ЗВІТ
Завідувача Ляшенко Ірини Валеріївни
про роботу підготовчого відділення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за 2014/2015 навчальний рік
І. Навчальний процес
1. Форми навчання і кількість слухачів
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 2014 – травень 2015)*.
2. Денна форма навчання для студентів Оптико-механічного коледжу для
підготовки до вступу на напрям підготовки «оптотехніка» фізичного
факультету та «інформатика» факультету кібернетики (листопад 2013 –
червень 2015, листопад 2014 – червень 2016).
3. Вечірня та суботня форми навчання для учнів старших класів терміном
навчання 8 та 5 місяців (вересень, грудень 2014 – травень 2015)*.
4. Вечірня форма навчання для учнів Українського фізико-математичного
ліцею, Київського природничо-наукового ліцею № 145, Ліцею
інформаційних технологій № 79, Русанівського ліцею, Ліцею
«Голосіївський» № 241, Ліцею № 208 та Херсонського фізико-технічного
ліцею для підготовки до вступу на фізико-математичні факультети
Університету (з математики, фізики. української мови та літератури)
(грудень 2014 – квітень 2015)*.
5. Вечірня та суботня форми навчання для учнів 9-х класів для вступу до
коледжів Університету терміном навчання 9, 5 та 3 місяці (вересень,
листопад – 2014, лютий, квітень – 2015)*.
6. Лекторій під час весняних канікул (8 днів) для іногородніх абітурієнтів з
можливістю проживання у гуртожитку (березень 2015).
7. Літня школа для тих, хто братиме участь у ЗНО в наступному році з
можливістю проживання у гуртожитку (червень 2015).
8. Літній лекторій перед вступними випробуваннями для абітурієнтів коледжів
з можливістю проживання у гуртожитку (липень 2015).
------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – по закінченню даних форм навчання слухачі можуть одержати 5% конкурсного бала за умови
виконання вимог Порядку атестації випускників підготовчого відділення Університету.

------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Усього на підготовчому відділенні у 2014/2015 н.р. навчалося 915 слухачів*:
- вступників на ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 701
- вступників на ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 43
- вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної
середньої освіти – 138
- літня школа (вступники на ОС бакалавра 2016 року) – 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – за підсумками 2013/2014 н.р. на підготовчому відділенні навчалося 776 слухачів

------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Результати вступу випускників підготовчого відділення
За підсумками навчання на підготовчому
відділенні за умови написання проміжних і
підсумкових контрольних робіт, випускники
поточного року мають право на першочергове
зарахування до Університету, для чого їм
видається довідка встановленого зразка:

