ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ
Протягом 2018/2019 навчального року в закладах вищої освіти (ЗВО) Одеської
області була проведена значна робота щодо організації вступної кампанії 2019
року. Серед основних організаційних заходів, які були проведені під час
підготовки ЗВО до вступної кампанії 2019 року слід зазначити:
 проведення активної профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах, коледжах та технікумах різних областей України й Одеській
області;
 підготовку та затвердження Правил прийому до ЗВО;
 підготовку даних до ЄДЕБО та інформаційно-пошукової системи «Конкурс».
Всі проведені заходи спряли позитивній організації вступної кампанії 2019
року.
В усіх ЗВО Одеської області своєчасно було проведено зарахування студентів.
За підсумками Міністерства освіти і науки України вступна кампанія 2019
року мала такі особливості:
 всього було рекомендовано до вступу на бюджет 60 354 вступників, з них
52 568 абітурієнтів (майже 87,1%), які підтвердили бажання навчатися в
навчальному закладі;
 75,4% вступників отримали рекомендації по 1-му та 2-му пріоритетах;
 26,08% вступників, які були рекомендовані на бюджет, скористалися
галузевим коефіцієнтом, 13,7% – скористалися сільським коефіцієнтом.
Результати зарахування студентів на перший курс підготовки подано у таблиці
1 (Додаток 1). Згідно поданих даних відомо, що у 2019 році до закладів вищої
освіти Одеської області всього було зараховано 9797 осіб, з них на денну форму
навчання  8 821 особа (90 %), а на заочну форму навчання – 976 осіб (10 %).
На денну форму навчання на перший курс за рахунок держбюджету було
зараховано 3092 особи, а за кошти юридичних та фізичних осіб зараховано 5729
осіб, що становить 35% і 65% відповідно від загальної кількості зарахованих на
денну форму навчання (8821 особа).
На заочну форму навчання на перший курс за рахунок держбюджету було
зараховано 182 особу і 794 особи за кошти юридичних та фізичних осіб, що
становить 19% і 81% відповідно від загальної кількості зарахованих на заочну
форму навчання (976 осіб).
На рис. 1 наведено результати порівняння підсумків зарахування студентів
протягом 2011–2019 років. Так у поточному році на всі форми навчання було
зараховано на 6 % більше студентів, ніж у 2018 році.
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Рисунок 1  Динаміка результатів прийому до ЗВО Одеської області на
перший курс заочної та денної форм навчання за держбюджетом та контрактом
(2011-2019 роки)
Аналізуючи результати прийому до закладів вищої освіти Одеської області на
перший курс бюджетної та контрактної форм навчання за період 2011-2019 років,
можна побачити, що обсяг державного замовлення у поточному 2019 році
збільшився на 8,3% з 3004 до 3274 місць або на 270 місць (рис. 2).
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Рисунок 2  Динаміка результатів прийому до ЗВО Одеської області на
перший курс бюджетної та контрактної форм навчання
денної та заочної форми навчання (2011-2019 роки)
За результатами Українського центру оцінювання якості освіти в Одеській
області було зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінювання
(ЗНО) 22 313 осіб. Не склали ЗНО: з української мови та літератури  3 630 осіб
(16,5%), з математики  2 634 особи (21%), з фізики  385 осіб (21,4%), з
англійської мови  1319 осіб (16,9%), з історії України –2031 особи (16,1%).
Одним із важливих питань є вступ до магістратури. 17 677 учасників єдиного
вступного іспиту з іноземних мов, що проводився за технологією ЗНО і результати
якого необхідні для вступу на деякі магістерські спеціальності, не змогли
подолати поріг тесту «склав/не склав». Загалом тест єдиного вступного іспиту до
магістратури складали 55 186 осіб, 32% з яких не змогли набрати необхідну
кількість балів.
При проведені вступної кампанії у 2019 року мали місце окремі труднощі, але
в цілому вони не вплинули на результати вступної кампанії.
В.о.ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова,
голова Комісії з прийому
студентів та післядипломної освіти
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Додаток 1
Таблиця 1  Підсумки прийому студентів денної та заочної форми навчання ЗВО Одеського регіону

