абітурієнтів обирають для навчання той ВНЗ, який знаходиться в 
їхньому місті або їхній області (80,15%).  

Висновки  

І Процедура прийняття документів до ВНЗ 

1. Абітурієнтам заздалегідь був відомий перелік документів, необхідних для подачі до вищого 
навчального закладу. 

2. Документи були подані абітурієнтом з першого разу (немає перепон для подачі документів). 

3. Члени приймальних комісій в більшості  випадків не вимагали додаткових документів, окрім 
зазначених у переліку. 

4. Більшість абітурієнтів проходили ЗНО. 

5. Кількість медичних довідок, які виправдовували неучасть у ЗНО, була незначною і не могла 
суттєво вплинути на якість проведення вступної кампанії. 

6. Більшість абітурієнтів не відчувала складнощі при заповненні документів.  

7. Переважна більшість абітурієнтів стояла в черзі до приймальної комісії більше ніж 10 хв. 

8. Автентичність сертифікатів ЗНО в більшості випадків не звірялися у присутності абітурієнта 
з електронною базою даних УЦОЯО. 
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ІІ Повнота надходження інформації від працівника приймальної комісії до абітурієнта про 
подальші дії, пов’язані зі вступом 

9. Працівники приймальних комісій консультували абітурієнтів щодо подальших дій, пов’язаних зі 
вступом. 

ІІІ Визначення важливості сертифіката ЗНО при вступі 

10. Вступ до ВНЗ передбачав додаткові випробування для абітурієнта.  

в) зовнішнє та включене спостереження за роботою приймальних комісій в період 
прийому документів 

Спостереження здійснювалося в три етапи відповідно до загальнопропонованих форм. 

Труднощі виникали з перевіркою сертифікатів. Цю роботу працівники зазвичай залишали 
собі на вечір, щоб не затримувати чергу абітурієнтів. В ході перевірки виникали наступні 
питання: 

- Чому в частині сертифікатів ПІБ абітурієнта вказана з заглавної літери, а в частині – 
великими? 

-  Чи можна виставляти на сайт два документи, що засвідчують особу при реєстрації? 

Взагалі, процес прийому документів був добре спланований та злагоджений. Працівники 
приймальної комісії надавали всю необхідну  інформацію і всіляко сприяли роботі спостерігачів. 

 

Назва етапу     Етап 2.Проведення конкурсу сертифікатів 

Термін проведення моніторингу 30.08.08 

Відповідальний -  Глебська Л.В. 
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Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Конкурс сертифікатів проводився 30 липня (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», денна та 
заочна форми навчання). На засіданнях члени приймальної комісії були присутні у повному 
складі, оскільки були попереджені про день і час більш, ніж за 3 дні. Головували на засіданнях 
голова приймальної комісії – ректор, та відповідальний секретар ПК.  Протокол засідань вела 
протоколіст приймальної комісії. Списки абітурієнтів, що містили інформацію про №з/п, ПІБ, 
кількість балів ЗНО, кількість балів вступних випробувань, наявність пільги при вступі, були 
доступними для ознайомлення. Відповідальний секретар зачитував списки, у яких містилася 
наступна інформація: напрям, кількість осіб, які пройшли конкурс сертифікатів або кількість осіб, 
які успішно пройшли співбесіду, кількість осіб, рекомендованих на бюджет (серед них кількість осіб 
поза конкурсом, кількість осіб за цільовим направленням, кількість осіб на загальних підставах), 
прохідний бал, вибірковий (у разі потреби), кількість осіб, рекомендованих до навчання на 
контрактній основі. Члени приймальної комісії, у разі потреби, ставили уточнюючі запитання, 
головуючі відповідали.  

Члени ПК приймали рішення про зарахування одноголосно, тих, хто утримався чи проти, не було. 

Два спостерігача приймали участь в засіданні ПК та фіксували  перебіг в бланку.  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Бувши присутніми за засіданні ПК в період проведення конкурсу сертифікатів  отримали такі 
результати :  
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Засідання ПК було присвячене розгляду  питання щодо зарахування :  

- осіб, що подали документи на державну форму навчання; 

- осіб, що подали документи на комерційну форму навчання.  

Про день і місце проведення засідання  ПК були повідомлені за 1 добу. Головуючим на засіданні 
був голова приймальної комісії – ректор університету. Під час засідання протокол вів 
відповідальний секретар ПК. Присутніми були всі члени ПК (100%), представники громадськості. 
Відомості про абітурієнтів, стосовно яких проводиться засідання ПК подані у вигляді списку. 
Список осіб, що виносяться на обговорення є в наявності у всіх членів ПК. Список абітурієнтів, 
який виноситься на обговорення диференційований за такими категоріями :  

- особи з цільовим направленням;  

- особи з правом на поза конкурсне зарахування; 

- особи з переважним правом на зарахування; 

- особи з правом на пільги; 

- особи, що вступають на загальних підставах. 

На засіданні  ПК були розподілені всі бюджетні, цільові і комерційні місця, а на вакантні місця був 
додатково оголошений конкурс. 

На засіданнях ПК, в яких приймали участь громадські спостерігачі, ректор заявив що в ВНЗ не 
добір абітурієнтів (120 осіб), та призначив строки на додатковий набір абітурієнтів.  

Переважну частку рішень приймав голова ПК. Засідання тривало 15 хвилин і мало формальний 
характер.  

Отримали списки зарахованих  - (фотокартки). Списки не надали посилаючись на  Закон про 
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інформацію. Пряма мова ректора «...если вы хотите получить эти списки вам нужно получить 
разрешение у каждого абитуриента» 

Висновки 

Переважну більшість рішень ухвалювали всі члени ПК.  

Громадський спостерігач не отримали на руки протокол засідання ПК. 

Переважну більшість рішень під час засідання ПК  ухвалювали всі члени приймальної комісії.    

В 2008-2009 навчальному році до Горлівського інязу брали всіх бажаючих навіть з мінімальним 
балом, конкурсу практично не було, навіть оголошували додатковий набір. Всі рекомендовані до 
зарахування принесли оригінали, тобто всі, хто був рекомендований, проходить і по протоколу про 
зарахування. 

 

Назва етапу     Етап 3.Робота Приймальних комісій під час зарахування 

Термін проведення моніторингу 10. 08.08 

Відповідальний –  Рябко-Гузенко Ю.А. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Глебська Л.В. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Засідання ПК відбулося згідно затвердженої дати. На засіданні були присутні  члени ПК, голова 
приймальної комісії - ректор 2 громадські спостерігача та декани всіх факультетів. 
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На початку засідання виступив голова приймальної комісії. Потім виступила відповідальний 
секретар приймальної комісії з інформацією про зарахування по факультетам. Були прийняті 
рішення про зарахування.  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Бувши присутніми на засіданні приймальної комісії в період зарахування отримали такі 
результати:  

засідання приймальної комісії було присвячене розгляду питання про зарахування вступників на 
навчання за державним замовленням на денну та заочну форму навчання. Головуючим на 
засіданні ПК був голова приймальної комісії.  

В порядку денному були зазначені такі питання:  

1. Про рекомендацію до зарахування вступників на перший курс денної, заочної форми навчання 
за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, що 
складали випробування у 2008 році (військові, ті що навчалися за кордоном і т.д.) 

2. Про зарахування вступників на перший курс денної та заочної форми навчання за державним 
замовлення.   

Було зазначено, що державне замовлення виконано у повному обсязі. Прийнято рішення про 
необхідність звернення в Міністерство освіти і науки України з проханням  про виділення 
додаткових місць за державним замовленням.  

Переважну більшість рішень під час засідання ПК ухвалювали всі члени .  

На засіданнях ПК, в яких приймали участь громадські спостерігачі, ректор ДонНУ заявив про те, 
що направлено лист до МОН з проханням про збільшення кількості бюджетних місць, оскільки на 
певних спеціальностях у зв'язку з великою кількістю пільговиків практично втрачено можливість 
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абітурієнтам бути зарахованими за результатами конкурсу сертифікатів. 

Висновки 

Загальний настрій засідання коректний, лаконічний, доброзичливий та діловий. Засідання 
приймальної комісії тривало 30 хвилин.  Переважну більшість рішень під час засідання 
приймальної комісії ухвалювали: всі члени приймальної комісії.   

Про засідання приймальної комісії в період зарахування  регіональний партнер був повідомлений 
заздалегідь.   

Засідання проходило організовано, за участі громадськості, відкрито та прозоро. 

Назва етапу  Етап 4.Оцінювання вступної кампанії приймальними комісіями 

Термін проведення моніторингу 05.09.08 

Відповідальний - Глебська Л.В. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Проведено опитування Голови ПК (ректор університету), заступника Голови ПК та відповідального 
секретаря ПК. Зауважимо, що вони виявили бажання заповнити анкету самостійно (без 
присутності анкетера), мотивуючи необхідністю обміркувати питання у зручний для їх час.  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Було проведено глибинне інтерв’ю відповідальних працівників приймальних комісій. В рамках 
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інтерв’ю виявлено загальну оцінку респондентами вступної кампанії-2008, а також пропозиції щодо 
організації кампанії в наступних роках. 

З заповнених анкет працівниками приймальної комісії ми отримали такі результати:  

- перший блок: 

Одноголосно було сказано, що вступна кампанії потребує змін. Було названо такі першочергові 
зміни , які слід виконати при організації вступної кампанії 2009 року: 

1. Підготовка учнів у ЗОШ до тестування, починаючи вже з 5-го класу 

2. Залишити інституту право проведення вступного випробування з профільного предмету 

3. Переглянути умови вступу на заочну форму випускників минулих років 

- другий блок :  

Респонденти мають майже одностайну думку про те, що основна мета запровадження інструменту 
ЗНО полягає у виявлені об’єктивності знань абітурієнтів. Такий підхід значно спростив організацію 
роботи приймальної комісії. При цьому, як зазначають опитані, відповідність оцінок за 
сертифікатами ЗНО рівню наявних у абітурієнтів знань не може оцінити ПК. 

