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Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 29 листопада  2018 року, протокол № 4

з питання «Про пiдсумки прийому студентiв у 2018 роцi та завдання щодо
забезпечення якiсного набору у 2019 роцi».

Заслухавши  та  обговоривши  доповiдь  проректора  за  навчально.і.  роботи
професора Явтушенка А.М., який пiдвiв пiдсумки прийому студентiв у 2018 роцi та
визначив  завдання  щодо  забезпечення  якiсного  набору  у  2019  роцi.  Професор
Явтушенко  А.М.   висвiтлив   стан   справ   з   вступниками   для   здобут1`я   ступечя
«бакалавр»  в  цiлому  по Укра.і.нi:  в порiвняннi  з 2017  роком  2018  рiк вступників
було менше на 74,5 тисяч осiб, вiдповiдно, було подано на 198 тисяч менше заяв на
вступ  до  ВНЗ.  Коментуючи  стан  справ  з  вступом  до  державного  унiверситету
телекомунiкацiй доповiдач  констатував,  що  на перший  курс  в Унiверситет було
прийнято менше лише на  17 осiб, що говорить про правильно вибрану полiтику
проведення  агiтацiйно.і. роботи  серед  учнiв  шкiл  та  коледжiв  Ки€ва  та  Укра.і.ни.
доповiдач прокоментував данi результатiв ЗНО за основними предметами вступу,
набору  студентiв  в  державний  унiверситет  телекомунiкацiй  у  2018  роцi,  надав
аналiз  набору    на  навчання  в  Унiверситет  за  2014-2018  роки,  який  збiльшився
майже у два рази порiвняно з 2013 роком,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Iнформацiю    про  пiдсумки  прийому  студентiв  у  2018  роцi  та  завдання
щодо забезпечення якiсного набору у 2019 роцi взяти до вiдома.

2. Забезпечити проведення агiтацiйно.і. роботи серед учнiв шкiл та коледжiв
мiста Кисва та Укра.і.ни з щотижневим звiтом керiвникiв структурних пiдроздiлiв
про проведену роботу.
Iiiдп;вiдальнйi:     д;ректор  Навчально-наукового  центру_  доцент  Гуменюк  В.В.,
директори Навчально-науковuх iнститутiв, зав_iРу3ачi кафедр.
Тёрмiн виконання:  грудень 2018року -червень 2019 роту.

3. Забезпечити    систематичне    оновлення    iнформацi.і.   щодо    вступу    на
сторiнках  Сайту  Унiверситету,  висвiтлення  переваг професiй  за  спецiальностями
пiдготовки кафедр.
Вiдповiдальн;й:  -   завiдувачi   кафедр,   начальник   iнформацiйно-обчислювального
вiддiлу Зiненко Ю.М.
Термiн вuконання: грудень 2018року -червень 2019 року.

4. Надати пропозицi.і. щодо вступних iспитiв за не бюджетними конкурсними
пропозицiями.
Ёiдповiдальний: директори Навчально-наукових iнститутiв, завiдувачi кафедр.
Термiн виконання: до 4 грудня 2018 року.

5. Провести роботу по орiснтацi.і. випускникiв освiтнього рiвня «бакалавр» за
спецiальностями:  123  -  «Комп'ютерна  iнженерiя»,  125  -  «Кiбербезпека»,  054  -
«Соцiологiя»,   073   -   «Менеджмент»,   075   -   «Маркетинг»,   281   -   «Публiчне
управлiння   та   адмiнiстрування»   щодо   здачi   ними   вступних   випробувань   з
iноземно.і. мови у формi ЗНО при вступi до магiстратури.
Вiдповiдальний: директори Навчально-науковш iнститутiв, завiдувачi кафедр.



Термiн виконання: до червня 2019 року.
6.   Надати   пропозицi.і.  по   складу   предметних  екзаменацiйних,   фахових

атестацiйних, апеляцiйно.і. та вiдбiркових комiсiй.
Вiдповiдальний: директори Навчально-науковuх iнститутiв, завiдувачi кафедр.
Термiн виконання: до 20 лютого 2019 року.

7. Пiдготувати  та  надати  програми  вступних  iспитiв,  тестовi  завдання  та
критерi.і. оцiнювання вiдповiдi вступникiв.
Ёiдп;вiдальнuй: директори Навчально-наукових iнститутiв, завiдувачi кафедр.
Термiн вuконання: до
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