2.1. Результати вступу випускників підготовчого відділення
на ОС бакалавра
У 2015 році з 701 слухача підготовчого відділення:
- 600 – атестовано
- 37 – не атестовано (не виконали умови)
- 64 – вступили до вищих навчальних закладів за межами України.
Вступили до КНУ імені Шевченка – 418 – 59,5%
Вступили до інших вищих навчальних закладів України – 201 – 28,8%
Слухачі, які не пройшли у вищий навчальний заклад, або не знайдено по
abit-poisk.org.ua – 82 – 11,7%.
Відсоток випускників ПВ, які вступили до інших навчальних закладів
обумовлений насамперед такими причинами: вступ до ВНЗ відбувається за
ЗНО, і останнім часом абітурієнти обирають підготовку в закладах, де:
1) високий рівень підготовки та рейтинг Університету, що, однак, не
змінює намірів вступати до інших навчальних закладів України,
2) через відсутність довузівської підготовки в деяких навчальних закладах.
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2.2. Результати вступу випускників підготовчого відділення
на ОКР молодшого спеціаліста:
У 2015 році з 138 слухачів підготовчого відділення:
- 138 – атестовано, з них:
- 0 – не атестовано (не виконали умови).
Вступили до КНУ імені Шевченка – 110 – 80%, з них:
Оптико-механічний коледж – 73 – 52,9%,
Коледж геологорозвідувальних технологій – 37 – 26,8%,
Вступили до інших вищих навчальних закладів України – 13 – 9%
Слухачі, які не пройшли у вищий навчальний заклад або не подали
документи – 15 – 11%.
3. Результати підсумкової атестації
для здобувачів додаткових балів на підготовчому відділенні
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до
вищих навчальних закладів у 2015 році та Правил прийому до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, особам з числа професійно
орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовче відділення
Університету і готувалися до вступу для навчання на природничоматематичних та інженерно-технічних спеціальностях на основі базової та
повної загальної середньої освіти, за рішенням Приймальної комісії
встановлюється вага додаткового коефіцієнта – 5 відсотків конкурсного бала.
Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні,
коли слухач виконав ряд умов:
- написання
проміжних
контрольних
тестувань,
передбачених
навчальним планом;
- складання заліків у письмовій формі з непрофільних предметів;
- загальна сума пропущених занять без поважної
причини не може складати більше 40% від усіх аудиторних
годин, передбачених навчальним планом.
Результати підсумкової атестації затверджуються
Комісією з підсумкового оцінювання якості знань слухачів
підготовчого відділення. Склад Комісії затверджує Ректор
Університету за поданням завідувача підготовчого відділення
за попереднім узгодженням з деканами / директорами
відповідних факультетів / інститутів.
Свідоцтво про встановлення додаткового коефіцієнта подається
абітурієнтом до Приймальної (відбіркової) комісії:
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3.1. Вступ на ОС бакалавра
Для вступу на основі повної загальної середньої освіти слухач має
прослухати в поточному році підготовчий курс з трьох предметів, обсяг
навчальних годин яких складав не менше 150 аудиторних годин з терміном
навчання не менше трьох місяців.
Перелік
природничо-математичних
та
інженерно-технічних
спеціальностей: астрономія, безпека інформаційних і комунікаційних систем,
біологія, біотехнологія, географія, геодезія, картографія та землеустрій,
геологія, гідрометеорологія, екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування, інформатика, комп’ютерна інженерія,
комп’ютерні науки, лабораторна діагностика, лісове і садово-паркове
господарство, математика, механіка, оптотехніка, прикладна математика,
прикладна фізика, програмна інженерія, системний аналіз, статистика,
управління інформаційною безпекою, фізика, хімія.
Підсумкова атестація – це результат іспиту в письмовій формі (тест) з
профільного предмета, який оцінюється за 200-бальною шкалою. Успішно
складеною вважається атестація, якщо слухач отримав не менше ніж 150 балів
з профільного предмета.
Склад Комісії з підсумкового оцінювання якості знань слухачів
підготовчого відділення, затверджена Ректором Університету:
Голова комісії – Ляшенко І.В., доцент, завідувач ПВ
ННЦ «Інститут біології» (доцент Балан П.Г., доцент Лященко Т.П.)
ННІ «Інститут геології» (доцент Мєнасова А.Ш.)
географічний факультет (професор Гребень В.В.)
механіко-математичний факультет (доцент Назаренко М.О., доцент Перегуда О.В.,
ст.н.сп. П’ятецька О.В.)
хімічний факультет (доцент Бас Ю.П., доцент Роїк О.С.)
фізичний факультет (доцент Прокопець В.М., ст. н. сп.Шарапа А.І.)
факультет кібернетики (доцент Панченко Т.В., аспірант Волковіцький Д.Б.)
Інститут високих технологій (професор Колежук О.К., професор Тартаковська О.В.,
доцент Грабчук Л.П., доцент Нипорко О.Ю.)
факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем (доцент Короновський В.Є.,
доцент Коваленко А.В.)
Інститут філології (професор Шовковий В.М, доцент Карацуба М.Ю., доцент
Михайленко О.О., доцент Яременко Ю.А., к.філол.н. Ребенко М.Ю., викладач Вакульчук
С.П., викладач Грицук Л.П.)
історичний факультет (професор Могильний Л.П., доцент Руккас А.О.)
Інститут журналістики (викладач Швець В.М.)
підготовче відділення (к.істор.н. Патриляк Б.К., ст.викладач Сапожінкова О.В.,
викладач Баницький Р.Р., викладач Дорошук В.А., викладач Муратов О.С.)
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Український фізико-математичний ліцей (доцент Горкавенко В.М.)