- третій блок: 

Респонденти вказали, що в структурі рейтингового списку була передбачена окрема графа для 
відмітки пільгового статусу абітурієнта. При цьому всі опитані відзначили, що прогнозована 
кількість пільговиків співпала з очікуванем. Порівняно з минулим роком кількість заяв від пільгових 
категорій не змінилася. Дещо відрізняються думки опитаних стосовно обмеження кількості 
бюджетних місць для пільгових категорій громадян, але всі зазначили, що всі зміни у цьому 
питанні повинні відбуватися виключно у межах чинного законодавства. Також зазначили, що за 
навчання пільговиків повинна сплачувати держава поза межами державного замовлення.  
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- четвертий блок:  

Респонденти відзначили, що чинна нормативно – правова база не відповідає реальним вимогам 
часу, і суттєво цьогорічні зміни щодо нового порядку організації вступної кампанії вплинули на 
кількість членів ПК інституту. Рівень організації підготовки ПК до проведення вступної кампанії 
більшість респондентів відмітили за всіма позиціями як «повністю готові», але відмітивши при 
цьому, що умови організації приміщень для прийому абітурієнтів та роботи членів ПК потребують 
удосконалення. 

Стосовно труднощів та слабких місць цьогорічної вступної кампанії більшість респондентів 
назвали :  

- велика кількість пільгових категорій; 

- велика кількість поданих заяв на різні факультети та спеціальності; 

- п’ятий блок:  

Стосовно покарань членів ПК відмітила, що покарань не було. Стосовно спірних ситуацій, які 
повинна вирішувати апеляційна комісія, респонденти вказали, що їх перелік регламентовано як на 
рівні законодавчої бази. Так на рівні ВНЗ.  

 Єдину думку, що має позитивну відповідь, респонденти висловили стосовно виділення окремого 
приміщення для роботи апеляційної комісії, наявності графіку її роботи. На питання про письмові 
звернення до керівництва ВНЗ щодо спірних питань або порушень  , а також про те, яким чином 
члени ПК повідомляють абітурієнтів  про можливий механізм оскарження відповіді були досить 
різні.  Але було відмічено , що  абітурієнти  інформуються стосовно порядку перегляду робіт та 
порядку апеляцій  через засоби наочної агітації, за допомогою роз’яснення згідно Правил прийому, 
а також особисто.  

 Члени ПК обов’язково вивчають механізми оскарження під час підготовчих навчань. Як 
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зазначають респонденти, участь громадськості у підготовці та розгляді апеляцій і скарг є цілком 
можливою. При цьому вони відмічають, що ВНЗ не зацікавлений у збільшенні кількості апеляцій 
так як апеляція – це звичайна робоча ситуація ВНЗ. Респонденти вважають, що в нових умовах 
організації вступної кампанії функцією апеляційної комісії є аргументація правомірності оцінок, 
отриманої абітурієнтом під час вступних випробувань шостий блок:  

Респонденти продемонстрували єдиний погляд на те, що роль громадського спостереження 
забезпечує дотримання прав громадян на освіту повною мірою, виконуючи завдання щодо 
широкого інформування населення, проведення незалежної оцінки вступної кампанії та надання 
консультацій ВНЗ та іншим організаторам вступної компанії.  

  Стосовно участі громадських спостерігачів в конкретних етапах вступної  кампанії, більшість 
опитаних  зазначили необхідність такої участі. 

Респонденти вказали, що повністю готові до співпраці з громадськістю. Члени ПК були 
ознайомлені з Положенням про громадський контроль в середині етапу вступної компанії.   

 Фактів щодо перешкоджанню діяльності громадських спостерігачів  не зафіксовано.  Більшість 
опитаних відзначили, що діяльність громадських спостерігачів необхідно координувати на 
загальнонаціональному рівні, і цю функцію повинна здійснювати громадська рада при Міністерстві 
освіти і науки України . І одноголосно  респонденти відмітили, що щорічне громадське 
спостереження  за вступною кампанією потрібне.  

 

Висновки 

Одноголосно було сказано , що вступна кампанії потребує змін.  

Респонденти мають  думку про те, що основна мета запровадження інструменту ЗНО полягає у 
виявлені об’єктивності знань абітурієнтів. Такий підхід значно спростив організацію роботи 
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приймальної комісії . 

 Порівняно з минулим роком кількість заяв від пільгових категорій не збільшилась. 

  Стосовно труднощів та слабких місць цьогорічної вступної кампанії більшість респондентів 
назвали :  

- велика кількість пільгових категорій; 

- велика кількість поданих заяв на різні факультети та спеціальності; 

Було відмічено , що  абітурієнти інформуються стосовно порядку перегляду робіт та порядку 
апеляцій  через засоби наочної агітації, за допомогою роз’яснення згідно Правил прийому , а 
також особисто.  

Стосовно участі громадських спостерігачів в конкретних етапах вступної  кампанії, більшість 
опитаних  зазначили необхідність такої участі. Респонденти вказали, що повністю готові до 
співпраці з громадськістю. І одноголосно  респонденти відмітили, що щорічне громадське 
спостереження  за вступною кампанією потрібне. 

Отримані рекомендації та пропозиції: 

• З метою уникнення непорозумінь між членами Приймальних комісій та спостерігачами 
довести до відома членів ПК положення «Про Громадський контроль» та Закон про інформацію. 

• Встановити мінімальний обсяг інформації, яка має бути розміщена на офіційному сайті вузу 

• Встановити норму подачі вступних документів  та спеціальностей 
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Назва етапу     Етап 5. Аналіз списків абітурієнтів 

Термін проведення моніторингу 22-30.09.08 

Відповідальний -  Глебська Л.В. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Відповідно до завдань коаліції був проведен порівняльний аналіз списку рекомендованих до 
зарахування та списку зарахованих абітурієнтів.  

Робота здійснювалася у три етапи: 

- пошук інформації щодо відмінностей у списках осіб, що були рекомендовані до зарахування та 
які були зараховані на перший курс; 

- порівняння списків, рекомендованих до зарахування та зарахованих на перший курс, шляхом 
підрахунку абсолютного числа та відсотків по кожній із категорій; 

- аналіз впливу результатів ЗНО на формування списків. 

За пропонованим переліком критеріїв було проведено порівняльний аналіз списків осіб які 
претендують на зарахування на бюджетні місця.  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу, підкріплені цифрами, цитатами тощо 

Проаналізовано списки 724 абітурієнтів, рекомендованих до зарахування та 844 зарахованих до 
ВНЗ (розбіжность в кількості виникла із-за того, що був проведений додатковий набір).  
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Аналіз списків абітурієнтів було виконано та занесено до відповідної анкети у встановлені строки. 
Було отримано наступні результати: 

- списки абітурієнтів рекомендованих до зарахування  були вивішені для загального 
ознайомлення; 

- списки зарахованих на перший курс було вивішено для загального ознайомлення 22 серпня 
2008 року; 

- списки зарахованих на перший курс було оформлено у формі витягу із наказу, оформленого 
відповідно до норм діловодства; 

Спостерігачі мали можливість отримати загальну кількість осіб зарахованих до особового складу 
студентів по факультетам: 

Мінімальна та максимальна кількість балів, що мали абітурієнти по категоріях у списках 
рекомендованих та зарахованих осіб по факультетам становила: 

Список осіб, 
рекомендованих  

до зарахування 

Список осіб, 
зарахованих  

на перший курс Розподіл абітурієнтів за категоріями 

max бал min бал max бал min бал 

• Особи, що вступали на загальних умовах 94 71 94 71 

• Особи, що належать до пільгових категорій 
(передусім діти-чорнобильці, діти-інваліди, діти-

90 41 90 41 
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сироти) 

• Особи із цільовим направленням 68 45 68 45 

• Особи із золотою чи срібною медаллю - - - - 

• Особи, які були слухачами довузівської 
підготовки 

- - - - 

• Особи – призери ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

- - - - 

• Особи  – члени Малої академії наук - - - - 

Коментар Для слухачів до вузівської підготовки,  призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, особи із золотою чи срібною медаллю, членів Малої академії наук набрана кількість 
балів не вказана 

Висновки 

Аналіз списків абітурієнтів було проведено із застосуванням методів порівняльного аналізу 
шляхом заповнення розробленої анкети встановленого зразка на підставі списків рекомендованих 
до зарахування та наказу про зарахування до особового складу студентів. 

На жаль не вдалося зробити порівняльний аналіз по всім запропонованим позиціям у зв’язку із 
відсутністю балів по окремим категоріям у списках абітурієнтів, рекомендованих до зарахування та 
зарахованих. 
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ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ДОННАБА) 

 

Назва етапу     Етап 1.Подання документів до приймальних комісій 

Термін проведення моніторингу 04.07.08 – 14.07.08 

Відповідальний та список осіб, залучених до проведення моніторингу 

Список членів моніторінгової групи, що проводили моніторинг у м. Макіївка (Керівник групи 
– В. Луньов) 

1. Бочарова Дар’я Вадимівна 

2. Водолазська Дар’я Євгенівна 

3. Скляр Тетяна Павлівна 

4. Кирилова Марина Миколаївна  

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Подання документів до приймальної комісії проводилося в 3 етапи: 

4. спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів; 

5. вивчення роботи приймальної комісії за зовнішніми ознаками; 

6. опитування випускників після подання документів на вступ. 

1) Спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів з 
інтервалом в 5-8 днів.  

При спостереженні було здійснено перевірку наявності журналу прийому заяв, сертифікатів 
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Українського центру оцінювання якості освіти і документів вступників. Відповідальним секретарем 
приймальної комісії було надано всі необхідні документи: наказ про затвердження складу 
апеляційної комісії, наказ про порядок роботи апеляційної комісії. З абітурієнтами приймальною 
комісією постійно проводились консультації з питань вступу на навчання. Всі необхідні для вступу 
документи абітурієнти надавали до приймальної комісії особисто.  

