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о "фiлософiI до КНУ iMe'i тчрч.uiш.вченка,ri ziiibb;; ffi:;
Bid 07 лuсmопаdа 2022 рокуЗаслухавШи та обгОворившИ доповiдЬ проректора з науково-педагогiчноi роботиАпдрi" Гожика та вiдповiдального секретаря ПриймальноТ KoMiciT Андрiя Креневича<<ГIрО результати вступноТ кампанiТ' ZOiZpoKy i завдання щодо органiзацiТ тазабезпечення 

уqийому абiтурiентiв i .oooyuu.riu Вищот освiти ступеня докторафiлософiТ до КНУ iMeHi тарасЪ Шевченк а на 202З12024 н.р.)), Вчена рада Киiвськогонацiонального унiверситетУ iMeHi Тараса ш.u.,."па (далi - Унiверситет) вiдзначас,що цьогорiчна вступна кампанiя була найскладнiшою у XXI сторiччi. В умовахагресiТ росiйськОТ фелераUiТ булИ кардинаЛьно змiненi умоuИ прийому до закладiввишiоТ i фаховоi передвищоТ освiти VкраТни - "* " частинi вступних випробувань(наприклад, замiна знО на НМТ, мкт, мтнк, якi прово диIlисяв кiлька хвиль), так iв частинi TepMiHiB вступноТ кампанiТ.- .uрu*уruпня бiльшостi категорiй здобувачiв нанавчання вiдбулося в}ке у BepecHi zo)z Ъопу, Що спричинило вiдтермiнуванняпочатку навч€lJIьного року для вступних KypciB (за piBHe, ,,Ou*-a'pa) - до lбвересня, а за piBHeM кмагiстрuu - до l x<oBTn"). До того ж змiни до обов'язкового дляBcix ЗВо ПорядкУ прийомУ неодноразово внос илисяупродовлс вступноТ кампанiТ.Фактором, який суттево ускладнив роботу nynniiu тестувань, були регулярнiзагрози ракетних нападiв, ciM таких пунктiв було розгорнуто на базi Унiверсите].у: вкорпусах по вул. Василькiвська, 90-А, просп. Академiкu iryrпno ва (2, 4 д, 4г, 4 Е),вУл' Юрiя [лленка, З6/l, вУл. Волооrr"р."*u, 60. слiд вiддати нале}кнеспiвробiТникаМ економiчного, механiко-rurarur".rного, iсторичного, фiлософськогофаку.llь,гетiв, навчальНо-науковиХ iнститу.гiв кIнститут бlологii та медицини),високиХ технологiй, права, журналiстики, мiжнародних вiдносин, факуль.гетiвкомп'ютерних наук та кiбернетики, радiофiзики електронiки i комп'ютерних сис'ем,якi пiд загаJIьним керiвництвом С. k-ono.o самовiддано провели тестування майже3500 абiтурiентiв.
Як i проГнозувалОся керiвництвоМ Унiверситету HaBecHi, на результати вступноТкампанiТ кардин.uIьно вплинули :

- виiЪд значноТ кiлькостi потенцiйних абiтурiентiв (як за програмами <фаховогсlмоJIодшОго бакалавра)) та <бака-павРа)), таК i ,u irро.РамамИ рiвня <магiстра>) за MeiKiУкраТни, що сприt{инило зменшення кiлькостi, учасникiв вс'упних випробуваньмайже на 40о/о _ гrа НI\4'Г записал ися 229 тисяч осiб, т,одi як у iOZ't роцi участь у ЗLIОвзяли 390 тисяч осiб;
- зменшення кiлькостi п:rатоспромо}кного попиту на навчання вiд абiтурiен,гiв;

олодимир БУГРОВ



- Зменшення кiлькостi абiтурiснтiв, якi бажаIоть навчатися в киевi, iз числамешканцiв захiдного, пiвнiч"о-,*iдпого i пiвденного регiонiв, а також тих жителiвцентраJIьного регiонУ, РоДИНияких здобули статус внуiрiшньо перемiщених осiб;- практична вiдсутнiсть абiтурiентiв-iноземцiв.
На результати вступноТ кампанii. тако}к

