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З 7-го по 9-те червня вперше в
СНД, а тем більше в Харкові, відбувся Міжнародний Аерофорум
Євро-2012, подія, яка привернула
увагу місцевої влади, ЗМІ і мешканців міста. У роботі форуму
брали участь представники різних
авіакомпаній і аеропортів країн
СНД та Європи. Форум було проведено на території нового терміналу, офіційне відкриття якого
планується провести до Дня міста
Харкова - 23 серпня 2010.
Особливо приємним було тісне
співробітництво
молоді, яка
вивчає та володіє іноземними мовами і учасників форуму. Студенти 4-го курсу нашого навчального
закладу Лучников Вячеслав, Лія

Форум

Ріда та Шкодіна Марина, а також
викладачі кафедри східних і європейських мов Деркачова Марія
Юріївна та Дібаже Олександра
Ахмедівна (остання, до речі, випускниця нашого ВНЗ) мали можливість запропонувати свою допомогу як перекладачів в різних
ділових переговорах. До того ж
організатори форуму надали чудову можливість вищезазначеним
студентам та викладачам взяти
участь у різних культурних заходах, що проводились згідно з
програмою форуму: допомога при
проведенні екскурсій для представників авіакомпаній, що прибули до Харкова з інших країн,
реферування офіційних перего-

ворів та зустрічей «без краваток»,
допомога іноземним гостям з
різних питань на території терміналу. Організатори форуму підкреслили професіоналізм і високий рівень підготовки викладачів
та студентів.
Ця подія стала хорошим поштовхом для подальшого навчання і удосконалення вже набутих
знань, а також важливим досвідом
для викладачів.
Особливу подяку студенти і
адміністрація інституту висловлює старшому викладачу кафедри
східних і європейських мов Черняк Людмилі Миколаївні за якісну підготовку вищеозначених студентів з англійської мови.

Підсумки 2009/2010 н. р.

Позаду ще один навчальний
рік. Для багатьох студентів нашого закладу він був успішний.
Незважаючи на певні об’єктивні
труднощі, вони перейшли на старші курси або здобули освітньокваліфікаційні рівні бакалаврів
і спеціалістів. Були і відверті невдахи. Декого залишили на повторний курс, декого відрахували,
а кількох студентів не допустили
до складання державних іспитів,
але загалом ця кількість невелика
і не може суттєво впливати на загальні успіхи нашого закладу.
Найважче в цьому році було
студентам 4-го курсу. Цей курс
завжди самий важкий, тому що
за рік треба скласти дві заліковоекзаменаційні сесії, пройти професійну практику, скласти 4 державні іспиті, захистити атестаційну
роботу та здобути кваліфікацію
бакалавра. В цьому році ситуація

обтяжувалася оголошеним наприкінці 2009 р. карантином, через
що необхідно було корегувати навчальні плани та програми. Суттєво вплинули і терміни практики,
що через політичні події в країні
припали на середину весняного
семестру. Але наші студенти, не
без допомоги викладачів та адміністрації, мужньо подолали ці
труднощі.
Ще раз нагололошуємо, що
не зважаючи на таке велике навантаження, студенти 4-го курсу
активно брали участь у різних інститутських заходах: конференціях, олімпіадах, конкурсах, єврофорумі; виборювали гранди на
навчання за кордоном та проходили стажування в інших країнах.
Нелегко було хлопцям поєднувати
навчання в Інституті з навчанням
на військовій кафедрі в ХУПС ім.
Івана Кожедуба. Вперше за весь

час нашого співробітництва з цим
закладом, терміни державних іспитів співпали з терміном проведення військових зборів. 28 липня
2010 р. Шаповал С. В., Лучников
В. В. та Погорєлов Р. В. прийняли
присягу на вірність Україні і здобули звання офіцерів запасу.
Підсумком всіх цих «страждань» стали 10 дипломів з відзнакою. Наші найщиріші вітання та
найкращі побажання на майбутнє
Лахоніній Марії Ігорівні, Міняйло
Марії Миколаївні, Ріда Лії Самер,
Шкодіній Марині Володимирівні,
Цимбалюк Катерині Володимирівні, Погорєловим Роману Володимировичу та Алевтині Геннадіївні, Плескач Тетяні Іванівні,
Лучникову Вячеславу Володимировичу та Потороці Алісі Юріївні.
Сподіваємося, що наступний
навчальний рік буде ще краще!
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Інформація для абітурієнтів 2010 р.