2) Спостереження по вивченню роботи приймальної комісії за зовнішніми ознаками 
проводилось з інтервалами в 7 днів. Було виконано 4 спостереження.  

Спостереження здійснювались за ступенем наповненості Інтернет-сайту щодо процедури вступу,  
за забезпеченням абітурієнтів інформацією про процедуру вступу, за перебуванням в приміщенні 
приймальної комісії. Спостереження здійснювались шляхом вивчення матеріалів Інтернет-сайту та 
візуального обстеження інформаційних наглядових матеріалів та умов приміщення приймальної 
комісії. 

Спостереження на якість роботи приймальної комісії не впливало. 

3) Опитування випускників після подачі документів на вступ. 

Екзит-пол проводився з 01 липня по 22 липня 2008 року. Опитування проводилося шляхом 
індивідуального інтерв'ю (face-to-face) із заповненням анкети єдиного зразка на виході з 
приміщення приймальної комісії.  

Генеральна сукупність дослідження становила 250 абітурієнтів. 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу: 

2. Спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів 

Особливих труднощів при спостереженні виявлено не було. Основною проблемою або 
трудністю, що виникала під час спостереження можна вважати великі черги абітурієнтів. Це 
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ускладнювало роботу секретарів приймальної комісії і, водночас, не завжди сприяло 
ретельній роботі моніторів.  

Взагалі  процес прийому документів був добре спланований та злагоджений. Працівники 
приймальної комісії надавали всю необхідну  інформацію і всіляко сприяли роботі спостерігачів. 

2. Спостереження по вивченню роботи приймальної комісії 

Вивчення роботи приймальних комісій за зовнішніми ознаками передбачало аналіз наповненості 
Інтернет-сайту. Варто зауважити, що  сайт не достатньо інформативний, на ньому розміщена 
наступна  

Не актуальна інформація. В розділі новин висвітлено дуже вузьке коло подій а їх оформленість 
потребує модифікації в кращу сторону 

Інформаційний сайт не містив інформації: 

про статут ВНЗ, кількість державних та комерційних місць, положення про приймальну комісію, 
графік та порядок роботи апеляційної комісії.  

Ці недоліки інформаційного наповнення сайтів ВНЗ не дали можливості абітурієнтам дистанційно і 
оперативно отримати необхідну інформацію, що стало однією із причин утворення великих черг у 
приймальних комісіях на початку вступної кампанії.  

На цьому етапі також діагностувалися можливості ПК щодо забезпечення абітурієнтів 
інформацією про процедуру вступу. Так, були проаналізовані інформаційні стенди (куточки) для 
вступників, що містили: 

загальні ліцензії (або ліцензії на спеціальності та рівні), правила вступу до ВНЗ перелік пільгових 
категорій, що мають переваги при вступі, перелік спеціальностей, кількість державних та 
комерційних місць, часові рамки вступної кампанії, вартість навчання на комерційній формі, 
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розклад вступних випробувань, телефони «гарячих ліній» профільних служб та відомств, 
координати та розклад роботи приймальної комісії, перелік документів, що подаються абітурієнтом 
для вступу, зразки заповнення документів, що подаються абітурієнтом для вступу. 

Щодо перебування в приміщенні приймальної комісії, то освітлення, температурний режим, 
доступність санітарних приміщень були на належному рівні, покращення потребувало місце для 
очікування відвідувачами своєї черги та забезпечення ідентифікаторами працівників приймальної 
комісії 

3) Опитування випускників після подачі документів на вступ. 

Перший блок. Перелік документів, необхідних для подачі для приймальної комісії, був відомий 
абітурієнтам заздалегідь (95,8%).  

Переважна більшість абітурієнтів (96,42%) зазначили, що у них прийняли документи з першого 
разу. Натомість значна частина абітурієнтів, у яких не прийняли документи, (7,38%) зазначають, 
що причиною відмови була некомплектність документів. В переважної більшості абітурієнтів 
(96,27%) додаткових документів, окрім зазначених у переліку, не вимагалися.  

У випадку, якщо абітурієнтам було необхідно надати додаткові документи, ними були: 

  ,ксерокопії паспортів батьків٭

  ,ксерокопії свідоцтва про народження٭

  ,приписний лист з воєнкомату٭

 .свідоцтво про смерть матері٭

Більшість опитаних абітурієнтів (94,2%) проходило зовнішнє незалежне оцінювання.  

Незначна кількість (3,4%) при подачі документів до приймальних комісій ВНЗ пред’явила медичну 
довідку про неможливість проходження ЗНО. З огляду на це можна стверджувати, що така 
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кількість медичних довідок не могла суттєво вплинути на об’єктивність вступної кампанії й 
нівелювати результати зовнішнього незалежного оцінювання.  

Переважна більшість абітурієнтів (89,3%) не відчували складнощів при оформленні (заповненні) 
документів. Але серед складнощів при оформленні документів, які були виявлені, зазначалися 
наступні:  

 ;черги٭

 відсутність переліку «соціальних» фондів, які підтверджують статус, пільгову категорію٭
абітурієнта.  

69,8% респондентів зазначили, що під час прийому документів були черги, очікування у яких 
тривало більше ніж 30 хв. У переважної більшості абітурієнтів (85,3%) заповнення документів 
зайняло більше15 хв. 

Сертифікати ЗНО, які були подані абітурієнтами до приймальних комісій, в основному звірялися з 
електронною базою даних УЦОЯО. На цей факт вказали 90,6% опитаних. 

Другий блок Працівники приймальної комісії надавали консультації абітурієнтам щодо подальших 
дій, пов’язаних зі вступом (93,4%), повідомляли про відсутність/наявність додаткових випробувань 
у ВНЗ, необхідних для вступу (70,7%). Засоби масової інформації активно висвітлювали 
особливості цьогорічної вступної кампанії. Майже 30% інформації, пов’язаної зі вступом, 
абітурієнти дізналися зі ЗМІ. 

Третій блок Опитування виявило важливість для вступу сертифіката ЗНО. У 89,3% вступ до ВНЗ 
не передбачав ніяких додаткових випробувань для абітурієнтів. Більшість цьогорічних абітурієнтів 
до ВНЗ вступали вперше (91,5%). І тільки 12,5% абітурієнтів вступають до ВНЗ більше, ніж вдруге. 

Четвертий блок Більшість абітурієнтів обирають для навчання той ВНЗ, який знаходиться в 
їхньому місті або їхній області (70,15%).  
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Висновки  

Зовнішнє та включене спостереження за роботою приймальних комісій в період прийому 
документів 

Спостереження здійснювалося в три етапи відповідно до загальнопропонованих форм. 

Основною проблемою або трудністю, що виникала під час спостереження можна вважати 
великі черги абітурієнтів. Це ускладнювало роботу секретарів приймальної комісії і, 
водночас, не завжди сприяло ретельній роботі моніторів.  

Взагалі  процес прийому документів був добре спланований та злагоджений. Працівники 
приймальної комісії надавали всю необхідну  інформацію і всіляко сприяли роботі спостерігачів. 

І Процедура прийняття документів до ВНЗ 

11. Абітурієнтам заздалегідь був відомий перелік документів, необхідних для подачі до вищого 
навчального закладу. 

12. Документи були подані абітурієнтом з першого разу (немає перепон для подачі документів). 

13. Члени приймальних комісій в більшості  випадків не вимагали додаткових документів, окрім 
зазначених у переліку. 

14. Більшість абітурієнтів проходили ЗНО. 

15. Кількість медичних довідок, які виправдовували неучасть у ЗНО, була незначною і не могла 
суттєво вплинути на якість проведення вступної кампанії. 

16. Більшість абітурієнтів не відчувала складнощі при заповненні документів.  

17. Переважна більшість абітурієнтів стояла в черзі до приймальної комісії більше ніж 20 хв. 



 57 

18. Автентичність сертифікатів ЗНО в більшості випадків звірялися у присутності абітурієнта з 
електронною базою даних УЦОЯО. 

ІІ. Повнота надходження інформації від працівника приймальної комісії до абітурієнта про 
подальші дії, пов’язані зі вступом 

19. Працівники приймальних комісій консультували абітурієнтів щодо подальших дій, 
пов’язаних зі вступом. 

ІІІ. Визначення важливості сертифіката ЗНО при вступі 

20. В більшості випадків вступ до ВНЗ не передбачав додаткових випробувань для 
абітурієнта. Достатньо було надати копію сертифіката ЗНО. 

 

Назва етапу     Етап 2.Проведення конкурсу сертифікатів 

Термін проведення моніторингу 29.07.08 

Відповідальний -  Луньов В.Э. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу  

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 

2. Глебська Л.В. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Спостерігачі мали бути присутними на черговому засіданні приймальної комісії, але робота щодо 
конкурсу сертифікатів була автоматизованою. В комісії приймали документи, достовірність яких 
згодом перевірялась працівниками юридичного апарату, та вносились дані до комп'ютеру. Поточні 
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дані наприкінці кожного дня завантажувались до спеціального серверу, який і визначав осіб 
рекомендованих до зарахування. 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Встановити порівняльну значимість, яку відіграють сертифікати за результатом ЗНО та виявити 
критерії, за якими приймається колегіальне рішення щодо зарахування вступника спостерігачі не 
змогли, але за думкою членів ПК конкурс сертифікатів, проведений прозоро, томущо працівники 
приймальних комісій не мали доступу до серверу та не могли вплинути на результат. 

Висновки  

В цьому ВНЗ існує непрозора схема конкурсу сертифікатів, що могло призвести до корупційних 
явищ. 

