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ЗВІТ 

Завідувача Ляшенко Ірини Валеріївни  
Про роботу підготовчого відділення  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
за 2013/2014 навчальний рік 

 

І. Навчальний процес 
1.1. Залучення на різні форми навчання школярів Києва, області та інших 
регіонів України на підготовку до навчання в Університеті та інших навчальних 
закладах, а також до складання ЗНО: 
 
1. Денна форма навчання для осіб, які мають повну загальну середню освіту 

та учнів шкіл екстернів (жовтень 2013 – травень 2014)*.  
2. Денна форма навчання для студентів Оптико-механічного коледжу для 

підготовки до вступу на напрям підготовки «оптотехніка» фізичного 
факультету (листопад 2012 – червень 2014, листопад 2013 – червень 2015).  

3. Вечірня та суботня форми навчання для учнів старших класів терміном 
навчання 8 та 5 місяців (вересень, грудень 2013 – травень 2014)*.  

4. Вечірня форма навчання для учнів Українського фізико-математичного 
ліцею, Київського природничо-наукового ліцею, Ліцею інформаційних 
технологій № 79, Русанівського ліцею та Херсонського фізико-технічного 
ліцею для підготовки до вступу на фізико-математичні факультети 
Університету (з математики, фізики. української мови та літератури) 
(грудень 2013 – квітень 2014)*.  

5. Вечірня та суботня форми навчання для учнів 9-х класів для вступу до 
коледжів Університету терміном навчання 9, 5 та 3 місяці (вересень 2013, 
лютий, квітень 2014 – червень 2014)**. 

6. Лекторій під час весняних канікул (8 днів) для іногородніх абітурієнтів з 
можливістю проживання у гуртожитку (березень 2014).  

7. Літня школа для тих, хто братиме участь у ЗНО в наступному році з 
можливістю проживання у гуртожитку (червень 2014).  

8. Лекторій перед вступними випробуваннями для абітурієнтів коледжів з 
можливістю проживання у гуртожитку (липень 2014).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) – по закінченню даних форм навчання слухачі можуть одержати до 20 

додаткових балів за умови виконання вимог Порядку нарахування додаткових 
балів Університету. 

 

(**) – по закінченню даних форм навчання слухачі можуть одержати 2 
додаткові бали за умови виконання вимог Порядку нарахування додаткових 
балів Університету. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Усього на підготовчому відділенні у 2013/2014 н.р. навчалося 776 
слухачів, з яких 115 – абітурієнти коледжів, 11 – молодших спеціалістів, 
абітурієнтів фізичного факультету. 

 
1.2. Результати підсумкової атестації на підготовчому відділенні. 
1.2.1. Вступ на ОКР бакалавра: 

Серед 536 слухачів підготовчого відділення, які брали участь у вступній 
кампанії 2014 року на ОКР бакалавра 213 претендували на одержання 20 
додаткових балів. З них: 
205 успішно витримали підсумкову атестацію,  
8 осіб не атестовані,  
абсолютний результат в 20 балів одержали 21 особа. 

З осіб, які успішно витримали підсумкову атестацію: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  157 

1.  Географічний факультет 8 
2.  Геологічний факультет 0 
3.  Інститут високих технологій 0 
4.  Механіко-математичний факультет 32 
5.  ННЦ «Інститут біології» 24 
6.  Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем  22 
7.  Факультет інформаційних технологій 9 
8.  Факультет кібернетики 48 
9.  Фізичний факультет 8 
10.  Хімічний факультет 6 

 
З них 147 осіб вступило на бюджетну форму навчання. 
 

5 – вступили на інші факультети, де не діють додаткові бали (2 на факультет 
психології, 3 на економічний факультет)  

4 – не подали документи 
1 – вступник до вищого військового закладу.  
38 – вступили до інших ВНЗ (з них: 

  2 – з 20 б. результатом (Львівська політехніка і КНЕУ ім.. Гетьмана) 
  3 – з 19 б. результатом 
  10 – з 18 б. результатом 
  4 – з 17 б. результатом 
  4 – з 16 б. результатом 
  5 – з 15 б. результатом 
  3 – з 14 б. результатом 
  1 – з 13 б. результатом 
  3 – з 12 б. результатом 
  2 – з 11 б. результатом 
  1 – з 10 б. результатом 
   
 
 

1.2.2. Вступ на ОКР молодшого спеціаліста: 



 3 

Серед 115 слухачів підготовчого відділення, які брали участь у вступній 
кампанії 2014 року на ОКР молодшого спеціаліста 61 претендували на 
одержання 2 додаткові бали. 
55 успішно витримали підсумкову атестацію,  
6 осіб не атестовані. 

