ПИТТАННЯ І ВІД
ДПОВ
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СТУП Д
ДО ЖДТУ
Ж
Питання:
П
Я рекоме
ендовани
ий до зараахування
я! Ура! Що
о робити далі?
Відп
повідь: Наші вітання! А
Але це ще не
н кінець. Вам
В
треба ввстигнути за
а 2 дні надати
прий
ймальній ко
омісії оригін али докуме
ентів. Якщо ви
в не встиглли, рекомендація «згораає»
і поттім ви зможете поступиити лише на контракт.

П.:
П Я не реекомендо
ований до
д вступу у вашомуу університеті, а в іншому, не таком
му
класному
к
у – рекомендовани
ий. Що м ені робитти?
В.:
В Можливо
о, варто тріш
шки зачекати
и ‐ і ви все ж потрапите на бюджет..
Зарахування
З
я до ВНЗ йдее у три етапи
и, поки не буудуть зайняяті усі бюдже
етні місця.
Перший
П
етап
п рекоменд
дацій на місця державн
ного замовл
лення (1‐4 серпня). Приипустимо, на
а спеціальніість
«Програмна
«
інженерія»
» є 35 бюдже
етних місцьь. До зарахування реком
мендуютьсяя особи з но
омерами з 1 по
35
3 у рейтинггу. Але далееко не всі з них подадууть оригінали документів (бо оберууть інший ВНЗ). Ті, хто був
б
рекоме
ендований, але не поддав оригіна
али, втрачаю
ють
рекоме
ендацію – і шанс отриимують особ
би, наступніі за
рейтин
нгом.
Другий
й етап реко
омендацій нна місця де
ержавного за‐
мовлення (5‐7 серпня). Приппустимо, з перших 35 ре‐
коменд
дованих людей оригінаали подали лише 10. Вііль‐
ними залишилось
ь ще 25 міісць. Прийм
мальна комісія
рекоме
ендує до за
арахування ллюдей, насттупних за рей‐
р
тингом
м (з номерам
ми від 36 доо 60).
Третій етап реком
мендацій наа місця держ
жавного зам
мо‐
влення
в
(8‐100 серпня). З 25 осіб, реккомендованних у другом
му етапі, ори
игінали подаали 15, зали
ишилось щее 10
місць.
м
Реком
мендуються до зарахува
ання наступнні за рейтин
нгом особи з номерамии від 61 до 70.
Навіть
Н
якщо на бюджетіі 35 місць, а ви лише 699‐й у рейтинговому списску, у вас є ггарний шансс потрапити
и на
бюджет!
б
Частіше пе
еревіряйте стан подачіі оригіналів документів
в у Приймалльній комісіії
кабінет, куд
ди подавали
ись докумен
нти)
(к

П.:
П Я був р
рекоменд
дований до
д зарахуування у першу хв
вилю, алее не подав оригінаа‐
ли
л документів. Ме
ене реком
мендуютьь у другу хвилю?
В.:
В На жаль, ні. Після заккінчення хви
илі ваша реккомендація вже недійссна. Ви можеете претенд
дувати виклю
юч‐
но
н на участь у конкурсі для
д навчанн
ня за контраактом.

П.:
П Я і післ
ля третьоїї хвилі не
е потрапи
ив на бюд
джет. Що робити?
В.: Ви можете
м
пре
етендувати на участь у конкурсі на
а контракт. ББагато престтижних спец
ціа‐
льносттей дозволяяють знайти роботу вже
е на 2‐3 курссі і самому пплатити за навчання.
Конкур
рс на навчан
ння за кошти
и фізичних або
а юридичних осіб прооходить з 11
1 до 18 серп
пня.
Інколи після третьього етапу ррекомендац
цій залишаю
ються вільні місця держ
жавного зам
мов‐
ні наступні особи
о
за реййтингом, ал
ле виключно
о ті,
лення. Тоді на нихх будуть реккомендован
дав оригінал
ли докумен тів. Таке траапляється досить рідко,, і розраховувати на таккий
хто под
випадо
ок не варто.
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