 

Назва етапу     Етап 3.Робота Приймальних комісій під час зарахування 

Термін проведення моніторингу 04.08.08 

Відповідальний –  Луньов В.Э. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 

2. Глебська Л.В. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Відповідно до Положення про приймальну комісію в навчальних закладах було проведено 
необхідні організаційно-процедурні моменти. Після завершення прийому оригіналів документів від 
абітурієнтів були проведені засідання приймальних комісій. Рішення Приймальної комісії про 
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зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому 
вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами 
участі в конкурсі та ін.), але спостерігачі відвідали засідання цих комісій не змогли .  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Громадським спостерігачам було відмовлено у можливості бути присутнім на засіданні, а також 
відхилено запит бути присутнім на засіданні приймальної комісії  04.08.2008 р. з розгляду  
кандидатур на зарахування. Головою комісії були пояснені наступні підстави: закритість заходу, 
відсутність наказу МОНУ. Також було вказано на те, що вся інформація про перебіг та результати 
компанії оприлюднюється на інформаційних стендах. Було  відмовлено у наданні списків 
рекомендованих до зарахування осіб.  

Списки рекомендованих та зарахованих було отримано шляхом фотографування інформаційних 
стендів. 

Висновки 

В цьому ВНЗ існує непрозора схема зарахування до навчання, що могло призвести до корупційних 
явищ. 

 

Назва етапу  Етап 4.Оцінювання вступної кампанії приймальними комісіями 

Термін проведення моніторингу 12.09.08 

Відповідальний -  Луньов В.Э. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 
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2. Глебська Л.В. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Під час заключного етапу моніторингу передбачалось проведенння опитування членів 
приймальних комісій. Метою опитування було визначення проблемних моментів, які 
супроводжували організацію вступної кампанії та відповідно її проведення.  

Працівникам приймальної комісії (голові, заступнику та відповідальному секретарю комісії), було 
запропоновано для заповнення опитувальник, в якому вони могли висловити свої рекомендації.  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу, підкріплені цифрами, цитатами тощо 

Відмова від заповнення анкети «ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2008 ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ПРИЙМАЛЬНИХ КОМІСІЙ” у Донбаської національної академії будівництва і архітектури та 
відмова співпрацювати на етапі попереднього та остаточного зарахування абітурієнтів, відмова в 
наданні списків. 

Ймовірна причина цієї відмови – адміністрація ВНЗ, підписуючи договір про співпрацю, не 
очікувала, що моніторинг зайде так далеко як перевірка списків, вони думали, що все завершиться 
на екзіт-полі). 

Висновки 

На цьому етапі не було можливості отримати оцінку та бачення відповідальних осіб ПК щодо 
особливостей перебігу вступної кампанії 2008 р. 

Можна зробити висновки, що відсутність прозорості на цих важливих етапах, є крупціогенним 
фактором і потребує додаткової аналітики. 
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Назва етапу     Етап 5. Аналіз списків абітурієнтів 

Термін проведення моніторингу 18-29.09.08 

Відповідальний -  Луньов В.Э. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Рябко-Гузенко Ю.А. 

2. Глебська Л.В. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

В результаті комунікацій з приймальними комісіями спостерігачі отримали списки рекомендованих 
та зарахованих на перший курс. Їх аналіз було проведено згідно розробленої методології.  

Для виконання даного завдання списки осіб, рекомендованих до зарахування, а також 
зарахованих до університету, які були у вигляді фотознімків, за допомогою програми «Файнрідер» 
перевели у текстовий формат. За пропонованим переліком критеріїв, провели порівняльний аналіз 
списків осіб рекомендованих та зарахованих на бюджетні місця.  

Метою аналізу списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування та зарахованих на перший 
курс було виявлення основних тенденцій в розподілі абітурієнтів за приналежністю до тих чи інших 
соціальних груп та впливу результатів ЗНО на формування списків абітурієнтів. 

Робота здійснювалася у три етапи: 

- пошук інформації щодо відмінностей у списках осіб, що були рекомендовані до зарахування та 
які були зараховані на перший курс; 

- порівняння списків, рекомендованих до зарахування та зарахованих на перший курс, шляхом 
підрахунку абсолютного числа та відсотків по кожній із категорій; 
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- аналіз впливу результатів ЗНО на формування списків. 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Списки зарахованих на перший курс було оформлено у формі витягу із наказу, оформленого 
відповідно до норм діловодства; 

Під час порівняльного аналізу списків були виявлені наступні розбіжності: 

Суми балів по результатам зовнішнього незалежного тестування були вказані в списках 
рекомендованих до зарахування і НЕ вказані в списках зарахованих до ВНЗ. 

Наявність пільги у абітурієнта було вказано в списках рекомендованих до зарахування і НЕ 
вказано в списках зарахованих до ВНЗ 

Висновки 

Про необхідність громадського контролю за тим, чи дійсно зараховані студенти мають необхідні 
для цього бали сертифікатів свідчить повна непрозорість в справі оприлюднення списків 
рекомендованих до зарахування і зарахованих. Справа в тому, що незважаючи на вимоги 
Міністерства освіти і науки, списки для ознайомлення абітурієнтів вивішувались без вказування 
набраних балів і без вказування прохідного балу. Аналіз попередніх і кінцевих списків зарахованих 
студентів не в змозі відповісти на питання, чому з нього зникли деякі прізвища рекомендованих до 
зарахування абітурієнтів і з’явились нові.  Ми не можемо сказати, що робота ПК підчас 
зарахування була прозорою і зрозумілою 
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ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Назва етапу     Етап 1.Подання документів до приймальних комісій 

Термін проведення моніторингу 04.07.08 – 14.07.08 

Відповідальний та список осіб, залучених до проведення моніторингу 

Список членів моніторінгової групи, що проводили моніторинг у м. Донецьк (Керівник групи 
– Ю. Рябко-Гузенко) 

1. Качмарік Юлія Ігорівна 

2. Рєутова Антоніна Сергіївна 

3. Задова Маргарита Михайлівна 

4. Рєзничєнко Євгенія Олександрівна 

5. Новіков Дмитро Юрійович 

6. Трояновська Аліна Михайлівна 

7. Харламова Аліна Романівна 

8. Дерпа Тетяна Анатоліївна 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Подання документів до приймальної комісії проводилося в 3 етапи: 

1. спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів; 

2. вивчення роботи приймальної комісії за зовнішніми ознаками; 

3. опитування випускників після подання документів на вступ. 
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1) Спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів з 
інтервалом в 5-8 днів.  

При спостереженні було здійснено перевірку наявності журналу прийому заяв, сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти і документів вступників. Відповідальним секретарем 
приймальної комісії було надано всі необхідні документи: наказ про затвердження складу 
апеляційної комісії, наказ про порядок роботи апеляційної комісії. З абітурієнтами приймальною 
комісією постійно проводились консультації з питань вступу на навчання. Всі необхідні для вступу 
документи абітурієнти надавали до приймальної комісії особисто.  

2) Спостереження по вивченню роботи приймальної комісії за зовнішніми ознаками 
проводилось з інтервалами в 7 днів. Було виконано 4 спостереження.  

Спостереження здійснювались за ступенем наповненості Інтернет-сайту щодо процедури вступу,  
за забезпеченням абітурієнтів інформацією про процедуру вступу, за перебуванням в приміщенні 
приймальної комісії. Спостереження здійснювались шляхом вивчення матеріалів Інтернет-сайту та 
візуального обстеження інформаційних наглядових матеріалів та умов приміщення приймальної 
комісії. 

Спостереження на якість роботи приймальної комісії не впливало. 

3) Опитування випускників після подачі документів на вступ. 

Екзит-пол проводився з 01 липня по 22 липня 2008 року. Опитування проводилося шляхом 
індивідуального інтерв'ю (face-to-face) із заповненням анкети єдиного зразка на виході з 
приміщення приймальної комісії.  

Генеральна сукупність дослідження становила 250 абітурієнтів. 
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Опис результатів, отриманих під час моніторингу: 

1. Спостереження за роботою приймальної комісії в період прийому документів 

Особливих труднощів при спостереженні виявлено не було. Основною проблемою або 
трудністю, що виникала під час спостереження можна вважати великі черги абітурієнтів. Це 
ускладнювало роботу секретарів приймальної комісії і, водночас, не завжди сприяло 
ретельній роботі моніторів.  

Взагалі  процес прийому документів був добре спланований та злагоджений. Працівники 
приймальної комісії надавали всю необхідну  інформацію і всіляко сприяли роботі спостерігачів. 

2. Спостереження по вивченню роботи приймальної комісії 

Вивчення роботи приймальних комісій за зовнішніми ознаками передбачало аналіз наповненості 
Інтернет-сайту.  

Варто зауважити, що  сайт достатньо інформативний, на ньому розміщена наступна інформація: 
Статут ВНЗ, перелік спеціальностей, кількість державних та комерційних місць, вартість навчання 
на комерційній формі, Правила прийому абітурієнтів в 2008 році, перелік пільгових категорій, що 
мають переваги при вступі, перелік документів, що подаються абітурієнтом для вступу, координати 
та розклад роботи приймальної комісії, календарний план вступної кампанії.   

На цьому етапі також діагностувалися можливості ПК щодо забезпечення абітурієнтів 
інформацією про процедуру вступу. Так, були проаналізовані інформаційні стенди (куточки) для 
вступників, що містили: загальні ліцензії (або ліцензії на спеціальності та рівні), правила вступу до 
ВНЗ перелік пільгових категорій, що мають переваги при вступі, перелік спеціальностей, кількість 
державних та комерційних місць, часові рамки вступної кампанії, вартість навчання на комерційній 
формі, розклад вступних випробувань, телефони «гарячих ліній» профільних служб та відомств, 
координати та розклад роботи приймальної комісії, перелік документів, що подаються абітурієнтом 
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для вступу, зразки заповнення документів, що подаються абітурієнтом для вступу 

3) Опитування випускників після подачі документів на вступ. 

Перший блок. Перелік документів, необхідних для подачі для приймальної комісії, був відомий 
абітурієнтам заздалегідь (93,5%).  