З осіб, які успішно витримали підсумкову атестацію: 
40 – вступили до Оптико-механічного коледжу  
4 – вступили до Коледжу геологорозвідувальних технологій 
8 – вступили до інших ВНЗ 
3 – не подали документи в жодний ВНЗ. 

 
 

1.3. Результати вступу випускників підготовчого відділення. 
 
1.3.1. Результати вступу випускників підготовчого відділення на ОКР 
бакалавра: 
Вступили в КНУ імені Шевченка – 55,8% 
Вступили в інші навчальні заклади – 44,2% 
Слухачі, які подали документи і не пройшли у вищий навчальний заклад – 0%. 
 
Високий відсоток випускників ПВ, які вступили до інших навчальних 
закладів обумовлений такими причинами: 
1) вступ до ВНЗ відбувається за ЗНО, і останнім часом абітурієнти обирають 
підготовку у тих закладах, де, насамперед, високим рівнем підготовки на ПВ 
Університету, і бажанням школярів готуватися саме в Університеті, не 
змінюючи намірів вступати до інших навчальних закладів України. 
2) через або відсутність довузівської підготовки в деяких навчальних закладах, 
або через підготовку лише на декілька дисциплін.  
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  275 
11.  Географічний факультет 11 
12.  Геологічний факультет 1 
13.  Економічний факультет 9 
14.  Інститут високих технологій 1 
15.  Інститут журналістики 29 
16.  Інститут міжнародних відносин 9 
17.  Інститут філології 19 
18.  Історичний факультет 9 
19.  Механіко-математичний факультет 34 
20.  ННЦ «Інститут біології» 27 
21.  Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем  23 
22.  Факультет інформаційних технологій 9 
23.  Факультет кібернетики 49 
24.  Факультет психології 12 
25.  Факультет соціології 2 
26.  Фізичний факультет 10 
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27.  Філософський факультет 4 
28.  Хімічний факультет 7 
29.  Юридичний факультет 9 
30.  Оптико-механічний коледж (на ІІ курс на базі повної 

загальної освіти) 
1 

 
 Інші навчальні заклади 219 
1.  КНЕУ імені Гетьмана  30 
2.  Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 
20 

3.  Київський національний лінгвістичний університет 18 
4.  Національний університет "Києво-Могилянська академія" 17 
5.  НТУУ "Київський політехнічний інститут" 15 
6.  Національний авіаційний університет 13 
7.  Київський національний торговельно-економічний 

університет 
9 

8.  Національний транспортний університет 7 
9.  Київський національний університет культури і мистецтв 6 
10.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
5 

11.  Національний університет харчових технологій 5 
12.  Київський університет імені Бориса Грінченка 5 
13.  Академія адвокатури України 5 
14.  Український державний університет фінансів та міжнародної 

торгівлі 
4 

15.  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 4 
16.  Київський університет туризму, економіки і права 4 
17.  Київський національний університет будівництва і 

архітектури 
3 

18.  Київський університет права Національної академії наук 
України 

3 

19.  Київський національний університет технологій та дизайну 3 
20.  Приватний вищий навчальний заклад "Київський 

міжнародний університет" 
3 

21.  Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого (м. Харків) 

3 

22.  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2 
23.  Національний університет "Львівська політехніка" 2 
24.  Державний університет телекомунікацій 2 
25.  Львівський національний університет імені І.Франка 1 
26.  Львівський національний медичний університет імені 

Д.Галицького 
1 

27.  Львівський державний університет внутрішніх справ 1 
28.  Криворізький національний університет 1 
29.  Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара 1 
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30.  Запорізький національний університет 1 
31.  Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу 
1 

32.  Одеська юридична академія 1 
33.  Одеський національний політехнічний університет 1 
34.  Буковинський державний медичний університет 1 
35.  Вінницький національний аграрний університет 1 
36.  Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І. Пирогова 
1 

37.  Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка 

1 

38.  Полтавська державна аграрна академія 1 
39.  Чернівецький торговельно-економічний інститут  1 
40.  Донецький національний технічний університет 1 
41.  Національна академія внутрішніх справ 1 
42.  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 1 
43.  Національна академія образотворчого мистецтва та 

архітектури 
1 

44.  Київський державний інститут прикладного мистецтва і 
дизайну імені Бойчука 

1 

45.  Київський інститут бізнесу і технологій 1 
46.  Київський університет культури 1 

47.  Міжнародна академія екології та медицини 1 
48.  Національний університет державної податкової служби 