З 601 слухача підготовчого відділення, що успішно закінчили ПВ та брали
участь у вступній кампанії 2015 року на ОС бакалавра 208 претендували на
одержання 5% конкурсного бала. З них:
176 успішно витримали підсумкову атестацію,
30 осіб не атестовані,
з відзнакою – 11 осіб.
З осіб, які успішно витримали підсумкову атестацію:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1. Географічний факультет
2. Геологічний факультет
3. Інститут високих технологій
4. Механіко-математичний факультет
5. ННЦ «Інститут біології»
6. Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем
7. Факультет інформаційних технологій
8. Факультет кібернетики
9. Фізичний факультет
10. Хімічний факультет

156
9
2
1
24
28
17
20
39
8
8

3.2. Вступ на ОКР молодшого спеціаліста
Для вступу на основі базової загальної середньої освіти слухач має
прослухати підготовчий курс з двох предметів, обсяг навчальних годин яких
складав не менше 100 аудиторних годин з терміном навчання не менше трьох
місяців.
Перелік
природничо-математичних
та
інженерно-технічних
спеціальностей: буріння свердловин, виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів, експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і
обладнання, обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів, пошук та розвідка
геологічними методами, пошук та розвідка геофізичними методами, пошук та
розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами, розробка
програмного забезпечення.
Підсумкова атестація для вступників на основі базової загальної середньої
освіти – це результат іспиту в письмовій формі (тест) з профільного предмета,
який оцінюється за 12-бальною шкалою. Успішно складеною вважається
атестація, якщо слухач отримав не менше 7 балів з профільного предмета.
Склад Комісії з підсумкового оцінювання якості знань слухачів
підготовчого відділення, затверджена Ректором Університету:
Голова комісії – Ляшенко І.В., доцент, завідувач ПВ
механіко-математичний факультет (доцент Перегуда О.В.)
підготовче відділення (канд. істор. н. Патриляк Б.К., ст. викладач Сапожнікова О.В.)
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Оптико-механічний коледж (викладачі Ворожбит С.А., Герасимович М.В., Гонтар Н.І.,
Коваль В.В., Колесник Т.Г.)
Коледж геологорозвідувальних технологій (викладачі Решетняк О.В., Підлипська Г.Б.)

Серед 138 слухачів підготовчого відділення, які брали участь у вступній
кампанії 2015 року на ОКР молодшого спеціаліста 75 претендували на
одержання 5% конкурсного бала.
61 успішно витримали підсумкову атестацію
14 осіб не атестовані.
З осіб, які успішно витримали підсумкову атестацію:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 46
1. Оптико-механічний коледж
29
2. Коледж геологорозвідувальних технологій
17
7 – вступили до інших ВНЗ
8 – не подали документи в жодний ВНЗ, оскільки на курсах готувалися до
складання ДПА.
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IІ. Освітньо-наукові,
інформаційні та профорієнтаційні заходи
1. Батьківські збори. Впродовж року, після опублікування Правил
прийому на наступний рік, адміністрація ПВ спільно з секретаріатом
Приймальної комісії робить серію зборів для батьків та самих абітурієнтів
(учнів 9-х та 11-х класів) з метою роз’яснення процедури вступу (4 заходи для
вступників на ОС бакалавра, 4 заходи для вступників на ОКР молодшого
спеціаліста на рік). Як правило, для абітурієнтів заходи відбуваються під час
зимових та весняних канікул, для батьків – ввечері робочих днів чи по суботах
для іногородніх. Інформація поширюється через слухачів ПВ, сайт ПВ та
Приймальної комісії та соціальні мережі FB та VK.
2. Екскурсії до Червоного корпусу. Для всіх охочих ПВ організовує
екскурсії до Червоного корпусу Університету, які включають до себе:
- відвідування музеїв (історії Університету та Зоологічного)
- інформативно-профорієнтаційна лекція в студентській аудиторії завідувача
ПВ: інформація про факультети / інститути, Правила і порядок прийому,
специфіка навчання, інформація про міжнародну співпрацю, запрошення на
найближчі заходи, що проводить Університет і ПВ.
Такий захід доступний для будь-якої школи. Так, минулого року ПВ
прийняло крім 11-класників з низки шкіл (в тому числі Білої Церкви, Тиврова,
Херсона), ще й 3-класників з школи №53, 5-класників з гімназії № 261.
У рамках такої роботи традиційно щороку відбувається посвята в ліцеїсти
учнів 8-х класів Тиврівського ліцею-інтернату для обдарованих дітей. У
підсумку такої роботи у вчителів та учнів формується переконання, що вступ до
Університету є цілком реальним для них, незважаючи на численні міфи про
«недоступність»; і щороку зростає кількість випускників цієї школи, які стали
студентами Університету. Інформація поширюється через слухачів ПВ, сайт ПВ
та соціальні мережі FB та VK.
3. Організація та проведення освітньо-наукових та виховних заходів за
участю адміністрації ПВ, а також викладачів та науковців Університету.
Абітурієнти запрошуються на мистецькі, просвітницькі, наукові заходи, що
проводить Університет, а також на ті, які організовує для них ПВ (відриті
уроки, лекції, круглі столи із залученням вчених факультетів/інститутів
Університету). Така робота проводиться з метою, щоб абітурієнт, який складає
ЗНО за програмою середньої школи, міг створити уявлення про те. чим він
займатиметься на факультеті / в інституті. Такі заходи є відкритими для всіх
охочих. Інформація поширюється через слухачів ПВ, сайт ПВ та соціальні
мережі FB та VK.
№
Дата
Назва заходу
1.
З вересня низка інтерактивних зборів за допомогою Skype2014 р. конференції з керівництвом шкіл, школярами та їх
по
батьками (в тому числі і з школами тимчасово окупованої
травень АР Крим: м. Сімферополь, Ялта, Керч)
2015 р. (відп. особа: Ляшенко І.В., зав ПВ.)
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2.