Переважна більшість абітурієнтів (98,4%) зазначили, що у них прийняли документи з першого 
разу. Натомість значна частина абітурієнтів, у яких не прийняли документи, (10,38%) зазначають, 
що причиною відмови була некомплектність документів. В переважної більшості абітурієнтів 
(91,7%) додаткових документів, окрім зазначених у переліку, не вимагалися.  

У випадку, якщо абітурієнтам було необхідно надати додаткові документи, ними були: 

  ,ксерокопії паспортів батьків٭

  ,ксерокопії свідоцтва про народження٭

  ,довідка про шлюб٭

 ,свідоцтво про смерть матері٭

Більшість опитаних абітурієнтів (92,1%) проходило зовнішнє незалежне оцінювання.  

Незначна кількість (5,4%) при подачі документів до приймальних комісій ВНЗ пред’явила медичну 
довідку про неможливість проходження ЗНО. З огляду на це можна стверджувати, що така 
кількість медичних довідок не могла суттєво вплинути на об’єктивність вступної кампанії й 
нівелювати результати зовнішнього незалежного оцінювання.  

Переважна більшість абітурієнтів (83,7%) не відчували складнощів при оформленні (заповненні) 
документів. Але серед складнощів при оформленні документів, які були виявлені, зазначалися 
наступні:  
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  ;непристосованість місць для заповнення документів٭

  ;відсутність зразків для заповнення٭

  ;черги٭

66,8% респондентів зазначили, що під час прийому документів були черги, очікування у яких 
тривало більше ніж 30 хв. У переважної більшості абітурієнтів (89,3%) заповнення документів 
зайняло більше15 хв. 

Сертифікати ЗНО, які були подані абітурієнтами до приймальних комісій, в основному звірялися з 
електронною базою даних УЦОЯО. На цей факт вказали 80,6% опитаних. 

Другий блок Працівники приймальної комісії надавали консультації абітурієнтам щодо 
подальших дій, пов’язаних зі вступом (97,4%), повідомляли про відсутність/наявність додаткових 
випробувань у ВНЗ, необхідних для вступу (75,9%). Засоби масової інформації активно 
висвітлювали особливості цьогорічної вступної кампанії. Майже 33% інформації, пов’язаної зі 
вступом, абітурієнти дізналися зі ЗМІ. 

Третій блок Опитування виявило важливість для вступу сертифіката ЗНО. У 89,3% вступ до ВНЗ 
не передбачав ніяких додаткових випробувань для абітурієнтів. Більшість цьогорічних абітурієнтів 
до ВНЗ вступали вперше (81,5%). І тільки 11,5% абітурієнтів вступають до ВНЗ більше, ніж вдруге. 

Четвертий блок Більшість абітурієнтів обирають для навчання той ВНЗ, який знаходиться в 
їхньому місті або їхній області (60,15%).  

Висновки  

I Процедура прийняття документів до ВНЗ 

1. Абітурієнтам заздалегідь був відомий перелік документів, необхідних для подачі до вищого 
навчального закладу. 
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2. Документи були подані абітурієнтом з першого разу (немає перепон для подачі документів). 

3. Члени приймальних комісій в більшості  випадків не вимагали додаткових документів, окрім 
зазначених у переліку. 

4. Більшість абітурієнтів проходили ЗНО. 

5. Кількість медичних довідок, які виправдовували неучасть у ЗНО, була незначною і не могла 
суттєво вплинути на якість проведення вступної кампанії. 

6. Більшість абітурієнтів не відчувала складнощі при заповненні документів.  

7. Переважна більшість абітурієнтів стояла в черзі до приймальної комісії більше ніж 30 хв. 

8. Автентичність сертифікатів ЗНО в більшості випадків звірялися у присутності абітурієнта з 
електронною базою даних УЦОЯО. 

ІІ Повнота надходження інформації від працівника приймальної комісії до абітурієнта про 
подальші дії, пов’язані зі вступом 

9. Працівники приймальних комісій консультували абітурієнтів щодо подальших дій, пов’язаних зі 
вступом. 

ІІІ Визначення важливості сертифіката ЗНО при вступі 

10. більшості випадків вступ до ВНЗ не передбачав додаткових випробувань для абітурієнта. 
Достатньо було надати копію сертифіката ЗНО. 

в) зовнішнє та включене спостереження за роботою приймальних комісій в період 
прийому документів 

Спостереження здійснювалося в три етапи відповідно до загальнопропонованих форм. 
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Основною проблемою або трудністю, що виникала під час спостереження можна вважати великі 
черги абітурієнтів. Це ускладнювало роботу секретарів приймальної комісії і, водночас, не завжди 
сприяло ретельній роботі моніторів. Найбільше вражає початкова установка абітурієнтів і їхніх 
батьків до агресії.  Широкого розповсюдження набували всілякі чутки, які змінювались і набували в 
чергах зовсім іншого змісту. Звісно, цей настрій передавався працівникам приймальної комісії.   

 

Назва етапу     Етап 2.Проведення конкурсу сертифікатів 

Термін проведення моніторингу 28.07.08 

Відповідальний - Рябко-Гузенко Ю.А. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Глебська Л.В. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Спостерігачі мали бути присутніми на черговому засіданні приймальної комісії, але робота щодо 
конкурсу сертифікатів була автоматизованою. В комісії приймали документи, достовірність яких 
згодом перевірялась працівниками юридичного апарату, та вносились дані до комп'ютеру. Поточні 
дані наприкінці кожного дня завантажувались до спеціального серверу, який і визначав осіб 
рекомендованих до зарахування. 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Встановити порівняльну значимість, яку відіграють сертифікати за результатом ЗНО та виявити 
критерії, за якими приймається колегіальне рішення щодо зарахування вступника спостерігачі не 
змогли, але за думкою членів ПК конкурс сертифікатів, проведений прозоро, томущо працівники 
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приймальних комісій не мали доступу до серверу та не могли вплинути на результат. 

Висновки  

В цьому ВНЗ існує непрозора схема конкурсу сертифікатів, що могло призвести до корупційних 
явищ. 

 

Назва етапу     Етап 3.Робота Приймальних комісій під час зарахування 

Термін проведення моніторингу 05. 08.08 

Відповідальний –  Рябко-Гузенко Ю.А. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Глебська Л.В. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Засідання ПК відбулося згідно затвердженої дати. На засіданні були присутні  члени ПК, голова 
приймальної комісії - ректор 2 громадські спостерігача та декани всіх факультетів. 

На початку засідання виступив голова приймальної комісії. Потім виступила відповідальний 
секретар приймальної комісії з інформацією про зарахування по факультетам. Були прийняті 
рішення про зарахування. На засіданні ПК обговорювалось питання доцільності роботи 
підготовчих курсів. Вирішили, що підготовчі курси необхідно зберегти.  
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Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Бувши присутніми на засіданні приймальної комісії в період зарахування отримали такі 
результати:  

засідання приймальної комісії було присвячене розгляду питання про зарахування вступників на 
навчання за державним замовленням на денну та заочну форму навчання. Головуючим на 
засіданні ПК був голова приймальної комісії.  

В порядку денному були зазначені такі питання:  

1. Про рекомендацію до зарахування вступників на перший курс денної, заочної форми навчання 
за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, що 
складали випробування у 2008 році (військові, ті що навчалися за кордоном і т.д.) 

2. Про зарахування вступників на перший курс денної та заочної форми навчання за державним 
замовлення.   

Було зазначено, що державне замовлення виконано у повному обсязі. Прийнято рішення про 
необхідність звернення в Міністерство освіти і науки України з проханням  про виділення 
додаткових місць за державним замовленням.  

Переважну більшість рішень під час засідання ПК ухвалювали всі члени .  

На засіданнях ПК, в яких приймали участь громадські спостерігачі, ректор ДонНУ заявив про те, 
що направлено лист до МОН з проханням про збільшення кількості бюджетних місць, оскільки на 
певних спеціальностях у зв'язку з великою кількістю пільговиків практично втрачено можливість 
абітурієнтам бути зарахованими за результатами конкурсу сертифікатів. 

Отримали списки зарахованих  - близько 3500 абітурієнтів  

Висновки 
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Засідання більше нагадувало робочу зустріч. Кожний декан факультету звітував, яка ситуація 
склалася в нього на факультеті: прохідний бал, пільговики, цільовими. Зазначалося, що на деякі 
факультети через великий наплив пільговиків, яким не можна відмовити у вступі, не мали 
можливість вступити абітурієнти навіть з дуже високими  балами сертифікату зі спеціальності. 

• На засіданнях були присутні не всі члени комісії  

• Разом з тим про дату проведення засідань членів комісії інформували завчасно Головуючим 
на засіданнях був голова приймальної комісії.  

• Під час засідань протокол не вели. Рішення приймалися шляхом голосування, всі присутні 
члени приймальної комісії голосували одностайно 

• Основним питанням, яке викликало занепокоєння членів приймальної комісії, було відсутність 
оригіналів документів у деяких вступників. 

 

Назва етапу  Етап 4.Оцінювання вступної кампанії приймальними комісіями 

Термін проведення моніторингу 10.09.08 

Відповідальний – Рябко-Гузенко Ю.А. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Глебська Л.В. 

2. Луньов В.Э. 

Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Працівникам приймальної комісії (голові, заступнику та відповідальному секретарю комісії), був 
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запропонований бланк опитувальника. 

Опис результатів, отриманих під час моніторингу 

Проведено опитування Голови ПК (ректор університету), заступника Голови ПК та відповідального 
секретаря ПК. Зауважимо, що вони виявили бажання заповнити анкету самостійно (без 
присутності анкетера), мотивуючи необхідністю обміркувати питання у зручний для їх час.  

Аналіз результатів опитування. 

Розділ «Першочергові зміни в організації вступної кампанії». Опитані оцінюють організацію 
вступної кампанії 2008 на 4 бали, і  вважають, що цей процес потребує змін, серед яких 
насамперед уведення квоти для пільгових категорій абітурієнтів, обмеження кількості заяв від 
одного абітурієнта, встановлення однакових термінів прийому для всіх ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.  