17 червня в Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» відбулася
традиційна регіональна нарада «Особливості вступної кампанії 2010 р.»
за участю представників Міністерства освіти і науки України, Головного
управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації,
представників Центру незалежного
тестування та вищих навчальних закладів Харківської, Полтавської та
Сумської областей.
Протягом останнього часу до цьогорічних Правил прийому у вищі навчальні заклади України були внесені
Міністерством освіти і науки України
досить суттєві зміни, що з одного боку
полегшують процедуру набору на навчання, а з другого боку – створюють
певні проблеми для абітурієнтів, їх
батьків та приймальних комісій ВНЗ.
Всі ці зміни поступово вносилися до
Умов прийому до ПВНЗ «Інститут
сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум» та висвітлювалися на сайті нашого закладу.
Давайте ще раз підсумуємо остаточну
процедуру та звернемо увагу на ключові положення.
Прийом абітурієнтів на навчання
здійснюється виключно за конкурсом сертифікатів ЗНО з трьох предметів: українська мова і література
(загальнообов’язковий), історія України або математика (профілюючий) та
іноземна мова (загальноосвітній). Мінімальний бал – 124. Але якщо абітурієнт подає сертифікат, в якому з профілюючого предмету бал 170 і вище,
то з української та іноземної мов дозволяється враховувати сертифікат з
результатом менше 124. Це нововведення у порівнянні з минулими рокам.
Хоча на запитання наскільки цей бал
може бути меншим – відповідь від заступника департаменту вищої освіти
Коровайченка Ю.М. надана не була.
Тобто, вирішення цього питання повністю залежить від приймальної комісії конкретного навчального заклаНад номером працювали:
Юдіна Я.В.,
Савченко О.А.

ду. Це дуже позитивна зміна, тому що
пригадуючи ситуації за минулі роки,
для абітурієнтів, які мали бал 123,5
двері до ВНЗ будь – якого, були зачинені.
На конкурс приймаються сертифікати не лише поточного року, а й 2008
та 2009. Причому, абітурієнт сам визначає, який предмет і з якої кількістю
балів він обирає, та вносить ці відомості до заяви для участі в конкурсі.
Наприклад: українська мова і література з сертифікату 2010 р., іноземна
мова – з сертифікату 2008 р., а історія
України або математика – з сертифікату 2009 р. Крім того враховується
середній бал атестату або диплому
молодшого спеціаліста. Тобто, жодні
досягнення у попередньому навчанні
абітурієнта не ігноруються. І це теж
позитивна зміна, тому що абітурієнти,
які визначилися з предметами на ЗНО,
не звертали уваги на всю іншу шкільну програму, тому що ці результати їм
вже були непотрібні.
Звертаємо увагу на те, якщо не вистачає результату ЗНО з одного предмету – внутрішнім вступним іспитом
він не замінюється. Єдиним виключенням може бути ситуація, коли абітурієнт з певних причин не атестований з
української мови. Тоді при наявності
в Інституті викладацьких кадрів, він
складає вступний іспит з іншої мови.
На семінарі обговорювалося питання медалістів. З тією ситуацією, що
склалася, медалісти не дуже стимулюються при прийомі на навчання. Була
висловлена пропозиція, на майбутнє,
заміняти ЗНО з одного предмету автоматично 200 балами. Представники
ЗНО та Міністерства пообіцяли подумати над цією пропозицією.
На підставі вступних іспитів до ВНЗ
можуть вступати інваліди дитинства,
інваліди 1-ї та 2-ї груп та демобілізовані із складу збройних сил України у
поточному році. Випускники шкіл до
2007 р. можуть вступати на підставі
вступних іспитів на навчання без відриву від виробництва (заочна, вечірня

форми, екстернат).
Прийом документів з 15 до 31 липня. У порівнянні з минулими роками,
Міністерство обмежило кількість навчальних закладів, до який можуть
подаватися документи (до 5-ти) та не
більше ніж на три напрями підготовки
всередині кожного ВНЗ. Про прийом
від абітурієнта документів на звороті
сертифікату Приймальною комісією
закладу за підписом відповідального
секретаря робитися відповідний запис, який засвідчується печаткою ПК.
Особи, які претендують на зарахування до ВНЗ поза конкурсом – пільговий
контингент – повинні надати до приймальної комісії зразу оригінали сертифікатів та документів про здобуту
загальну середню освіту. Особи, що
вступатимуть на підставі результатів
вступних іспитів, повинні надати документи з 15 до 22 липня, тому що до
31 липня приймальною комісією мають бути організовані вступні випробування.
Вся робота приймальної комісії
будь – якого ВНЗ висвітлюється на веб
– сайті навчального закладу та на сторінках інформаційної системи «Конкурс», де крім інформування, буде ще
проводитися і перевірка сертифікатів.
Крім того, до роботи приймальної комісії залучаються представники громадських організацій. З 20 травня працює консультативний телефон МОН
– (044) 486-16-51, де абітурієнти, їх
батьки та члени приймальних комісій можуть отримати інформацію, а з
15 липня буде працювати громадська
приймальна при МОН.
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