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- 1 місце виділене на спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії для підготовки громадянина Сербії відповідно до 

Угоди між МОН України та Республікою Сербія. 

Державне замовлення МОН України на підготовку в ад’юнктурі 

Університету складає 4 місця. 

Загальна кількість поданих заяв – 367 (в т.ч. 11 заяв подано до Військового 

інституту). 

Про якісний показник підготовки вступників до аспірантури свідчать високі 

прохідні бали, 74 % – отримали додаткові бали за навчальні/наукові досягнення. 

Середній прохідний бал на одне місце державного замовлення – 101 бал. 

Найвищий прохідний бал на освітньо-науковій програмі «Міжнародне право» – 

129 балів. Конкурс на одне бюджетне місце становив 1,67 осіб на місце. 

Під час прийому заяв від вступників, проведення вступних випробувань і 

зарахування на навчання було забезпечено режим відкритості і прозорості, чітку 

роботу секретаріатів відбіркових комісій факультетів/інститутів і коледжів, 

юридичної служби секретаріату Приймальної комісії Університету, відділу 

підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів,, що дозволило провести 

вступну кампанію на належному рівні. 

Вступній кампанії передувало проведення значної професійно-орієнтаційної 

роботи, яку здійснювали факультети/інститути і коледжі за координування 

ректорату. Центр комунікацій Університету на високому рівні здійснив супровід 

вступної кампанії в засобах масової інформації. ІОЦ Університету і Центр 

телекомунікацій забезпечили інформаційну складову вступної кампанії та 

надійність засобів комунікації. Відділ супроводу вступної кампанії забезпечив 

виконання усіх видів організаційних заходів на належному рівні та координації 

дій структурних підрозділів. 

При зарахуванні на навчання за всіма освітніми ступенями план державного 

замовлення виконано у повному обсязі. До Університету було зараховано за 

освітнім ступенем «Бакалавр» 3 183 вступників, за освітнім ступенем «Магістр» – 

1 636 вступників, за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший 

бакалавр» – 172 вступника, за освітньо-науковим ступенем «Доктор філософії» - 

247 аспірантів/ад´юнктів. Значну кількість абітурієнтів зараховані на навчання за 

кошти юридичних і фізичних осіб. Станом на 31 серпня 2021 року на контракт 

було зараховано 4 948 вступників. Всього до Університету зараховано рекордну, у 

порівнянні з минулими роками, кількість вступників – 9 733. Станом на 

30 вересня 2021 року до аспірантури на контракт було зараховано 97 вступників. 

Водночас перебіг вступної кампанії висвітлив питання, на вирішенні яких 

необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на 

навчання в Університеті. 

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює: 

1. Доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича 

«Про результати вступної кампанії 2021 року і завдання щодо організації та 

забезпечення прийому абітурієнтів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії до КНУ імені Тараса Шевченка на 2022/2023 н.р.» і співдоповідь 

проректора з науково-педагогічної роботи А.П. Гожика взяти до відома та 

обговорити на засіданнях вчених/педагогічних рад факультетів/інститутів, 

коледжів. 
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Відповідальні: декани факультетів/ 

директори інститутів, коледжів. 

Термін: до 30.11.2021 р. 

2. Навчально-методичному центру організації освітнього процесу, секретаріату 

Приймальної комісії, відділу супроводу вступної кампанії, відділу 

забезпечення якості освіти: 

2.1. Підготувати, за погодженням з ректором Університету, пропозиції 

до Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до Умов 

прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році. 

Відповідальні: відповідальний секретар 

Приймальної комісії А.П.Креневич. 

Термін: 01.11.2021 р. 

2.2. Підготувати і подати на затвердження Вченій раді Університету 

Правила прийому до Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у 2022 році з урахуванням змін в Умовах прийому та 

досвіду цьогорічної вступної кампанії. 

Відповідальні: відповідальний секретар 

Приймальної комісії А.П. Креневич, 

директор НМЦ ООП А.М.Пижик, начальник 

відділу підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів А.О.Ткачук. 

Термін: до 01.12.2021 р. 

2.3. Проаналізувати, з врахуванням результатів вступних кампаній 2019-

2021 років, відповідність освітніх програм Університету запитам 

вступників і потребам ринку праці та подати на затвердження Вченій 

раді Університету перелік ступеневих освітніх (освітньо-професійних, 

освітньо-наукових) програм, на які буде оголошено набір у 2022 році.  

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи А.П. Гожик, проректор 

з наукової роботи Г.М.Толстанова, 

начальник відділу забезпечення якості 

освіти Д.В.Щеглюк, директор НМЦ ООП  

Університету А.М. Пижик, начальник 

відділу підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів А.О.Ткачук, декани 

факультетів/директори інститутів, коледжів. 

Термін: до 01.12.2021 р. 