Розділ «Роль ЗНО у вступній кампанії». Стосовно оцінки ролі ЗНО у вступній кампанії, то 
респонденти відповіли ствердно, що запровадження ЗНО мало вплив на зменшення рівня корупції 
при вступі; на питання, чи мало вплив ЗНО на полегшення роботи ПК та об’єктивну оцінку знань 
абітурієнтів отримано відповідь «важко сказати, не знаю». Респонденти вважають, що врахування 
результатів ЗНО забезпечує рівні права  абітурієнтів при вступі до ВНЗ, а впровадження нової 
системи прийому за сертифікатами ЗНО важко сказати спростило роботу ПК або ні; ЗНО на 70-
80% оцінює рівень знань абітурієнта. Опитані вважають, що одних лише результатів ЗНО для 
зарахування абітурієнтів не достатньо, і виділяють такі необхідні додаткові критерії – здібності 
абітурієнтів та їх професійну зорієнтованість.  Респонденти вважають, що ЗНО дещо зменшило 
рівень корупції під час вступної кампанії. 

У розділі «Вплив пільгових категорій абітурієнтів на проведення вступної кампанії» отримані такі 
результати. Рейтинговий список передбачав зазначення відмітки по пільговий статус абітурієнта. 
Кількість документів, поданих від пільговиків, була більшою, ніж прогнозували. Респонденти 



 74 

вважають, що обов’язково необхідно обмежувати кількість місць на бюджетну форму навчання 
для представників пільгових категорій, оскільки наявна кількість пільгових категорій є обмеженням 
прав інших абітурієнтів. 

Розділ «Організація вступної кампанії». Опитані вважають, що діюча нормативна база  щодо 
організації вступної кампанії відповідає реальним вимогам часу. На 10 % збільшилася кількість 
членів ПК цього року. Щодо оцінки рівня організаційної підготовки ПК до вступної кампанії, то 
респондентами на 5 балів оцінено фаховий рівень членів ПК, розподіл обов’язків  між ними, 
приміщення для прийому абітурієнтів, приміщення для роботи комісії, доступ до Інтернет; на 5 
балів – інформаційні стенди комісії, доступ до санітарних приміщень, забезпечення комісії 
канцтоварами, меблями, оргтехнікою. Члени ПК мали доступ без перешкод до Бази даних 
сертифікатів УЦОЯО. Кількість бажаючих вступити до ВНЗ збільшилася з попереднім роком до 
40% . Опитані зазначили, що ні хто із абітурієнтів під час прийому оригіналів документів не 
забирав та знов не приносив документи. У ПК була особа, яка виключно надавала консультації 
абітурієнтам. Найбільш ефективним способом донесення до абітурієнтів інформації про ВНЗ, на 
думку опитаних, є листівки та зустрічи з випускниками школ. ПК має окрему телефонну лінію, 1 
номер. На питання «Чи були зауваження до членів ПК з боку абітурієнтів?» респонденти відповіли 
«труднощі в оформленні документів». Опитані вважають, що труднощі цьогорічної вступної 
кампанії були пов’язані із великою динамікою абітурієнтів щодо заяв на різні спеціальності. Роль 
МОН України під час вступної кампанії, на думку респондентів, полягає у розробці нормативної 
бази та наданні консультацій. Опитані стверджують, що накази на зарахування абітурієнтів на 
денну форму навчання були повністю сформовані до 10 серпня, і не було необхідності 
подовження терміну їх формування. До 20% абітурієнтів забрали оригінали документів з денної 
форми навчання  після 10.08. з причини вступу на бюджетні місця в інших ВНЗ. 

Розділ «Використання механізмів оскарження під час вступної кампанії». Опитані зазначили, що 
були використані такі види заохочень до членів ПК, як моральне, матеріальне; покарань не було. 
На питання «Чи визначено нормативно перелік спірних ситуацій (окрім апеляцій щодо 
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випробувань), які має вирішувати АК?» респонденти відповіли «так у ВНЗ». У ВНЗ передбачено 
окреме приміщення для проведення прийому громадян АК, є графік роботи АК. Опитані 
зазначили, що під час вступної кампанії цього року були звернення до керівництва ВНЗ щодо 
спірних питань або порушень, а члени ПК повідомляють абітурієнтів про можливі механізми 
оскарження, використовуючи засоби наочної агітації, листівки, буклети. Респонденти наводять такі 
механізми оскарження, які абітурієнти могли дізнатися з наочних матеріалів, – порядок 
оскарження результатів внутрішнього тестування, гарячі лінії МОН та облдержадміністрації. 
Відповіді респондентів свідчать, що члени ПК вивчають можливі механізми оскарження під час 
підготовчих занять, що процес оскарження не потребує удосконалення, що громадські спостерігачі 
можуть брати участь у підготовці та розгляді апеляцій і скарг. Переконані, що ВНЗ не зацікавлений 
у збільшенні кількості апеляційних заяв, водночас зауважують, що апеляційна заява – показник 
звичайної робочої ситуації. Вважають, що АК має аргументувати правомірність оцінки, отриманої 
на вступному випробуванні. На думку респондентів, за нових умов членам АК потрібно бути 
фаховими вчителями-предметниками.  

Роль громадського спостереження. Респонденти вважають, що  громадське спостереження 
повною мірою забезпечує дотримання прав громадян на освіту, що основними задачами 
громадського спостереження є широке інформування громадськості та надання допомоги 
громадянам у разі порушення їх прав. На їх думку,  громадське спостереження потрібне на таких 
етапах вступної кампанії: проведення ЗНО, подання абітурієнтами документів, проведення 
вступних випробувань, засідання АК, розгляд скарг та апеляцій. Респонденти зазначили, що були 
готові до співпраці з громадськими спостерігачами, що журнал реєстрації громадських 
спостерігачів наявний, а члени ПК були ознайомлені із Положенням про громадський контроль на 
початку вступної кампанії. Не було зафіксовано випадків перешкоджання проведенню вступної 
кампанії з боку  громадських спостерігачів. Опитані вказали, що мають інформацію про діяльність 
Наглядової Ради при МОН. Вважають, що координування громадського спостереження на 
загальнонаціональному рівні потрібне, ця функція  має бути покладена на громадську раду при 
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МОН; система громадського спостереження за ЗНО та зарахуванням не потребує вдосконалення. 
На думку респондентів, щорічне громадське спостереження за вступною кампанією потрібне.   

Висновки 

Отримані рекомендації та пропозиції 

Доповнити критерії до зарахування наступним: 

• Враховувати середній бал атестату; 

• Надати право ВНЗ встановлювати пріоритетність балів з профільних предметів; 

Надати право ВНЗ встановлювати мінімальний бал з профільних предметів. 

Рекомендації щодо проведення ЗНО 

Розробити удосконалений зразок сертифікату, що матиме достатній захист, зокрема бали треба 
прописувати не лише цифрами, а й словами. 

Встановити норму подачі вступних документів не більше 5 ВНЗ та спеціальностей. 

 

Назва етапу     Етап 5. Аналіз списків абітурієнтів 

Термін проведення моніторингу 17-30.09.08 

Відповідальний -  Рябко-Гузенко Ю.А. 

Список осіб, залучених до проведення моніторингу 

1. Глебська Л.В. 

2. Луньов В.Э. 
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Короткий опис робіт та заходів, проведених по даному етапу 

Відповідно до завдань коаліції був проведен порівняльний аналіз списку рекомендованих до 
зарахування та списку зарахованих абітурієнтів. Для опрацювання списків були обрані одні із 
найчисельніших факультетів – правознавство та облік і аудіт. Спочатку були спроби 
фотографування списків, але це було практично безрезультатним, бо в більшості вони були 
пошкодженими, або й взагалі відірваними з дошки оголошень. Нам довелось звертатись до 
керівництва університету та голови приймальної комісії офіційно з дозволом на їх отримання. 
Після певного періоду часу, наші запити були схвалені і ми отримали на руки електронні варіанти 
списків рекомендованих і зарахованих абітурієнтів.Дослідження проводилось за допомогою 
розробленої анкети, яка складалась з трьох  робочих розділів.  

За пропонованим переліком критеріїв було проведено порівняльний аналіз списків осіб які 
претендують на зарахування на бюджетні місця.  

Опис результатів, отриманих під час моніторингу, підкріплені цифрами, цитатами тощо 

Аналіз списків осіб, рекомендованих до зарахування та списку осіб, зарахованих на перший курс, 
засвідчив певні особливості та тенденції.  

Основною інформацією, яка містилась у списках рекомендованих до зарахування були прізвище, 
ім’я, по-батькові абітурієнта, назва факультету, спеціальність, спеціалізація та форма навчання. У 
списку зарахованих, який був оформлений у вигляді витягу із протоколу засідання приймальної 
комісії, не було ні одной із категорій: пільги при вступі, цільове направлення, дата і номер 
протоколу засідання приймальної комісії, напряму підготовки та місце державного замовлення чи 
контрактної форми навчання. 

В результаті аналізу було не можливи визначити відмінності у списках рекомендованих та 
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зарахованих, підраховані відсотки абітурієнтів  кожної категорії та визначені мінімальні та 
максимальні бали , що мали абітурієнти по категоріях. 

Висновки 

Списки зарахованих на навчання були вивішені для ознайомлення  не вчинному вигляді.  

Звернень до апеляційної комісії з оскарженням результатів вступної кампанії не було.  

Відсутність інформації про наявність пільг у абітурієнтів є корупціогенним фактором і потребує 
подальшої аналітики ВНЗ за цим критерієм. 
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ВИСНОВКИ  

Опис ситуації до початку проекту: 

1. До початку реалізації проекту представники ДОННУ не охоче погоджувалися на 
співробітництво, працівники Горлівського інституту ін. мов. намагалися знайти певну вигоду для 
себе в роботі громадських спостерігачів, просили замість підписання Угоди зайнятися рекламою й 
збільшити кількість абітурієнтів, у МЕГІ сприймали присутність спостерігачів з побоюванням.  