академ i чноТ доброчес HobTi окрем им и ЗВ O, rnl,'i'JfrlJ;, X'#:l:il,T L 
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обовоязкоtsими для Bcix термiнами зарахуваIlь, видаваJIи накази про зарахування наконтракт Задовго до затtsердх(ених cTpoKiB. На нашу дй;; недопущенням такихпорушень мае опiкуватися !ержавна служба ,no.ii ocuii", яка до того ж маеможливiсть i нiцiювати потужнi iаходи .nn 
"uy 

nu yHi верситети-порушники.
незважаючи на Bci вищевказанi фактори, Унiверситеrу майже вдаJIося в цiломуДОСЯГТИ ОПТИМiСТИЧНИХ ПРОГНОЗНИх показникiв. nuoopy' ,u кошти {ержавногобюджетУ i HaBiTb вдвiчi п'р.u"щ"." прогнознi покйпrки при зарахуваннi нанавчання за кошти фiзичних та юридичних осiб (втраr" порiuпяно з минулим рокомсклали трохи бiльш як 15%).
Вплив ycix вищез€Lзначених чинникiв призвiu до того, що вперше упродовх(ocTaHHix poKiB Унiверситет втратив провiднi позицiТ щодо кiлькостi заяв за piBH.Mбакалавра (четверте мiсце пiсля Нацiонального унiверситету <JlbBiBcbKaполiтехнiка>, Нацiонального технiчного унiверситету Украiни ккиiвськийгtолiтехнiчний iнститут iMeHi 

,Iгоря Сiкорського> i Лiвiвського нацiональногоунiверситету iMeHi IBaHa Франка).
Проте' Унiверситет зберiг лiдерство за кiлькiстю заяв за piBHeM <магiстра> (набазi першого рiвня Вищоi освiти). Пр" цrому випередив Нацiональний т.ехttiчнийунiверситет УкраТни <КиiЪський полiтехнiuпiП iнститут ireJ Iгоря CiKopcbKot.o>,який посiв 2 мiсце, майже на пiвтисячi заяв.
успiшною слiд вва}кати i koHkypeнTlly позицirо Унiверситету з набору наНаВЧаННЯ МаГiСТРiВ На ocHoBi ПОВНОТ 

'u*опоi'середньот ocBiTpr за спецiальнiстю 222<МIедицина>: Унiверситет посiв_l4 мiсце в рейтингу заяв, випередивши майжеполовину спецiалiзованих зво, i 7 мiсце.u u.п"ч"ною прохiдного балу.попри складну ситуацiю у.поточному роцi прийом абiтурiснтiв на навчання заосвiтнiми програмами i спецiалопо.r"й"' ocBiiHix piBHiB' ,,oonrop фiлософiТ>,<магiстр>, кбакалавр>, освiтньо-професiйного ступеня <фаховий молодшийбакаrавр>> вiдбувся органiзовано й успiшно. I_{ього року ло Унiверситету було поданопонаД З7 тисяЧ заяв.длЯ участi у Ko'Kypci, щО створилО сприятлИвi умовИ лля вiдборуна навчання абiтурiснтiв iз високими академiчними покztзниками. Пiдтвердженнямцьому е те, що серед lЗ3 ocBiTHix програм за piBHeM бакалавра 44 освiтнi'програмио'римzlли прохiдний бал на бюджет понад 190 балiв , а 46 ocBiTHix програм - в межахвiд l80 до 190 балiв.
!о аспiрантури (ад'юнктури) Унiверситету у 2022 роцi оголошений прийом iз40 спецiальностей, l5 галузей-знань на 45 освiтньо-наукових програм пiдготовкилокторiв фiлософiт, Затверлхсенi Мlон Укратни показники державного замовлення напiдготовку в аспiрант,урi Унiверситету склrLпи 127 мiсць, з них l22 мiсця на очну(ленну; та 5 мiсць (спецiальнiсть 28l Публiчне управлiння та адмiнiстрування) наочну (вечiрню) форму навчання, зокрема:- l мiсце - на спецiальнiсть 035 Фiлологiя (для пiдготовки громадянина КНРвiдповiдно до Угоди мiж моН УкраТни та МО КНР);