2.4. Підготувати і подати на затвердження ректору Університету 

пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо плану 

державного замовлення для навчання в Університеті за освітніми 

(освітньо-професійними, освітньо-науковими) програмами всіх рівнів у 

2021 році. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи А.П. Гожик, проректор 

з наукової роботи Г.М.Толстанова, директор 

НМЦ ООП  Університету А.М. Пижик, 

начальник відділу підготовки та атестації 

науково-педагогічних кадрів А.О.Ткачук, 
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декани факультетів/ директори інститутів, 

коледжів. 

Термін: до 01.12.2021 р. 

2.5. Розробити та запровадити на постійній основі інформаційний 

захід для новопризначених наукових керівників аспірантів/ад’юнктів 

щодо особливостей порядку підготовки доктора філософії в 

аспірантурі/ад’юнктурі.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи 

Г.М.Толстанова, директор НМЦ ООП  

Університету А.М. Пижик, начальник 

відділу підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів А.О.Ткачук.  

Термін: до 30.11.2021 р. 

3. Факультетам/інститутам, коледжам: 

3.1. Провести оптимізацію ліцензованих обсягів та обсягів державного 

замовлення на спеціальності та освітні програми з огляду на їхню 

конкурентоспроможність. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи А.П. Гожик, начальник 

відділу забезпечення якості освіти 

Д.В.Щеглюк, директор НМЦ ООП  

Університету А.М. Пижик, 

декани факультетів/директори інститутів, 

коледжів. 

Термін: до 01.04.2022 року. 

3.2. З метою оптимізації пошуку абітурієнтами інформації щодо вступу, 

впорядкувати та систематизувати інформацію в рубриках 

абітурієнту/вступнику на сайтах Університету, факультетів/інститутів, 

коледжів. Особливу увагу звернути на наявність в зазначених рубриках 

описів усіх освітніх програм за кожним освітнім ступенем, зокрема 

англійською мовою, якщо мова навчання українська/англійська чи/та 

англійська 

Відповідальні:  проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

громадськістю) О.Л. Добржанська, 

декани факультетів/директори інститутів, 

коледжів, в.о. директора Центру 

комунікацій В.В. Литвиненко. 

Термін: протягом навчального року. 

3.3. Продовжити роботу щодо вдосконалення інформаційних сайтів 

факультетів/інститутів, коледжів для оперативного інформування 

вступників. Продовжити практику спілкування з абітурієнтами через 

електронні засоби, зокрема соціальні мережі, електронну пошту, 

різноманітні комунікатори (Telegram, Skype, Viber тощо). Контактні 

адреси в соціальних мережах та відкриті групи для комунікації 

розмістити на сайтах факультетів/інститутів для зручного доступу 

абітурієнтів.  
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Відповідальні: декани факультетів/ 

директори інститутів, коледжів. 

Термін: протягом навчального року. 

3.4. З метою організаційного та інформаційного забезпечення 

міжнародної діяльності Університету з питань залучення іноземних 

громадян на навчання до Університету поліпшити інформаційне 

наповнення сайту підготовчого відділення (для навчання іноземних 

громадян), дублюючи інформацію двома іноземними мовами 

(англійська, китайська мови). 

Відповідальні: завідувач підготовчого 

відділення для іноземних громадян 

Г.О. Усатенко. 

Термін: протягом навчального року.  

3.5. Спільно з підготовчим відділенням, студентським активом 

Університету організувати профорієнтаційну й агітаційну роботу серед 

учнів випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів 

освітнього ступеня «Бакалавр». Першочергово звернути увагу на 

профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, 

коледжів Києва і регіонів України; організацію позиціонування 

Університету, його інститутів/факультетів, кафедр і спеціальностей у 

соціальних мережах. Звіт про виконання профорієнтаційної та 

агітаційної роботи заслухати на засіданні ректорату у травні  2022 року. 

Відповідальні: декани факультетів/ 

директори інститутів, коледжів, завідувач 

підготовчого відділення для громадян 

України  І.В.Ляшенко, голова 

Студентського парламенту М.В. Курка. 

Термін: протягом навчального року.  

3.6. Факультету соціології і навчальній лабораторії соціологічних та 

освітніх досліджень провести всеохопне анкетування першокурсників 

(включно з коледжами), в якому дослідити мотивацію вибору місця 

навчання, джерела отримання інформації про Університет, питання 

щодо адаптації в ньому тощо (у тому числі і для іноземних громадян). 

Відповідальний: декан факультету соціології 

В.В. Чепак, завідувач лабораторії 

соціологічних та освітніх досліджень 

В.В.Лапіна. 

Термін: до 01.12.2021 р. 

4. Постійній бюджетно-фінансовій комісії Вченої ради і планово-фінансовому 

відділу Університету передбачити, формуючи кошторис Університету на 2022 

рік, видатки на професійно-орієнтаційну діяльність, у т.ч. відрядження, з 

метою проведення професійно-орієнтаційної роботи. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи (фінансово-економічні 

питання) О.Б. Білявська. 

Термін: до 01.12.2021 р. 
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