2. Інтернет-сайти ВНЗ не давали повної інформації про перебіг вступної кампанії. 

3. Низька поінформованість абітурієнтів вела до численних помилок у заповненні документів, 
повільній роботі ПК і до багатогодинного вистоювання в чергах. 

4. Неузгодженість у роботі членів ПК приводила до нерозуміння абітурієнтами інформації що до  
подальших дій за результатами зарахування. 

Що зроблено та чого вдалось досягнути в результаті виконання проекту: 

4. Численні зустрічі, із представниками ВНЗ, презентації проекту дали позитивний результат у 
досягненні мети. Бесіди, у яких уміння довести правомірність, значимість наших дій, привели 
до швидкого підписання Угоди, надання необхідної документації для моніторингу.  

5. Проаналізовані документи, які регламентують проведення вступної кампанії, вивчення 
роботи приймальних комісій надали можливість активізувати роботу з наповнення Інтернет - 
сайтів. 

6. Сформована та підготовлена група з 20 незалежних спостерігачів змогла якісно й вчасно 
інформувати абітурієнтів на всіх етапах вступної кампанії. 

7. Широке інформування громадськості через ЗМІ, поширення інформаційних матеріалів серед 
цільової групи, сприяли одержанню абітурієнтами необхідної інформації.  
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Важливим досягненням проекту стали довірчі, професійні відносини між громадськими 
організаціями, що проводили моніторинг, та пілотними ВНЗ. 

Висновки 

1. Враховуючи значний інтерес громадськості до проекту, розроблено веб-сайт www.vstup.in.ua . 
Новостворений Інтернет-ресурс має «гарячу» лінію, аналітику, свіжі новини і сайти партнерів 
проекту, а також активний «зворотній зв’язок» та контакти моніторингових груп. 

2. Умови вступу до ВНЗ Донецького регіону стали більш прозорими (наприклад, завдяки 
рекомендаціям керівників моніторингових груп, Інтернет-сайт Донецького Національного 
Університету було поповнено матеріалами щодо вступної кампанії).   

3. Ректори та голови приймальних комісій пілотних ВНЗ стали більш відкритими до співпраці з 
громадськістю та сенсибілізованими до громадської думки (наприклад, голова та члени ПК  ДонНУ 
зацікавлені у співпраці, схильні працювати спільно з ДГО «Альянс», брати участь у обговореннях, 
з метою вироблення пропозицій, рекомендацій для покращення процедури проведення вступної 
кампанії-2009, виправлення недоліків, недопущення порушень законодавства). 

4. Засідання відбіркових комісій з проведення конкурсу сертифікатів та зарахування осіб стали 
більш відкритими (наприклад, у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов 
зарахування проводилось відкрито для всіх,  результати ЗНО кожного зарахованого абітурієнта 
оголошувалися).  

5. В Донбаської національної академії будівництва і архітектури адміністрація відмовилась від заповнення 
анкети «Оцінювання вступної кампанії 2008 представниками приймальних комісій” та надати списки 
абітурієнтів. Ймовірна причина цієї відмови – адміністрація ВНЗ, підписуючи договір про співпрацю, не 
очікувала, що моніторинг зайде так далеко як перевірка списків, вони думали, що все завершиться на екзіт-
полі). Тобто, можна зробити висновки, що відсутність прозорості на цих важливих етапах, є корупціогенним 
фактором і потребує додаткової аналітики. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  ПО  ВДОСКОНАЛЕННЮ  ВСТУПНОЇ  КАМПАНІЇ  2009 РОКУ  

1. Нормативно-правова база, що регламентує проведення вступної кампанії 

а) Умови прийому до вищих навчальних закладів 2009 року 

� Пункт 8, абзац 2 викласти у редакції „Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу 
підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 20% (30% – у 
вищих навчальних закладах залізничного транспорту та педагогічних, 50% - у 
сільськогосподарських) з кожного напряму підготовки (спеціальності)”. 

� Пункт 8 доповнити параграфом такого змісту:  „Вищий навчальний заклад зобов’язаний 
забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, 
гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей 
вступників.” 

�  Пункт 10, абзац 9 викласти у редакції „порядок подання і розгляду апеляцій на результати 
вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом (відповідно до пункту 26 цих 
Умов), а також конкурсу сертифікатів та інші дії, пов’язані із зарахуванням;” 

� Пункт 11 викласти у редакції „Строки прийому документів, сертифікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань відповідно до пункту 16 цих Умов) та 
зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням 
нижчезазначеного. 

Прийом документів на денну форму навчання розпочинається 29 червня і закінчується: 

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):  
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19 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за 
контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу (документ про 
здобуту повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості 
освіти подаються вступником при прибутті до вищого навчального закладу); 

29 липня - у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації; 

б) 5 серпня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого 
спеціаліста. 

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування 
(для визначених у пункті 16 цих прийому категорій вступників) на денну форму навчання 
проводиться: 

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань): 

з 20 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за 
контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу; 

з 30 липня - у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації; 

б) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 6 
серпня. 

Конкурс сертифікатів передбачає обов’язкове оприлюднення за допомогою засобів наочної 
інформації списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, 
у яких, зокрема, зазначаються: прізвище, ім’я та по-батькові абітурієнта, кількість балів ЗНО / 
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кількість балів вступних випробувань, відмітка про наявність пільги при вступі, зазначення категорії 
«загальні підстави».  

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, мають 
бути оприлюднені не пізніше: 

а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань): 

22 липня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для 
проходження військової служби за контрактом; 

02 серпня – у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації; 

б) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста 08 
серпня. 

У випадку внесення змін до списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за 
державним замовленням, ці зміни відображаються у списках не пізніше 1 доби від їх внсення. 

Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування та зарахованих осіб проводиться не 
пізніше ніж на наступний день після засідання приймальної комісії.  

Протоколи засідань приймальної комісії, присвячених формуванню списків рекомендованих до 
зарахування / зарахованих, оприлюднюються на наступний день після проведення засідання на 
веб-сайті та інформаційному стенді ВНЗ.  

Зарахування на денну форму навчання проводиться: 

а) для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, 
магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань): 



 84 

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом 
на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, - не пізніше 1 серпня; 

до вищих навчальних закладів II - IV рівнів акредитації - не пізніше 10 серпня; 

б) для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста - не пізніше 22 
серпня. 

Списки осіб, зарахованих на навчання за державним замовленням, мають бути оприлюднені не 
пізніше як на наступний день після закінчення граничного терміну зарахування: 

Прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання до вищих 
навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які є в структурі вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації, можуть здійснюватися у строки, визначені приймальною комісією, у межах термінів, 
встановлених цими Умовами для даного вищого навчального закладу. 

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за 
освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться до 5 серпня (за згодою 
Міністерства освіти і науки, наданою на прохання керівників цих закладів, - до 30 серпня). 

Строки прийому документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти на 
навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) установлює вищий навчальний 
заклад. Прийом документів розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку конкурсу. 
Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення конкурсу. 

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих 
навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 N 340 
(z0001-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за N 1/1026.”  



 85 

�  Пункт 13, абзац 3викласти у редакції: „ Особи, які в установлений строк (п'ять днів) не подали 
до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, 
а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів. На звільнені при 
цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом серед осіб, які подали сертифікати 
Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) на даний 
напрям підготовки (спеціальність) і не пройшли за конкурсом на навчання (не були рекомендовані 
до зарахування).” 

� Пункт 16, абзац 9 викласти у редакції „Конкурс щодо вступу на навчання проводиться: за 
освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не більше, як з трьох загальноосвітніх 
предметів, у тому числі з української мови і літератури та профільного предмету” 

� Пункт 22 доповнити параграфом такого змісту „Для осіб, зазначених у п.20, 22 даних прийому 
виділяться місця у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не 
повинна перевищувати 20% з кожного напряму підготовки (спеціальності). У випадку, якщо 
кількість осіб, що віднесені до п.20, 22 прийому та претендують на місця навчання за державним 
замовленням, перевищує визначену квоту, серед таких осіб проводиться рейтинговий конкурс 
сертифікатів (балів навчального атестату).” 

� Пункт 23 викласти в редакції: „За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального 
захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих 
навчальних закладів пільгових категорій абітурієнтів (інваліди 1-2-ї груп) на навчання за кошти 
держбюджету з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати 
навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за 
екстернатною формою. В таких випадках проводиться окремий конкурс за результатами ЗНО. 
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Кількість місць для таких категорій виділяється у кількості, що не перевищує 20 % від загальної 
кількості місць, виділених на державну форму навчання.” 

� Пункт 26 викласти в редакції: „Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 
вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, 
склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника. До складу апеляційних 
комісій в обов’язковому порядку включаються незалежні спостерігачі від громадськості. Ректор, як 
голова ПК, на період з 1 липня до 1 вересня зобов’язаний перебувати на робочому місті та вести 
прийом громадян.” 

� Пункт 29 викласти в редакції: „Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального 
закладу, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги 
прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, кількість місць, що виділені для 
цільового прийому, оперативно оприлюднюється на сайті ВНЗ та засобами наочної інформації. 
Графік засідань приймальної комісії із зазначенням часу та місця проведення засідань 
затверджується головою комісії за 5 днів до початку прийому документів. У разі необхідності в 
проведенні позапланового засідання приймальної комісії громадськість повідомляється про таке 
засідання завдяки засобами наочної інформації в термін, не пізніше за 5 годин до початку 
засідання. 