)



- l мiсце - на спецiа-гlьнiсть l03 Науки про ЗемлЮ (для пiдготовки грOмадянина
Р;iffiI"":,'Нfi'iНrrff.",{;;:, Mi>lt ур"ло, украi,ни та ур"до*,, свр про

чr, rf,'ffi НЖ#;Т; #]'''ТеРСТВа 
Оборони YKpai н и на п iдгоr,овку в ад, юнктурi

Загальна кiлькiсть поданих заяв
iнституту).

- 432 (в т.ч. 4 заяви подано до Вiйськового

ГIро якiсний показник пiдготовки вступникiu до аспiрантури свiдчать високiпрохiднi бали: 175 осiб оТрИМаJIи ДоДаТковi бали ,u nuu.ruruni/"uynoBi досягнення,\44 особи мають nuynori публiкачiТ. С.р.д"iй прохiдпrМ а- на одне мiсцедержавного замовлення _ l00 балiв. Найвищий прохiдний бал (на мiсце за рахунокдержавнОго замовЛення) _ lбl бал (ОНП <Менедrкмент>).
ПiД чаС прийомУ заяВ вiд вступникiв, проведення вступних вигtробувань iзарахуваНня на навчаннЯ булО забезпечено режиМ вiдкритоСri i nporopocTi, чiткуроботу ceKpeTapiaTiB вiдбiркових комiсiй факул"rетiв/iнститутiв/навч€Llьно- науковихiнститутiв i коледrкiв, вiддiлу. 

1спiрантур" ,u докторантури, ЮРидичноТ слу>tсбиceKpeTapiaTy ПриймальноТ KoMiciT Унiверситету, що дозволило провести вступнукамrlанiю на н€цежному piBHi. 
l J 

.

вступнiй кампанii передув€Lпо проведення значнот професiйно-орiснтацiйнот
роботи' якУ здiйснювали факультети/iнститути/навча,r"Ъ-"аупоui iнсr.итути iколеджi за координування ректорату. I_{eHTp комунiкадiй Унiверситету на високомуpiBHi здiйснив 

_ _супровiд вступнот кампанiт в засобах масовот iнформачiт. IоцУнiверсИтету i I_{eHTp телекомунiкацiЙ забезпечили iнформацiйну складову вступноТкампанiТ та надiйнiсть засобiв KoMyHiKauiT. Вiддiл ;у;р;""оу вступноi кампанiТзабезпечив виконання ycix Видiв органiзацiйних заходiв nu Ъ-.rr,ному piBHi такоординацiт дi; структурних пiлроiлiлiв. Ншежну допомогу вiллiлу супроводувступноТ кампанiТ з питань оформлення конкурсних пропозицiй було надано вiддiломзабезпечення якостi освiти. Вiлдiлом u.nipu"ryp" та докторантури проведенiтренiнги з представниками технiчного ..np.rupiaiy, вiдповiдальними по роботi заспiрантами та доктораНтами' на яких обговорюв€Lлися ocHoBHi моментИ щодовступнот кампанii ло аспiрантури. Вiдпрацювання стратегiI органiзацiт та проведеннявступноТ кампанiТ ло аспiраНТУри (аД'юнктури) у 202?роui . умовах военного станувiдбувалося на засiданнях Науково-технiчньi puo" УнiвЁрсиr.rу.
при зарахуваннi на навчання за BciMa освiтнiми Ьrуп.п"rи план дер}кавногозамовлення виконано у повному обсязi. До УнiверситЬту за ocBiTHiM Ъrуп.".n'<бакалавра> зарахованО 2 бs8 вступникiв, за ocBiTHiM ступенем <магiстра>l 469 встУпникiв, За оНП uдопrорi фiлософil)> _ 270 встУпникiв, за ocBiTHbo-професiйним ступенем <фахового молодшого бакалавра)) - l72вступники. Значнуki_ltbkicTb абiтурiснтiв зараховано на навчання за кошти rоридичних i фiзичних осiб.Станом на 0l жовтня 2022 РокУ, на контракт було .upu*ouuno 4Збl вступника.зокрема ло аспiрантури _ l42 вступники. Всього до Унiверситету зарахован о 8 776осiб.

