«ЗАТВЕРДЖУЮ»

РІШ ЕН Н Я
Вченої ради від 23 вересня 2015 р.
«Підсумки вступної кампанії 2015 року та основні завдання щодо організації
прийому у 2016 році»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з НПР Ігнатьєвої I.A.
про підсумки вступної кампанії 2015 р. та завдання з організації і
забезпечення набору студентів у 2016 р. Вчена рада університету відзначає,
що вступну кампанію в 2015 році було організовано на достатньому рівні,
вона пройшла в умовах гласності та прозорості без будь-яких порушень
чинного законодавства та нормативних вимог МОН України.
Вчена рада університету відзначає, що обсяги державного замовлення у
2015 р. структурними підрозділами виконано в повному обсязі. Накази про
зарахування вступників на місця за державним замовленням і за кошти
фізичних або юридичних осіб сформовані в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти у терміни, зазначені Правилами прийому.
Позитивною тенденцією є збільшення у порівнянні з минулим роком
обсягів прийому студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (далі
- ОКР) «Молодший спеціаліст» на 10 осіб, освітнього рівня (далі - ОР)
«Бакалавр» на 232 особи (13,76%). Вперше здійснено набір студентів за
напрямами підготовки «Біотехнологія», «Правознавство», на спеціалізацію
«Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів» (напрям підготовки «Дизайн»).
Збільшилась кількість осіб, які зараховані на здобуття ОР «Магістр» на
242 особи (47,54 %), що пов’язано з перерозподілом ліцензійних обсягів.
Вперше здійснено набір студентів за спеціальністю «Управління
інноваційною діяльністю», на спеціалізації «Управління підприємствами в
країнах ЄС», «Менеджмент fashion-індустрії» (спеціальність «Бізнесадміністрування»).

У той же час, кількість осіб, які зараховані на навчання для здобуття
ОКР «Спеціаліст» скоротилася на 454 особи (62,36 %).
Враховуючи тенденції та причини щодо змін контингенту осіб, які
зараховані на навчання до університету, та керуючись необхідністю
забезпечення достатніх кількісних та якісних показників його формування,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА :
1. Вважати роботу приймальної комісії університету і відокремлених
структурних навчальних підрозділів КНУТД щодо прийому студентів у
2015 р. задовільною.
2. З метою організації роботи приймальної комісії у 2016 році:
2.1. Ректорату, деканатам, кафедрам спрямувати зусилля на поширення
конкурентоспроможної освітньої діяльності університету, як однієї з
передумов збільшення контингенту осіб що навчаються, шляхом
ліцензування нових напрямів підготовки та спеціальностей та збільшенням
ліцензійних обсягів за напрямами підготовки (спеціальностями) де є 100%
використання ліцензійних обсягів, за рахунок зменшення ліцензованого
обсягу нерентабельних напрямів підготовки (спеціальностей).
Відповідальні: проректор НПР Ігнатьєва І. А., директор НМЦУПФ
Моргулець О. Б., декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: протягом 2015-2016 н . р.
2.2. Деканам факультетів при формуванні плану прийому-випуску
студентів за державним замовленням у 2016 році зважено і обґрунтовано
керуватися об’єктивною ситуацією щодо попиту, що склався за окремими
напрямами підготовки (спеціальностями), зокрема за напрямками підготовки
(спеціальностями), які не мають популярності серед абітурієнтів або
програють конкуренцію на ринку освітніх послуг іншим ВНЗ, передбачити
зменшення обсягів держзамовлення, їх перерозподіл за іншими напрямками
(спеціальностями) або тимчасово відмовитись від надання пропозицій на
2016 р.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 15.11.2015 р.
2.3. Ректорату, деканатам, Центру доуніверситетської та індивідуальної
освіти,
відділу
маркетингових
комунікацій,
активу
студентського
самоврядування організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед
учнів випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів
бакалаврату. Першочергово звернути увагу на профорієнтаційну роботу
серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів
України та організацію позиціонування Університету, його інститутів,
факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних електронних мережах.

Відповідальні: проректор з навчально-педагогічної роботи та
міжнародних з в ’я зків Чабан В. В., директор ЦДІО Горобець В. А., начальник
відділу маркетингових комунікацій І. 1., декани факультетів, директори
інститутів, голова студентського самоврядування Красиловський В. С.
Термін: протягом року.
2.4. Секретаріату приймальної комісії з урахуванням досвіду минулорічної
вступної кампанії удосконалити сторінку «Абітурієнту» на сайті
університету, звернувши першочергову увагу на доступ до необхідної
інформації осіб, які виявляють бажання ознайомитись з особливостями
організації вступної кампанії в університеті та інформацією щодо
структурних підрозділів.
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, декани
факультетів, завідувачі випускових кафедр, директор ННЦІТ Стаценко В. В.
Термін виконання: до 31.12.2015 р.
2.5.

Секретаріату приймальної комісії забезпечити організацію роботи
консультаційного центру в приміщенні приймальної комісії.
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, декани
факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: протягом року.
2.6.

Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора з
НПР Ігнатьєву I.A.
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