25
вересня
2014 р.

3.

25
вересня
2014 р.
14 жовтня
2014 р.

4.

5.

15 жовтня

6.

19 жовтня
2014 р.

7.

26 жовтня
2014 р.

8.

11
листопада
2014 р.

9.

12
листопада
2014 р.

10.

1 грудня
2014 р.

11. 17 грудня
2014 р.
12. 18, 20, 23
грудня
2014 р.
13. 26 грудня

Участь слухачів ПВ у Міжнародній науковій конференції
«Перша світова війна: події, наслідки, уроки» на
історичному факультеті» (відп. особа: Ляшенко І.В., зав
ПВ., доц. історичного факультету Руккас А.О.).
Екскурсія до музеїв Університету для слухачів денного
відділення (відп. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з
проф. роб.).
Участь слухачів ПВ у роботі круглого столу історичного
факультету спільно з представництвом Київського проекту
Інституту Кеннана при Центрі ім. Вудро Вільсона тему
«Нове врядування для нової України» (відп. особа:
Ляшенко І.В., зав ПВ., доц. історичного факультету Руккас
А.О.).
Екскурсія до музеїв Університету та урочиста посвята в
першокурсники учнів Тиврівського ліцею (від. особа:
Ляшенко І.В. зав ПВ.).
Екскурсія по Древньому Києву зі слухачами денної форми
навчання в рамках програми з історії України (відп. особа:
Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб., викл. історії
України Патриляк Б.К.).
Відвідання Національної опери України (опера «Наталка
Полтавка») зі слухачами денної форми навчання у рамках
програми з української літератури (відп. особа:
Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Лекція на тему «Поширення вірусу Ебола світом»
завідувача кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології»,
професора В.П.Поліщука (відп. особа: Ляшенко І.В., зав
ПВ.).
Відвідування
Національного
академічного
театру
російської драми ім. Лесі Українки, перегляд вистави
«Джульєтта & Ромео» за мотивами трагедії Вільяма
Шекспіра «Ромео та Джульєтта» в рамках вивчення
культури епохи Відродження зі слухачами факультативу з
всесвітньої історії (відп. особа: Сапожнікова О.В., заст.
зав. з проф. роб.).
Інтерактивні збори (Skype) зі школярами та батьками
Херсонського фізико-технічного ліцею
(відп. особа: Ляшенко І.В., зав ПВ.)
Круглий стіл на тему «Цікаві факти про числа» (відп. особа:
Ляшенко І.В., зав ПВ, викл. математики Баницький Р.Р.).
Серія батьківських зборів, присвячених вступній кампанії –
2015 (від. особа: Ляшенко І.В., завід. під. від. за участю
першого заступника Відповідального секретаря
Приймальної комісії, доц. юридичного факультету
Васильченко О.П.).
Круглий стіл «Нанотехнології в житті людства»,
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2014 р.

14.

15.

17
березня
2015 р.
08 квітня
2015 р.

16.

21 квітня
2015 р.

17.

15 травня
2015 р.

18.

28 травня
2015 р.