Традицiйно перебiг вступноТ кампанiТ
необхiдно зосередити увагу при пiдготовцi
навчання в Унiверситетi. Зокрема,
факультетi B/i нститут i в/нав чаJI ь но- наукових
aбiTypicHTiB:

висвiтлив питання, на вирiшеннi яких
до наступного прийому абiтурiснтiв на

не Bci KoHKypcHi пропозицiТ
iнститутiв вiдповiдали запитам



- на l4 програм (4%) не було зараховано жодного студента: б програм за piBHeMкбака-гlавР а> (З%) i 8 програм з'а piBHeM <<магiс тра> (4,5О/о);- на 35 програМ за piBHeM <бакмавр rr'lZЗИ1 було зараховано менш як поl0 осiб;
- на 40 програМ за piBHeM кмагiстра > (25%)було зараховано менше 7 осiб.Факультетам/iнститутам/навч€LJIьно-науковиМ 

iнститутам необхiдновiдповiдально переглянути свос формуuu"п" попкурсних пропозицiй - не лише Щодозменшення набору на програми заочноi форми навчання (на l50% оголошених вПравилах прийомУ npo.pu' не набрал" *одпо.о стуДента)' але й щодо потребискорочення кiлькостi одночасно фу"пцiопуir"" в межах спецiальностi програм

i:НЦ : Н fiir ;};tr 1,J"".T*3J# 
i;' ; ; пр о грам ах прям о корелюе у ць о му

при пiдготовцi до вступноi кампа nii zоzз року слiд врахувати, що правила iTпроведення, швидше за все, у зв'язку iз воснним станом знову бУдуr, сформованi iз
;:;:;r"Ш"jЁ},Ы,:'ЯМИ 

ВiД НОРМ ЗаКОНiВ vn|uT"" uПро ,"*у o.uiryu i <про фахову

зваrкаючи на вищезазначене, Вчена Рада Унiверситету ухвалю€:l, Доповiдь проректора з науково-педагогiчнот роботи дндрi, Гожика .гавiдповiдальногО 
.:.еIq:тарЯ ПриймальноТ KoMicii Анлрi" Ёр.п.uича uПро результативступноТ кампанiТ 2022рокУ i завданНя Щодо ор.чпi.uцii'та забезпечення прийомуабiтурiентiв i здобувачЬ u"щот освiти ;й;"; доктора фiлософii до КНУ iMeHi'Гараса Шевченк а на 202З/2024 н.р.) взяти до вiдома. Роботу ПриймальноТ KoMiciT таBcix структурних пiдроздiлiв Унiверситету пiд час вступноТ кампанiТ схвалити.

