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Приймальна
комісія

Вищий навчальний заклад
починається з приймальної комісії,
як «театр починається з гардеробу»

Н

а початку століття в Катеринославі існували навчальні заклади, які давали можливість слухачам здобути
середню будівельну освіту. До 1915 р. на технічних курсах В. Х. Коробочкіна навчалося близько 250 осіб. Прийом слухачів проводився двічі на рік: у січні та серпні.
На курси приймалися особи, які закінчили три класи середніх навчальних закладів, міське училище, комерційні
школи або ремісничі училища. Особи, які не відповідали
вказаним вимогам, складали вступні іспити.
У січні 1917 р. в Катеринославі відкрився Політехнічний інститут, а в лютому до нього вступило 207 осіб. Станом на 1918–1919 н. р. було прийнято
200 осіб та 51 особу як вільного слухача. Особові справи студентів підтверджують, що приймальна комісія
інституту 100 років тому вже активно працювала.
У часи великого промислового будівництва
1930‑х рр. збільшилася потреба в інженерно-будівельних кадрах. Підготовку до вступу в інститут
здібної робітничої та селянської молоді здійснювали підпорядковані інституту робітничі факультети
(прототипи приймальної комісії). У роботі керівництва інституту, професорсько-викладацького складу
та всього колективу важливе місце займали питання
організації набору студентів. Ось чому для проведення цієї роботи в школи й технікуми Дніпропетровська направлялися працівники інституту та с туденти
старших курсів, які знайомили учнів з умовами прийому до інституту, професіями його випускників.
Сьогодні агітаційні бригади академії також проводять
профорієнтаційну роботу в школах та технікумах міста й області.
Особлива увага надавалася проведенню набору
студентів на І курс 1930 р. Складність комплектування
І курсу полягала в тому, що багато випускників середніх шкіл не знали про створення в Дніпропетровську будівельного інституту зі стаціонарним навчанням.
Ускладнювала ситуацію ще й кадрова політика того
часу. Діти робітників та бідних селян не мали необхідної загальноосвітньої підготовки, більшість з них

проходили її на робітфаках. Але й робітфаки не могли забезпечити необхідну кількість абітурієнтів. Ще
в 1930 р. на навчання в інститут була прийнята група «парттисячників». Проте навіть тоді було важко виконати план прийому на І курс. І тому керівництвом
інституту був створений спеціальний штаб з набору студентів чисельністю п’ять осіб на чолі з проф.
М. О. Будановим, що дало значні результати. На 220
планових місць надійшло 433 заяви, а на І курс було
зараховано 221 студента. Це була перша офіційно
створена приймальна комісія Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.
Щорічну зміну кількості студентів у довоєнні роки
можна пояснити складними умовами, в яких проходило становлення інституту, тими потрясіннями, які
принесли з собою голодомор та репресії 30‑х рр. ХХ ст.
Інститут відновив свою роботу 1 листопада 1943 р.,
з’явилися перші накази про зарахування до ДІБІ
97 студентів. У післявоєнні роки розгортався рух за забезпечення інженерними кадрами найважливіших будов країни. Тому проблема набору студентів постійно
перебувала в центрі уваги адміністрації інституту. Усі
викладачі були прикріплені до середніх загальноосвітніх шкіл міста, виступали перед учнями, розповідали
їм про будівельні спеціальності та умови прийому до
інституту. Як і сьогодні, для випускників шкіл організовувалися дні відкритих дверей, зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентами інституту,
поїздки областю з метою агітації учнів сільських шкіл
для вступу до інституту. Працювали підготовчі курси, консультаційні пункти з креслення та малювання,
стала більш яскравою реклама інституту. Як результат, лише з січня до липня 1952 р. інститут відвідали
1453 випускників середніх шкіл, а на конкурс була подана 261 заява на 200 місць.
У 1950‑х рр. нові масштаби будівництва вимагали великої кількості інженерів-будівельників. Прийом студентів був найбільшим серед інститутів міста:
675 — на стаціонарну форму навчання, 20 — на заочну,
150 — на вечірнє відділення.
У 1958 р. розроблений і прийнятий Закон «Про
зміцнення зв’язків школи з життям…», в якому зазначалося, що тепер до навчальних закладів потрібно було приймати, передусім, юнаків і дівчат, які мали
дворічний виробничий стаж роботи. У результаті цієї
діяльності кількість виробничників у складі стаціонару збільшилася з 69% до 86%, але рейтинг професії інженера почав падати. Так, конкурс в інституті був
дуже низьким, — складав дві особи на одне місце на
стаціонарі.
Починаючи з 1970‑х рр., у Придніпров’ї почало
ширше розгортатися будівництво, прийом студентів у
ДІБІ зріс до 1,4 тис. осіб. Першими в Україні ректорат
та викладацький колектив інституту зрозуміли, що
перевагу слід надавати тим абітурієнтам, які пройшли
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школу інститутських підготовчих курсів. Були організовані й успішно працювали філії підготовчих курсів в інших містах області й республіки. Крім підготовки майбутніх абітурієнтів для вступу до вишу, ці філії
ставали своєрідними центрами інформації про інститут, умови прийому, зміст і перспективу навчання
в ньому. Завдяки цьому з року в рік збільшувалася
кількість заяв від юнаків і дівчат, які закінчили середні школи з золотими медалями. У 1979 р. таких заяв
надійшло 267, а в 1980 р. — 285. І надалі ця кількість
зростала. Щорічно на І курс денної форми навчання
приймали 1075 осіб. У ХХІ ст. мобільність всього світу дозволяє вступникам обирати для навчання будьякий виш у будь-якій країні. Тому прийом на І курс
значно знизився та складає 520 осіб.
Приймальна комісія ДІБІ — ПДАБА протягом багатьох років створюється для організації й проведення прийому студентів на навчання. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є
її головою. Вже 30 років проф. В. І. Большаков майстерно керує комісією, надаючи належну увагу абітурієнтам та їхнім батькам. Його підпис є обов’язковою
складовою екзаменаційних листів та особових справ
студентів.
До складу Приймальної комісії входять заступник голови Приймальної комісії (зазвичай, це