19. 04 червня
2015 р.
20. 6 червня
2015 р.
21. 14 червня
2015 р.
22. 17 червня

організований Інститутом високих технологій для слухачів
ПВ – абітурієнтів природничих факультетів.
Теми і доповіді:
1. «Нанофізика в сучасній медицині» (зав. каф.
теоретичних основ високих технологій, проф.
Лозовський В.З.)
2. «Пошук біологічно активних сполучень в сучасній
медичній хімії» (зав. каф. супрамолекулярної хімії, проф.
Комаров І.В.)
3. «Сучасні високі технології експериментальних
досліджень в молекулярній та клітинній біології» (проф.
ІВТ Давидовська Т.Л.)
(від. особа: Ляшенко І.В., завід. під. від.).
Інтерактивні збори (Skype) зі школярами та батьками
Херсонського фізико-технічного ліцею
(відп. особа: Ляшенко І.В., зав ПВ.)
Відвідання слухачами денної форми навчання концерту
Джованні Баттіста Перголезі «Stabat Mater» в
Національному будинку органної та камерної музики (від.
особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ).
Участь слухачів ПВ у проекті юридичного факультету
«Університет юних правознавців»
(відп. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб., за
участю проф. юридичного факультету Мельника Р.С.).
Тренування ІІІ етапу творчого конкурсу (співбесіда) для
абітурієнтів Інституту журналістики спеціальності
«журналістика»
(від. особа: Ляшенко І.В., зав.ПВ, за участю керівника пресцентру Університету, засл. журналіста України
Міщерської Н.А., доц. Інституту журналістики
Гресько О.В.).
Урочисте вручення Свідоцтв про додаткові бали
випускникам ПВ
(від. особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ, Сапожнікова О.В., заст.
зав. з проф. роб.).
Батьківські збори для абітурієнтів коледжів (від. особа:
Ляшенко І.В., завід. під. від.).
Відвідання Національної опери України (опера «Наталка
Полтавка») в рамках програми з української літератури
слухачами Літньої школи (відп. особа: Сапожнікова О.В.,
заст. зав. з проф. роб.).
Екскурсі по Древньому Києву для слухачів Літньої школи в
рамках програми з історії України (відп. особа:
Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб., доц. історичного
факультету Гоман Ю.О.).
Екскурсія до музеїв Червоного корпусу для слухачів
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2015 р.

Літньої школи (відп. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з
проф. роб.).
23. 20 червня Тренування І етапу (тест на загальну ерудованість) та ІІІ
2015 р. етапу (співбесіда) конкурсу творчих здібностей для
випускників всіх форм навчання на ПВ – абітурієнтів
Інституту журналістики спеціальності «журналістика» (від.
особа: Ляшенко І.В., завід. під. від.).
24. 25 червня Відвідання Національної опери України (балет «Дама з
2015 р. камеліями») слухачами Літньої школи (відп. особа:
Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
25. 08 липня Урочисте вручення Свідоцтв про закінчення ПВ
2015 р. абітурієнтам коледжів (від. особа: Ляшенко І.В., завід. під.
від., Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
4. Робота з школярами за межами Києва. Запрошення до співпраці
однокласників та вчителів тих школярів з інших міст, які навчаються на денній
ф.н. (жовтень – травень), суботній ф.н. (вересень / листопад – травень),
лекторіях під час зимових та весняних канікул (січень та березень), в літній
школі (червень), не враховуючи близькі до Києва міста із «зони доступності»
Ірпінь, Бровари, Буча, Васильків, Вишневе: у 2014/2015 р.: Ічня, Нікополь,
Переяслав-Хмельницький, Чернігів, Хмельницький, Кременчук, Полтава,
Кіровоград, Прилуки, Козелець, Пирятин, Славута, Черкаси, Тетіїв, Яготин,
Могилів-Подільський, Бобровиця, Жашків, Одеса, Запоріжжя, Кам’янецьПодільський, Южноукраїнськ, Шостка, Дніпропетровськ, Олександрія,
Новоград-Волинський, Сарни, Біла Церква, Козятин, Заліщики, Гостомель,
Умань, Борзна, Городня, В.Димерка
Спільна участь у міжрайонних Ярмарках вакансій та професій
«Будуємо кар’єру разом!» з представниками Сектору інформаційного
забезпечення Університету, Оптико-механічного коледжу та Коледжу
геологорозвідувальних технологій.
Усього було взято участь у 42 Ярмарках професій Київської області,
охоплено близько 11055 школярів з 280 шкіл Київського області.
№
1.

Дата
вересень
2014 р.

2.

жовтень
2014 р.

Назва заходу
Ярмарок професій в Згурівському, Кагарлицькому,
Броварському, Обухівському, Ірпінському, Рокитнянському
РЦЗ
(від. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Усього за вересневий тур:
3610 школярів 9-11 класів з 64 шкіл Київської області
Ярмарок професій в Іванківському, Славутицькому,
Білоцерківському,Фастівському, Миронівському,
Сквирському, Бориспільському, Васильківському РЦЗ
(від. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Усього за жовтневий тур:
2330 школярів 9-11 класів з 76 шкіл Київської області
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3.