2. Вiддiлу забезпечення якостi освiти, навч€lJIьно-методичному вiддi;rу,ceKPeTaPiT{ ПНlмальноi ком ic iT, в iддiлу .ynpouooy вступнот кам панiт:z.l. lllдготувати i подати_на затвердження Вченiй ралi УнiверситетуПравила прийому ло КиТвськогЬ нацiонального унiверситету iMeHiТараса Шевченкау..202З роцi з ypu*yuu"";;;;i;", yrouu* прийому талосвiду ttьогорiчнот вступнот кампанiт.
BidпoBidcutbHi; вiдповiдальний секретар
ПриймальноТ KoMicii А.П. Креневич, п.рЫ""пВiДДiЛУ сУпроводу вступноI кампанiт
О.О. Креневич, керiвник вiддiлу ruб..п.r.r,п,
якостi освiти !.В. Щеглюк, керiвник вiддiлу
аспiрантУрl 

]ч ДокТорантУрИ А.Ь. ТкачУк 
'

Термiн: до 0l .l2,2022 р,2,2, Пiдготувати i подати на затвердження ректору Унiверситету пропозицii.дО MiHicTepcTBa освiтИ i наукИ YKpaiHi ЩодО nnu"y державногозамовлення для навчання в Унiверситетi за BciMa рiвнями Вищо[ освiти
у 202З роцi.

Вidповidальн.i; _проректор з науково-
педагогiчноТ роботи А.П. Гожик, проректор з
HayKoBoi' роботи Г.М. Толстанова, керiвник
навчально-методичного вiддiлу А.П. Пижик,ЗаВiДУвач вiддiлу аспiрантури 

-ru

докторантури А.О. Ткачук, декани



факультетiв/директори iнститутiв/ навчально-наукових iнститут.iв.

з Ф а кул ь 

l.ry : :: ]| 1rTa 
м /н ав ч ал ь н о f;;::"I],] j; li".ii,1'J.l. (JОговорити на засiданнях 

]факультетiв/iнститутiв/навч.rйuукових 

'"J;ir oo""#iдоповiдь проректора з наукоuо-п.дuiогiчноi роОБr" Андрi, Гоrкика тавiдповiдального .b*p.rup" ПриймальноТ KoMiciT Аrдрi" Креневичакпро результати вступнот кампанii zozi i,i-y' i завдання Щодоорганiзацii та забезпечення прийому абiтурiЙтiв i здоОувачiв вищоТосвiти ступеня доктора бlлосьбlт до кну lMeHi Тараса Шевченка на202З/2024 н.р.).

вidповidапьнi; декани факультетiв/директори/нача-пьники iнститутiв/ пuъч-опо-
наукових iнститутiв.
Термiн;до l5. 12.2022 р.

з,2, Проаналiзувати конкурентоспроможнiсть ocBiTHix програм, iхнювiдповiднiсть запитам-абiтурйнтiв та потребам ринку працi зурахуванням результатiв вступнот кампанiт 2о22року. Подати назатвердження перелiки^освiтнiх програм за BciMa pi"""r" освiти дляоголошення набору у 202З роцi.
Вidповidацьнi; декани факультетiв/
директори/начальники iнститутiв/ пuЪ"-опо-наукових iнститутiв, керiвник вiллiлу
забезпечення якостi освiти Д.Ь. Щеглr*.' 

"' "

TepMiH: до l5. l2.2O22 р.

з,3, Розмiстити. на _сайтах факультетiв/iнсти,гутiв/навчально-науковихiнститутiв (У рубриках <АбiiурiепrуZr.rупнику>) iнформачiю пронаукову iнфраструктуру пiлроiлiлу, прЬпонованi ,Ёr" науковихдослiджень в аспiрантурi, вiзитнi"'пuрrп" потенцiйних науковихкерiвникiв з метою пiдвищення привабливостi вступу ло u.пiрчнтури.Звернути особливу увагу на наявrriсть у вказаних рубриках описiв ycixocBiTHix програм за кожним ocBiTHiM .ryn.nar.
Вidповidальнi: декани факультетiв/
директори/начальники iнститутiв/ навчально-
наукових iнститутiв, проректор з науково-
педагогiчноi роботи (зв'язки з громадськiстю)
О.Л. flобржанська, зЕвiдуruч вiддiлу
аспiрант'Ури та докторантури А.о, Ткачук,
директор l_(eHTpy комунiкачiй
В.В. Литвиненко.
Терм iH: протягом навч€шьного року.