� Доповнити Умови прийому пунктом 30 такого змісту „З метою забезпечення дотримання прав 
громадян на освіту, установлених законодавством України, гласності і відкритості роботи вищих 
навчальних закладів, об’єктивності оцінки можливостей і здібностей вступників, громадські 
організації, представники засобів масової інформації, батьківських комітетів, піклувальних рад 
навчальних закладів можуть здійснювати громадський контроль за перебігом вступної кампанії. 

Громадський контроль проводиться на всіх етапах зарахування до ВНЗ усіма зацікавленими 
установами та організаціями, а також громадянами, що пройшли реєстрацію в Українському, 
регіональних центрах оцінювання якості освіти та отримали відповідне посвідчення встановленого 
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зразка, форма якого затверджується УЦОЯО. Громадські спостерігачі мають безперешкодне 
право доступу до документів, що регулюють роботу приймальної комісії при ВНЗ, а саме статуту 
ВНЗ, правила прийому, протоколів засідань відбіркових, приймальних та апеляційних комісій, 
наказів та розпоряджень, що стосуються роботи приймальних комісій, рекомендацій до 
зарахування та зарахування абітурієнтів, не пізніше ніж на наступний день після їх затвердження. 

У своїй діяльності громадські спостерігачі керуються чинним законодавством України, у тому числі 
нормативними актами з питань вступу до ВНЗ, а також Положенням про громадський контроль.” 

б) Примірне положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, 
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2008 № 45  

З метою  забезпечення прозорості та публічності діяльності приймальної комісії:  

� Підпункт 10.1 викласти у редакції: «Забезпечує інформацією вступників, їх батьків та 
громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу, для чого: 

� затверджує графік засідань комісії із зазначенням часу та місця проведення засідань за 5 днів до 
початку прийому документів. У разі проведення позапланового засідання комісії, повідомляє про 
це громадськість через веб-сайт та засобами наочної інформації в термін, не пізніше за 5 годин до 
початку засідання.  

� забезпечує доступ громадськості до інформації, що регламентує роботу приймальної комісії, а 
саме шляхом її розміщення та періодичного оновлення на веб-сайті ВНЗ. Зокрема такої: 

� правила прийому абітурієнтів; 
� положення про приймальну комісію; 
� положення про апеляційну комісію та порядок подачі апеляцій; 
� документи про наявність ліцензії та акредитації; 
� перелік спеціальностей; 
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� ліцензійний обсяг за спеціальностями; 
� кількість місць державної та комерційної форми навчання; 
� вартість навчання на комерційній основі; 
� календарний план вступної кампанії; 
� графік засідань ПК; 
� списки осіб рекомендованих до зарахування; 
� списки зарахованих осіб; 
� контактні дані  та розклад роботи приймальної комісії; 
� результати вступної кампанії попереднього року; 
� статут навчального закладу; 
� накази, протоколи засідань відбіркових та апеляційних комісій тощо» 

� Пункт 11 викласти у редакції: «Усі рішення приймальної комісії приймаються відповідно до 
чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів, Статуту вищого 
навчального закладу і своєчасно доводяться до відома вступників. З цією метою протоколи 
засідань комісії оприлюднюються на веб-сайті ВНЗ та засобами наочної інформації в термін, що 
не перевищує три доби з дати проведення засідання.» 

� Пункт 32 викласти у редакції: «Рішення приймальної комісії про зарахування до складу 
студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови 
зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та 
ін.). Протокол засідань приймальної комісії завіряють своїми підписами присутні члени 
приймальної комісії та громадські спостерігачі, присутні на засіданні.» 

� Пункт 33 викласти у редакції: «На підставі рішення приймальної комісії керівник вищого 
навчального закладу видає наказ про зарахування до складу студентів. У наказі у тому числі 
вказується  кількість балів ЗНО, набрана вступником, та  підстава для зарахування абітурієнта. 
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Інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної 
інформації.» 

в) Положення про громадський контроль за проведенням в Україні зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів, затверджене наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.04.2008 р. № 284 

� Пункт 3.1 доповнити параграфом такого змісту: «Термін дії посвідчення становить 1 
календарний рік з дати його отримання.»  

� Підпункт 4.3.3 виключити з огляду на можливість набуття громадянами індивідуального права на 
проведення громадського контролю під час вступної кампанії. 

� Підпункт 4.8.1 викласти у редакції: «Допуск громадських спостерігачів здійснюється за 
посвідченням громадського спостерігача, виданим Українським / регіональним центром 
оцінювання якості освіти, до об’єктів, розташованих у будь-якому регіоні України.»  

� Передбачити у Положенні окремий розділ, присвячений правам та обов’язків громадських 
спостерігачів під час зарахування до вищих навчальних закладів, зокрема праву громадських 
спостерігачів на доступ до нормативних та інформаційних матеріалів навчального закладу, що 
стосуються вступної кампанії; можливості присутності громадських спостерігачів та представників 
ЗМІ на всіх засіданнях приймальних комісій вищих навчальних закладів. 

г) Закон України «Про вищу освіту»  

� З метою забезпечення рівного доступу до освіти соціально-вразливих верств населення внести 
норму, що зобов’язує вищі навчальні заклади України приймати на підготовчі курси (в разі їх 
наявності) за кошти бюджету пільгові категорії абітурієнтів, визначені пунктом 20, 22 Умов прийому 
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до вищих навчальних закладів 2009 року, з одночасною відміною права таких категорій на 
позаконкурсне зарахування на місця, що фінансуються за кошти бюджету. 

 

2. Організація роботи приймальних комісій 

� З метою забезпечення принципу прозорості та відкритості діяльності приймальних комісій, 
передбачити проведення відкритих засідань комісії, присвячених рекомендаціям до зарахування, 
за участю абітурієнтів та їх батьків, представників ЗМІ, громадських організацій, громадських 
спостерігачів. При цьому про час та місце проведення таких засідань повідомляти за три дні до 
дня їх проведення за допомогою оголошення на сайті ВНЗ та засобів наочної інформації.  

� У зв’язку з необхідністю забезпечення ефективної роботи приймальної комісії в період вступної 
кампанії та задля оперативного вирішення спірних і нагальних питань забезпечити у період з 1 
червня до 1 вересня перебування голови приймальної комісії на робочому місці та проведення 
ним прийому громадян. 

� З метою збереження принципу рівності доступу до освіти та скорочення часу, необхідного на 
оформлення документів абітурієнтів, покращити забезпечення приймальних комісій офісним 
обладнанням та оргтехнікою, безперебійним доступом  до мережі Інтернет. 

 

3. Організація роботи апеляційних комісій 

�  У зв’язку з необхідністю зміни форм та методів роботи апеляційних комісій, викликаних 
запровадженням ЗНО, здійснити розширення складу апеляційних комісій за рахунок  включення: 

� фахових юристів 
� незалежних експертів-арбітрів 
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� членів наглядової ради ВНЗ 
� представників місцевих управлінь / відділів освіти 
� громадських спостерігачів 

� З огляду на часткову невідповідність існуючих функцій апеляційних комісій сучасним реаліям, 
ввести доповнення в Положення про апеляційні комісії щодо розширення їх функцій по розгляду 
процедурних питань вступної кампанії (проведення зовнішнього незалежного оцінювання, подання 
документів на вступ, проведення зарахування, повернення документів абітурієнтам) з одночасним 
прописуванням процедур розгляду цих питань. 

� З огляду на нарікання громадськості на непрозорість роботи апеляційних комісій, передбачити 
право апелюючої сторони на залучення незалежних експертів з одночасним забезпеченням 
постійного оприлюднення інформації про роботу апеляційної комісії, її обов’язки та графік засідань 

 

4. Організація проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

� З огляду на нарікання громадськості на слабкість захисту сертифікатів про проходження ЗНО, 
розробити удосконалений зразок сертифікату, що передбачатиме прописування балів ЗНО не 
лише цифрами, а й словами. 

� З огляду на суттєвий недобір студентів ВНЗ заочної форми навчання через відсутність у 
бажаючих здобути освіту сертифікатів ЗНО, внести зміни в терміни реєстрації та проведення ЗНО, 
зокрема, для випускників минулих років, передбачивши у тому числі проведення трьох сесій ЗНО. 

� З метою наближення послуг по проведенню ЗНО до пересічного громадянина, розширити 
повноваження регіональних центрів УЦОЯО щодо проведення ЗНО для осіб, які раніше закінчили 
школу та розгляду апеляцій із ЗНО.  
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� З метою більш фахової підготовки абітурієнтів до складання ЗНО, узгодити шкільні предметні 
програми із завданнями, що виносяться на ЗНО. 

� З метою забезпечення незаангажованого оцінювання знань учасників ЗНО, передбачити в 
електронній базі осіб, що проходили ЗНО, заміну прізвищ учасників на індивідуальні номери (коди) 

� З метою забезпечення широкого інформування громадськості про процедуру проходження ЗНО, 
розробити відповідні пам’ятки, викладення інформації в яких забезпечити доступною для 
пересічного громадянина мовою. 

� З метою забезпечення принципу рівного доступу громадян до освіти завчасно інструктувати 
абітурієнтів щодо їх права на апеляцію в разі порушення процедури ЗНО на пункті тестування, 
суворо контролювати ідентифікацію випускників під час проходження на пунктах тестування. 

 

5. Щодо організації вступної кампанії в цілому 

� Встановити загальнообов’язкову норму про можливість подачі не більше як п’яти комплектів 
вступних документів (включаючи сертифікати про проходження ЗНО) на будь-які напрям чи 
спеціальність, для чого зобов’язати УЦОЯО видавати 5 оригіналів сертифікатів з кожного 
предмету, пройденого під час ЗНО, та заборонити приймальним комісіям приймати копії 
сертифікатів УЦОЯО. 

Сформувати склад Наглядової ради МОН, відповідальної за проходження ЗНО та вступної 
кампанії в цілому, передбаченої Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2008 р. № 
284, до складу якої ввести представників громадськості (передусім акредитованих в УЦОЯО як 
громадські спостерігачі за вступною кампанією). 
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