4.

5.

6.

7.

листопад Ярмарки професій в Іванківському, Білоцерківському,
2014 р. Фастівському, Миронівському, Бориспільському,
Славутицькому, Сквирському, Васильківському,
Переяслав-Хмельницькому РЦЗ
(від. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Усього за листопадовий тур:
250 школярів 9-11 класів з 10 шкіл Київської області
березень Ярмарки професій в Іванківському, Кагарлицькому,
2015 р. Фастівському, Таращанському Білоцерківському
Славутицькому Переяслав-Хмельницькому Яготинському
Рокитнянському Баришівському РЦЗ (від. особа:
Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Усього за березневий тур:
2530 школярів 9-11 класів з 64 шкіл Київської області
квітень Ярмарок професій в Васильківському, Макарівському,
2015 р. Ірпінському, Броварському, Сквирському, Обухівському,
Бориспільському, Ставищанському РЦЗ (від. особа:
Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Усього за квітневий тур:
2225 школярів 9-11 класів з 63 шкіл Київської області
16 – 18 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра –
квітня
2015» (від. особа від ПВ: Ляшенко І.В., завід. під. від.).
2015 р.
травень Ярмарок професій в Згурівському РЦЗ (від. особа:
2015 р. Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.).
Усього за травневий тур:
110 школярів 9-11 класів з 3 шкіл Київської області

5. Робота з школами, з якими є чинні договори про співпрацю
Більш тісна співпраця ведеться з учнями шкіл, які є структурними
підрозділами Університету (УГЛ та УФМЛ), а також з тими школами, з якими є
чинні договори про співпрацю:
- Київський природничо-науковий ліцей № 145
- Русанівський ліцей (з ініціативи ПВ)
- Ліцей інформаційних технологій № 79 (з ініціативи факультету кібернетики)
- Ліцей «Голосіївський» № 241 м. Києва (з ініціативи ФРЕКС)
- Ліцей № 208 м. Києва (з ініціативи механіко-математичного факультету)
- Херсонський фізико-технічний ліцей (з ініціативи ПВ)
- Херсонський обласний ліцей (з ініціативи механіко-математичного
факультету)
- Херсонська школа № 30 (з ініціативи механіко-математичного
факультету)
- Херсонська школа № 24 (з ініціативи механіко-математичного
факультету)
- Білоцерківський колегіум (з ініціативи ПВ)
Планується укладання договорів з такими школами:
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- Науково-технічний ліцей при КПІ (з ініціативи механіко-математичного
факультету)
- Сумська Олександрійська гімназія (з ініціативи проректора Бугрова В.А.
та ФРЕКС)
- Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської
молоді (з ініціативи ІВТ).
Така співпраця дає учням – абітурієнтам фізико-математичних
спеціальностей навчатися на ПВ в окремих потокових групах з пільговими
умовами і оплаті (900 грн. за 3 предмети за 4,5 місяців навчання), і в підсумку
одержати додаткові бали при вступі на математичні та інженерно-технічні
спеціальності.
Також відвідування адміністрації ПВ батьківських зборів і зборів учнів 11х класів шкіл, з якими існують чинні договори про співпрацю з Університетом.
6. Було проведено аналітику джерел інформації про ПВ Університету за
останні роки:
Варіанти відповідей

Інтернет мережа
(сайт Університету /
підготовчого відділення /
коледжу, соціальні мережі)
В навчальному закладі
(збори, в ліцеї / коледжі /
Університеті, від директора /
вчителя навчального закладу, від
викладача Університету)
ЗМІ
(виставка освіти, по телефону,
Дні відкритих дверей, ярмарки
професій)
Від знайомих
(друзі, навчалися рідні, від колег
на роботі)
Не вказали джерело інформації
Всього

2013-2014 н.р.
осіб
%
всього / від
опитаних

2014-2015 н.р.
осіб
%
всього / від
опитаних

284

36 / 63,1

234

35,4 / 68,8

54

6,8 / 12

34

5 / 10

23

2,9 / 5,1

14

2 / 4,1

89

11,2/ 19,7

63

9,5 / 18,5

347
797

332
667

7. Рекламно-інформаційне освітлення діяльності підготовчого відділення
на сайті Університету та відділення, у газеті «Київський університет».

Завідувач
підготовчого відділення

Ляшенко І.В.
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