проректори) та відповідальний секретар Приймальної комісії. В післявоєнні роки відповідальними секретарями Приймальної комісії були провідні викладачі академії: М. М. Писанко, С. Л. Бабченко,
Д. І. Бепко, В. І. Харченко, А. Є. Шило, М. П. Колесник, А. М. Березюк, Ю. В. Самбор, В. І. Фоменко,
М. О. Чайка, Л. Г. Чесанов, В. І. Сокуренко, В. В. Шабанов, В. В. Мелашич. Після плідної роботи відповідальним секретарем Приймальної комісії, здобувши
досвід роботи на керівній посаді, доценти та професори ставали директорами інститутів, проректорами, завідувачами кафедр, деканами та заступниками
деканів. Останні десять років відповідальним секретарем Приймальної комісії є завідувач кафедри архітектури, проф. Ю. І. Захаров — керівник з високим почуттям відповідальності, творча особистість
з неординарним стилем управління, в якому поєднуються тактовність, демократичність, вимогливість,
довіра та увага до кожного викладача, студента та
абітурієнта.
Протягом багатьох років заступниками відповідального секретаря є заступники деканів факультетів: В. І. Мосьпан, О. Е. Севастьянова, В. А. Бабенко, Л. М. Левченко, В. В. Гільов; та провідні
викладачі: О. А. Мірошніченко, О. В. Шаповалова,
В. О. Ужеловський.

Колектив Приймальної комісії на чолі з її головою, ректором, проф. В. І. Большаковим та відповідальним
секретарем, проф. Ю. І. Захаровим. Також на фото присутні: заступники відповідального секретаря, доценти
О. Е. Севастьянова, В. А. Бабенко, В. І. Мосьпан, В. О. Ужеловський, О. В. Шаповалова, старші викладачі
О. А. Мірошниченко, Л. М. Левченко, В. В. Гільов, адміністратори ЄДБО Т. В. Яновська і С. Б. Пономарьов,
відповідальний редактор Т. А. Шпаковська
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Колектив Приймальної комісії, 2016 р.
Приймальна комісія — це великий та складний
механізм, до складу якого входять: заступники відповідального секретаря приймальної комісії, члени приймальної комісії, агітаційні бригади, декани
факультетів, завідувачі випускових кафедр, провідні викладачі кафедр і технічні співробітники. Це дозволяє залучити до роботи зі вступниками більш широке коло викладачів академії, що, своєю чергою,
сприяє покращенню профорієнтаційної роботи, дозволяє вступникам отримувати повну інформацію про
обрані спеціальності, організацію навчання у ВНЗ,
перспективи працевлаштування і професійної діяльності в майбутньому.
Завдання приймальної комісії надзвичайно різноманітні і покладають велику відповідальність на виконавців. У центрі уваги — особистість абітурієнта та
його батьків. Таким чином, приймальна комісія:
– забезпечує інформацією вступників, їхніх батьків
та громадськість з усіх питань вступу до ВНЗ;
– організовує прийом заяв та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти;
– згідно з Правилами прийому, ДВНЗ «ПДАБА» приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (у вступних випробуваннях), визначає умови їхнього зарахування (за результатами участі в конкурсі,
поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);
–
організовує творчі конкурси для осіб, які вступають на спеціальність «Архітектура», та за їх

результатами приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі;
–
координує діяльність усіх підрозділів ДВНЗ
«ПДАБА» щодо підготовки та проведення вступної кампанії;
– організовує та проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільше відповідала здібностям та підготовці
абітурієнта;
– здійснює контроль за роботою фахових, предметних екзаменаційних та атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає й затверджує їх рішення та звіти;
– забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення
умов для формування контингенту студентів;
– приймає рішення про зарахування до складу студентів академії за формами навчання та джерелами фінансування.
Приймальна комісія ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури»
вже 100 років забезпечує прийом абітурієнтів на
навчання.
Принципи її роботи — незмінні, зокрема це забезпечення об’єктивності, відкритості, прозорості та демократичності при проведенні вступних випробувань
і зарахуванні абітурієнтів.
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