України 
1 

49.  Національний фармацевтичний університет 1 
50.  Академія митної служби України 1 
51.  Академія праці, соціальних відносин і туризму 1 
52.  Університет економіки та права "КРОК" 1 
53.  Державний економіко-технологічний університет транспорту 1 
54.  Боярський коледж екології і природних ресурсів 1 
55.  Київський коледж легкої промисловості 1 

 
У вступній кампанії 2014 р. на ОКР бакалавра не брали участь 42 особи 

– випускники підготовчого відділення: 
- учні 10-х класів, які відвідували вечірню та суботню форми навчання та 

навчалися в Літній школі; 
- іноземці, які відвідували вечірню та суботню форми навчання; 
- у результатах дослідження не показані слухачі підготовчого відділення – 

абітурієнти військових вищих навчальних закладів, в основному, – випускники 
Київського військового ліцею імені Івана Богуна; 

- особи, що за даними системи abit-poisk.org.ua не подали документи в 
жодний навчальний заклад. 
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1.3.2. Результати вступу випускників підготовчого відділення на ОКР 
молодшого спеціаліста: 
Вступили в КНУ імені Шевченка – ___% 
Вступили в інші навчальні заклади – ___% 
Слухачі, які подали документи і не пройшли у вищий навчальний заклад – 0%. 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  83 
1.  Оптико-механічний коледж 67 
2.  Коледж геологорозвідувальних технологій 16* 

 

(*) – в Коледжі геологорозвідувальних технологій підготовчі курси відсутні, 
було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед абітурієнтів інших 
коледжів, які проходили навчання на курсах. 

 
 

 Інші навчальні заклади 26 
1.  Ірпінський економічний коледж 1 
2.  Мирогощанський аграрний коледж 1 
3.  Коледж при університеті імені Б.Грінченка 1 
4.  Київський медичний коледж №3 3 
5.  Київський технікум готельного господарства 1 
6.  Київський індустріальний коледж 2 
7.  Київський технікум електронних приладів 1 
8.  Київський електромеханічний коледж 1 
9.  Економіко-правовий коледж 2 
10.  Економічний коледж при КНЕУ імені Гетьмана 2 
11.  Київський коледж зв’язку  4 
12.  Коледж морського і річкового флоту 1 
13.  Вінницький торговельно-економічний коледж 1 
14.  Київський енергетичний коледж 1 
15.  Київський транспортно-економічний коледж 2 
16.  Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну 2 

 
У вступній кампанії 2014 р. на ОКР молодшого спеціаліста не брали 

участь 6 осіб: 
- особи, що за даними системи abit-poisk.org.ua не подали документи в 

жодний навчальний заклад; 
- особи, що вирішили продовжувати навчання в 10-у класі. 
 

IІ. Профорієнтаційні та інші інформаційні заходи 
 

2.1. Спільна участь у міжрайонних Ярмарках вакансій та професій 

«Будуємо кар’єру разом!» з представниками Оптико-механічного коледжу та 

Коледжу геологорозвідувальних технологій. Усього було взято участь у 35 
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заходах упродовж осіннього туру 2013 р. та весняного туру 2014 р., охоплено 

близько 10600 школярів з 307 шкіл Київського області. 

№ Дата Назва заходу 
1.  13.09.13 Ярмарок професій Згурівського району  
2.  17.09.13 Ярмарок професій Кагарлицького району  
3.  19.09.13 Ярмарок професій Бородянського району  
4.  19.09.13 Ярмарок професій Броварського району 
5.  26.09.13 Ярмарок професій Обухівського району  
6.  26.09.13 Ярмарок професій Ірпінського району  
7.  26.09.13 Ярмарок професій Баришівського району  
8.  05.10.13 Ярмарок професій Богуславського району  
9.  08.10.13 Ярмарок професій Таращанського району  
10.  09.10.13 Ярмарок професій Вишгородського району  
11.  16.10.13 Ярмарок професій Фастівського району  
12.  16.10.13 Ярмарок професій  Білоцерковського району   
13.  16.10.13 Ярмарок професій Ржищівського району  
14.  17.10.13 Ярмарок професій Києво-Святошинського району  
15.  17.10.13 Ярмарок професій Макарівського району  
16.  17.10.13 Ярмарок професій Славутицького району  
17.  18.10.13 Ярмарок професій Бориспільського району  
18.  23.10.13 Ярмарок професій Іванківського району 
19.  24.10.13 Ярмарок професій Васильківського району 
20.  11.11.13 Ярмарок професій у Березані 
21.  15.11.13 Ярмарок професій Володарського району  
22.  20.11.13 Ярмарок професій Переяслав-Хмельницького району 
23.  12.03.14 Ярмарок професій Білоцерківського району 
24.  12.03.14 Ярмарок професій Фастівського району 
25.  12.03.14 Ярмарок професій Кагарлицького району 
26.  13.03.14 Ярмарок професій Обухівського району 
27.  14.03.14 Ярмарок професій Володарського району 
28.  18.03.14 Ярмарок професій у Баришівському районі 
29.  19.03.14 Ярмарок професій Переяслав-Хмельницького району 
30.  20.03.14 Ярмарок професій у Яготині 
31.  04.04.14 Ярмарок професій Ставищинського району 
32.  11.04.14 Ярмарок професій Бориспільського району 
33.  15.04.14 Ярмарок професій Тетіївського району 
34.  17.04.14 Ярмарок професій Броварського району 
35.  13.05.14 Ярмарок професій у Миронівці 

