
р1шЕння
Вчено.1. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 18 листопада  2019 року, протокол № 8

з питання «Про пiдсумки прийому студентiв у 2019  роцi та завдання щодо
забезпечення якiсного набору у 2020 роцi»

Заслухавши    та  обговоривши  доповiдь    прорекгора  з  навчально.і. роботи
професора Явтушенка А.М., який пiдвiв пiдсумки роботи приймально.і. комiсi.і.  та
прийому студентiв у 2019 роцi,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

ухвАлили:
1. Iнформацiю  пiдсумки прийому студентiв у 2019  роцi взяти до вiдома.
2. Роботу приймально.і. комiсi.і. з органiзацi.і. тi проведення вступно.і. кампанi.і. у

2019 роцi вважати задовiльною.
3. Приймальнiй комiсi.і. пiд час вступно.і. кампанi.і. 2020 року забезпечити:
-  неухильне дотримання  норм Закону Укра.і.ни  «Про вищу  освiту», Умов

прийому до закладiв вищо.і. освiти Укра.і.ни у 2019 роцi, Положення про приймальну
комiсiю державного унiверситету телекомунiкацiй;

-  свосчасне розроблення i оприлюднення Правил прийому до державного
унiверситету  телекомунiкацiй  та  внесення  в  них  змiн  на  пiдставi  вiдповiдних
нормативних актiв Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни;

-  формування   конкурсних   пропозицiй   для   здобутгя   вищо.і.   освiти,   .і.х
оприлюднення на сайтi Унiверситету та внесення до €дино.і. бази;

-  iнформування  вступникiв  та  батькiв  через  сайт  Унiверситету  та  засоби
масово.і. iнформацi.і. про особливостi та хiд вступно.і. кампанi.і. 2019 року.

-  надання консультацiй для iнформування вступникiв та допомоги у подачi
елек1ронних заяв;

-  надання  юридично.і.   консультацi.і.   для  осiб,  якi  мають  особливi  умови
участi у вступнiй кампанi.і. тощо;
Вiдповiдальний:      голова  приймально.t  комiсi.t,   директор   Навчально-наукового
центру доцент Гуменюк В.В. , директори iнститутiв,  завiдувачi кафедр,
Термiн виконання: до  1 липня 2020 року.

4. Забезпечити  виконання  заходiв  з  профорi€нтацiйно.і.  роботи  з  метою
стовiдсоткового заповнення лiцензованого обся1у набору на перший курс та добору
на навчання на другий та третiй курси.
Вiдповiдальний:  директори Навчально-науковuх iнстuтутiв,  завiдувачi кафедр.
Термiн виконання: до  1 липня 2020 року.

5. Органiзувати   роз'яснювальну   роботу   зi   студентами-випускниками   4
курсiв щодо вступу до магiстратури на всi спецiальностi лише за умови успiшного
складання  ЗНО  з  англiйсько.і.  мови.  Запровадити  курси  з  англiйсько.і.  мови  для
пiдготовки студенiв до складання ЗНО.
Вiдповiдальний:        директори    Навчально-науковuх    iнстuтутiв,        завiдувачi
випускових кафедр, завiдувач кафедри Iноземнwс мов доцент Семенов Ю.М.
Термiн вuконання: до  1 липня 2020 року.

6. Проводити роз'яснювальну роботу серед студентiв перших курсiв щодо
впровадження  в  Унiверситетi  iнновацiйного  змiсту  навчання  для  ефек1`ивного



поширення   таких   переваг   у   навчаннi   серед   друзiв,   знайомих   та   родичiв
першокурсникiв з метою агiтацi.і. вступу до Унiверситету.
Вiдповiдальний:        директори    Навчально-науковш    iнститутiв,        завiдувачi
випусковш кафедр
Термiн виконання: постiйно.

7. Забезпечити    систематичне   оновлення    iнформацi.і.   щодо   вступу   на
сторiнках Сайту  Унiверситету,  висвiтлення переваг професiй за спецiальностями
пiдготовки кафедр.
Вiдповiдальний:      завiдувачi  кафедр,   начальник  iнформацiйно-обчислювального
вiддiлу Зiненко Ю.М.

В.Б. Толубко
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