З.4, Продовх<ити роботу щодо вдосконаJIення
факультетi B/i н ститутi в/нав чаль но-науко вих
оперативного iнформуван}tя вступникiв.

iнформаuiйних
iнститутiв

Продовжити

сайтiв
Для

практику
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спiлкування з абiтурiентами
соrtiдцбцi мережi, електронну
(Telegram, Skype, Viber тощо).

через електроннi засоби, зокрема
пошту, рiзноманiтнi комунiкатори

вidповidальнi; декани факультетiв/
директори/начальники iнститутiв/ пчъ.r-rпо-
наукових iнститутiв.
Терм iH : протягом навчаJIьного року.

З.5. Полiпшити iнформачiйне наповнення сайтiв факультетiв/iнститутiв/навчально-наукових iнститутiв , сайту ,iio.orou"o.oвiддiлення Для навчання iноземних громадян, дублюючи iнформацiюанглiйськоЮ мовою, ЗеДля ор.u"i.uчiйного та iнформацiйного
забезпечення мiжнароднот дiяльньстi Унiверситету з питань залученняiноземних громадян на навчання ло Унiверситету.

вidповidальнi; завiдувач пiдготовчого
ВiДДiЛення для iноземних громадян
Г.О. Усатенко, декани факультетiв/
директори/начальники iнститутiв/ навчально-
наукових iнститутiв.

з . 6 . орган iзув ати про фор i е :?#,;";T'}:LlН;rЪ",ll,ioY.o.o 
уч н i ввипускниХ класiВ середнiХ шкiЛ i студентiв ,"ny.nn"* KypciBосвiтнього ступеня <бакалавра> спiльно, пiд.оrовчим Ыддiп.ппям длягромадян Украiни, студентським активом Унiверситету.

Першочергово звернути увагу на профорiснтацiйну роботу серед учнiвпрофiльних класiв лiцеiв, гiмназiй,' коледжiв ,. K".ub i регiонiвукратни; органiзацiю позицiонування Унiверситету, йогоiнститутiв/навчально-наукових iнсiитутiв/факультеiiв, кафелр iспецiальностей у соцiа-пьних мережах. Заслухати звiт про виконання
ПРОфОРiСНТацiЙноТ та агiтацiйллоТ роботи на засiданнi ректорату
у TpaBHi 202З року.

Вidповidqпьнi; декани факультетiв,
директори/начальники iнститутiв/ навчаJIьно-
наукових iнститутiв, проректор з науково-
педагогiчноТ роботи (гуманiтарнi питання)
I.О.Степанець, завiдувач пiдготовчого
вiддiлення для громадян Украiни
I.B. Ляшенко, в.о. голови Ст,улентського
парламенту Унiверситету С. Еринбург.

З.6. Факультету. _.оuiоп#f,j'-dr.Ж''О?:;_опне unn.rruunn"
першокурсникiв (включно з коледжами), в якому дослiдити мотивацiювибору мiсця навчання, джерела отримання iнформацiт про
унiверситет, питання щодо адаптацiт u 

"ооrу 
тощо.

Вidповidальнuй: декан факультету соцiологii
В.В. Чепак.
Тер"м iH: до 0 l .04.202З р.



4. Фаховим коледжам:
4,1' ОбговоритИ на засiданняХ педагогiчниХ раД коледжiВ доповiдьпроректора з науково-педагогiчнот роботи Андрi, Гоrкика тавiдповiда-лlьного секретаря ПриймальноТ KoMiciT А"дрiо КреневичаКПРО РеЗУЛЬтаТи вступноi кампанiТ 2022 року i завдання щодоорганiзацiт та забезпечення прийому абiтурiентiв i здобувачiв ВищотОСВiТИ стУпеня доктора фiлосЬбlТ до КНу lMeHi тараса шевченка на202З12024 н.р.).

в id по в idапьнi,, директори коледжiв.
Термiн; до 01 .l2.2022 р.