 

2.2. Організація та проведення тематичних Круглих столів з викладачами, 

науковцями факультетів Університету 

№ Дата Назва заходу 
1.  22.10.13 Круглий стіл «Тарас Шевченко – наш сучасник» за участі 
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Юлії Солод.  
2.  11.12.13 Круглий стіл з математики за участю канд.фіз.-мат.наук 

Назаренка М.О. 
3.  30.01.14 Оглядова лекція «Механіка – частина фізико-

математичного природознавства» за участю докт. фіз.-мат. 
наук Жука Я.О.  

4.  13.02.14 Зустріч з викладачами та деканом хімічного факультету 
проф. Ю.М. Воловенком. 

5.  15.03.14 До ювілею Тараса Шевченка участь слухачів усіх форм 
навчання у музично-пізнавальному заході «І генії 
кохають…» в Національному музеї літератури України 

6.  08.04.14 Знайомство слухачів усіх форм навчання з факультетом 
інформаційних технологій за участю декана Теслі Ю.М. 

 
 

 

• Проведення Днів відкритих дверей гуманітарних та математично-

природничих факультетів Університету. 

• Організація пізнавальних екскурсій до музеїв Університету та Києва, 

театрів, виставок та ін. 

• Проведення виставок, презентацій, конкурсів серед слухачів підрозділу. 

• Рекламно-інформаційне освітлення діяльності підготовчого відділення на 

сайті Університету та відділення, у газеті «Київський університет». 

 

№ Дата Назва заходу 
7.  21.09.13 День відкритих дверей для Оптико-механічного та 

Геологорозвідувальних технологій коледжів 
8.  27.09.13 Візит керівництва та учнів Херсонського фізико-технічного 

ліцею  
9.  28.09.13 День відкритих дверей гуманітарних факультетів 

Університету 
10.  05.10.13 День відкритих дверей для природничих факультетів  
11.  16.10.13 Візит керівництва та школярів Тиврівського ліцею-

інтернату  
12.  18.10.13 Візит Білоцерківської ЗОШ №4 
13.  29.10.13 Візит зав. підготовчого відділення Ляшенко І.В. до 

Херсонського фізико-технічного ліцею 
14.  09.11.13 Відвідування слухачами денної та вечірньої форм навчання 

Національно опери («Наталка Полтавка») 
15.  14.11.13 Відвідування слухачами денної форми навчання Музею 
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історії Університету 
16.  12.12.13 Відвідування слухачами денної та вечірньої форм 

Національної опери України («Лісова пісня») 
17.  27.12.13 Візит учнів 3-х класів ЗОШ № 53 до музеїв Університету 
18.  21.03.14 Візит учнів 3-х класів 53-ї ЗОШ та 261-ї гімназії м. Києва 
19.  05.04.14 Загальноуніверситетський День відкритих дверей 
20.  28.05.14 Урочисте свято вручення Свідоцтв про додаткові бали 

абітурієнтам вечірньої, суботньої, денної форм навчання 
21.  30.05.14 Візит на свято останнього дзвоника в Русанівському ліцеї за 

участю керівництва підготовчого відділення  
22.  08.06.14 Відвідування Національної опери України («Наталка 

Полтавка») зі слухачами Літньої школи 
23.  10.06.14 Екскурсія до Музею історії Університету зі слухачами 

Літньої школи  
24.  15.06.14 Екскурсія до Ботанічного саду з відвідуванням 

Видубицького монастиря за участі викладачів підготовчого 
відділення зі слухачами Літньої школи  

25.  22.06.14 Відвідування Національної опери України («Лісова пісня») 
слухачами Літньої школи та факультету навчання 
іноземних громадян  

26.  09.06.14 Урочисте вручення Свідоцтв про додаткові бали 
абітурієнтам коледжів 

27.  17.06.14 Екскурсія до Музею історії Університету з абітурієнтами 
коледжів, слухачами Літнього лекторію 

 
 
Завідувач 
Підготовчого відділення     Ляшенко І.В. 


