ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Одним із найбільш важливих підрозділів університету є приймальна комісія. Основне завдання цього підрозділу — організація прийому абітурієнтів, профорієнтаційна діяльність серед
школярів та студентів коледжів. Набір майбутніх студентів
ведеться з метою здобуття ними освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст», ступеня «магістр» та освітньо-наукового рівня «доктор філософії» (Ph.D.). Головою приймальної
комісії є ректор УкрДУЗТ, д-р техн. наук, проф. С. В. Панченко.
До речі, ректор починав свою трудову діяльність із посади
секретаря приймальної комісії. Відповідальним секретарем із
2013 р. є канд. екон. наук, доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами О. А. Єрмоленко.
У складі приймальної комісії працюють працівники всіх
факультетів, що дає змогу більш кваліфіковано надавати інформацію вступникам про їх майбутню професію та можливості працевлаштування. Всі секретарі приймальної комісії є заступниками
відповідального секретаря з різних аспектів вступу до університету.
Для підвищення якості підготовки абітурієнтів до задачі
зовнішнього незалежного оцінювання при приймальній комісії працюють підготовчі курси. Наявний пункт реєстрації на
ЗНО, який виконує консультативну та роз’яснювальну роботу
абітурієнтам при реєстрації на тестування. Підготовчі курси
з іноземної мови допомагають майбутнім студентам підготуватися до вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістра».
При приймальній комісії працює пункт ЄДЕБО, який
організовує роботу всіх структурних підрозділів університету щодо формування та верифікації інформації в базі.
Організовано консультації з питань вступу до УкрДУЗТ за
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телефоном +38 (057) 732–28–25, 730–19–77, 730–19–90;
e-mail: pk@kart.edu.ua; skype: gd_abitur. На сайті університету —
https://www.kart.edu.ua, викладено детальну інформацію, що
стосується опису програм підготовки та спеціальностей, умов
вступу та графіків проведення вступної компанії. Регулярно
оновлюється оперативна інформація, публікуються новини
та інша актуальна інформація.
Робота, яку виконують працівники приймальної комісії
УкрДУЗТ, є дуже важливою і показує злагодженість представників усіх факультетів університету в формуванні майбутнього
контингенту студентів.

Колектив комісії. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. І. Г. Воліченко, ст. викл. А. В. Рибін, доц. Л. О. Пархоменко,
інж. Ю. В. Хмельова, доц. О. А. Єрмоленко, інсп. Ю. В. Смачило, інсп. А. В. Колісник, інсп. В. В. Федорова, доц. О. А. Дудін; другий ряд:
доц. М. Ю. Куценко, доц. А. В. Никитинський, асист. О. Е. Шандер, доц. І. М. Сіроклин, ст. викл. О. В. Панчук
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