4,2, Пiдготувати i подати на затвердження Вченiй ралi УнiверситетуПравила прийому до коледжiв.
Вidповidапьнi; директори коледжiв,
вiдповiдальний ..np.rup ПриймальноТ KoMiciT
А.П. Креневич, керiвник вiддiлу .ynpouooy
вступноТ кампанiТ О.О. Креневич,
TepMiH: до 0l .l2.2022 р.

4,з, Проана,пiЗУВаТи вiдповiДнiсть ocBiTHix програм коледжiв запитамвступникiв i потребам ринку праui з урахуванням результатiв вступноТкампанiТ 2022 рокУ та затвердити перелiки освiтнrо-професiйних
програм, на якi буле оголошено набiр у 202З рочi.

В idпов idальнi : директори коледжi в.
TepMiH: до 0l .|2.2О22 р.

4,4, ПiдгОтуватИ i податИ на затвеРдженнЯ ректору Унiверситету пропозицiТдо MiHicTepcTBa освiти i науки Украihr Щодо nnury державногозамовлення Для навчання в коледжах Унiверситету за ocBiTHbo-професiЙним стуПенем кфахового молодшого байалавра) у 202Зроцi,
в idпов idап ьн i: директори коледжiв
Терлliн: до 0l .02.2О22 р.

4,5, Продовжити роботу щодо вдосконалення iнформаuiйних сайтiвколеджiв для оперативного iнформування вступникiв. Продовжитипрактику спiлкування з абiтурiентами через електроннi засоби,зокрема соцiа.пьнi мережi, електронну пошту, рiзноманiтнiкомунiкатори (Telegram, Skype, Viber тощо).
В idповi dал ьн i: директори коледжiв.

4.6. органiзувати профорiс :Ж";"iЧ"Тff;,1У;Н:",;"::о.^ 
учнiвсереднiх шкiл, брати активну участь в ярмарках професiй.

В idпо в idальнi : директори коледжiв
Терл,l iH : упродовж навчального року.

5, Постiйнiй бюджетно-фiнансовiй KoMicil, ВченоI Ради i планово-фiнансовомувiддiлу Унiверситету передбачити, формуючи кошторис Унiверситету на 202З piK,



видатки на професiйно-орiснташiйну дiя.цьнiсть, у т.ч. вiдрядження, з метоюпроведення професiйно-орiентацiйноТ роботи.
Вidповidальнi; проректор з науково-
педагогiчноi роботи (фiнансово-економiчнi
питання) О.Б. Бiлявська.
Термiн: до 0l .01.2023 р,

6. [{eHTpy комунiкацiй:
6.1. РозробитИ та реалiзуватИ плаН заходiВ на 20221202з н.р. щодоiнформаrriйноТ пiдтримки вступноТ кампанii в сучасних ЗМI;органiзувати активну iнформаuiiну й рекламно-агiтацlйну кампанiюпро Унiверситет в електронних i друпо"аних ЗМI i. .алуЙпням до iTпроведення науково-педагогiчних пРаЦiвникiв i стул.пriu ycix piBHiBвищоi та фаховот передвищот освiти Унiверситету.

Вidповidапьнi; проректор з науково-
педагогiчноТ роботи (зв'язки з громадськiстю)
О.Л. !обржанськa директор L{eHTpy
комунiкацiй В.в. Литвиненко, деканифакультетiв, директори/начальники
irлститутiв/навчально-наукови* in.r"ryTiB, в.о.голови Сryлентського парламенту
Унiверситету С. Еринбург.
Терм iH ; протягом навч;шьного року,

7, Iнформаuiю про хiд виконання ухв€Lли заслухати на засiданнi ректоратуу листопадi 202З року.
8, Контроль за виконанням цiсТ ухваJrи покласти на першого проректораВ.В. Iльченка.

Перший проректор лодимир IЛЬЧЕНКО

Проректор
з науково-педагогiчнот роботи Апдрiй ГоЖИк
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