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ЗВІТ 

Завідувача Ляшенко Ірини Валеріївни  

про роботу підготовчого відділення  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

за 2015/2016 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 2015 – травень 2016)*.  

2. Денна форма навчання для студентів Оптико-механічного коледжу для 

підготовки до вступу на напрям підготовки «оптотехніка» фізичного 

факультету (листопад 2014 – червень 2016, листопад 2015 – червень 2017).  

3. Вечірня та суботня форми навчання для учнів старших класів терміном 

навчання 8 та 5 місяців (вересень, листопад 2015 – травень 2016)*.  

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, Гімназії №178 м. Києва, 

Херсонського фізико-технічного ліцею та Білоцерківського колегіуму для 

підготовки до вступу на фізико-математичні спеціальності Університету (з 

математики, фізики. української мови та літератури) (грудень 2015 – 

квітень 2016)*.  

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 – 2015, лютий, квітень – 2016)*. 

6. Лекторій під час зимових канікул (8 днів) для іногородніх абітурієнтів з 

можливістю проживання у гуртожитку (грудень 2015 – січень 2016).  

7. Лекторій під час весняних канікул (8 днів) для іногородніх абітурієнтів з 

можливістю проживання у гуртожитку (березень 2016).  

8. Літня школа для тих, хто братиме участь у ЗНО в наступному році з 

можливістю проживання у гуртожитку (червень 2016).  

8. Літній лекторій перед вступними випробуваннями для абітурієнтів коледжів 

з можливістю проживання у гуртожитку (липень 2016).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(*) – по закінченню даних форм навчання слухачі можуть одержати 5% конкурсного бала за умови 

виконання вимог Порядку атестації випускників підготовчого відділення Університету. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Усього на підготовчому відділенні у 2015/2016 н.р. навчалося 977 слухачів*: 

- вступників на ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 753 

- вступників на ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 16 

- вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної 

середньої освіти – 150 

- літня школа (вступники на ОС бакалавра 2016 року) – 58  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) – за підсумками 2013/2014 н.р. на підготовчому відділенні навчалося 915 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 2016 році з 759 слухача підготовчого відділення, які вступали: 

- 696 – атестовано 

- 63 – не атестовано (не виконали умови) 

Вступили до КНУ імені Шевченка – 346 – 45,58% 

 з них на ІІ курс фізичного факультету на базі ОКР  

 молодшого спеціаліста – 6  

Вступили до інших вищих навчальних закладів України – 331 – 44,97% 

 Вступили до вищих навчальних закладів за межами України – 48 – 6,37%. 

Слухачі, які не пройшли у вищий навчальний заклад – 19 – 2,5%. 

Слухачі, які під час навчання на ПВ були учнями 10 класу (вступ у 2017 

році) – 14 – 1,85%. 

 

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: 
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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. 

 

2.2. Результати вступу випускників підготовчого відділення  

на ОКР молодшого спеціаліста: 

У 2016 році з 150 слухачів підготовчого відділення: 

- 132 – атестовано, з них: 

- 18 – не атестовано (не виконали умови). 

Вступили до КНУ імені Шевченка – 106 – 70,7%, з них: 

 Оптико-механічний коледж – 87 – 52,9%, 

 Коледж геологорозвідувальних технологій – 27 – 18%, 

Вступили до інших вищих навчальних закладів України – 19 – 12,7% 

Слухачі, які не пройшли у вищий навчальний заклад або не подали 

документи – 17 – 11,3%. 

 

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 2016 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 природничо-

математичних 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. 
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Свідоцтво про встановлення додаткового коефіцієнта подається 

абітурієнтом до Приймальної (відбіркової) комісії: 

 

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 180 аудиторних годин з терміном 

навчання не менше трьох місяців. 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних 

спеціальностей: астрономія, безпека інформаційних і комунікаційних систем, 

біологія, біологія (високі технології), біотехнологія, географія, геодезія та 

землеустрій, геоінформаційні системи та технології, геологія, гідрологія, 

дієтологія, екологія, економічна географія, інженерія програмного 

забезпечення, інформатика, картографія, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні 

науки, лабораторна діагностика, математика, мережеві та Інтернет-технології, 

метеорологія, механіка, оптотехніка, прикладна математика, прикладна фізика 

(високі технології), прикладна фізика і наноматеріали, прикладні інформаційні 

системи, природнича географія, програмна інженерія, садово-паркове 

господарство, системний аналіз, статистика, телекомунікації та радіотехніка, 

управління інформаційною безпекою, фізика, фізика (високі технології), хімія, 

хімія (високі технології). 

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.) 

механіко-математичний факультет (доцент Назаренко М.О., доцент Перегуда О.В., 

канд. фіз-мат. наук Білий В.О.) 

хімічний факультет (доцент Роїк О.С.) 

фізичний факультет (доцент Прокопець В.М., ст. н. сп. Шарапа А.І.) 

факультет кібернетики (ас. Волковицький Д.Б.) 

Інститут високих технологій (доцент Грабчук Л.П.) 

факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем (викладач Іваненко Д.О., 

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., ст. викладач Вашталова О.В., викладач Грицук Л.П.) 
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історичний факультет (доцент Гоман Ю.О., професор Могильний Л.П., доцент 

Руккас А.О.) 

Інститут журналістики (викладач Швець В.М.) 

підготовче відділення (ст. викладач Сапожінкова О.В., викладач Дорошук В.А., 

викладач Загороднюк Т.С.) 

Український фізико-математичний ліцей (канд. фіз-мат. наук Саливон Г.І.) 

 

Серед слухачів підготовчого відділення, що успішно закінчили ПВ та 

брали участь у вступній кампанії 2016 року на ОС бакалавра 218 претендували 

на одержання 5% конкурсного бала. З них: 

201 успішно витримали підсумкову атестацію,  

17 осіб не атестовані,  

з відзнакою – 13 осіб. 

Розподіл по профільним дисциплінам (до яких застосовувався коефіцієнт 

40%): 

1.  Біологія 34 

2.  Географія 16 

3.  Математика 158 

4.  Фізика  71 

5.  Хімія 17 

 

 

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 оптико-

електронних 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 (викладач Загороднюк Т.С., ст. викладач Сапожнікова О.В.) 

факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем (викладач Іваненко Д.О.) 
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Оптико-механічний коледж (викладачі Ворожбит С.А., Герасимович М.В., Гонтар Н.І., 

Коваль В.В.) 

Коледж геологорозвідувальних технологій (викладач Решетняк О.В.) 

Серед слухачів підготовчого відділення, що успішно закінчили ПВ та 

брали участь у вступній кампанії 2016 року на ОКР молодшого спеціаліста 71 

претендували на одержання 5% конкурсного бала. 

62 – успішно витримали підсумкову атестацію 

9 – не атестовані. 

9 – з відзнакою. 

 

 

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, Центру 

комунікацій та Приймальної комісії та соціальні мережі FB (ПВ та Центру 

комунікацій) 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 за попередньою заявкою.   

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, Приймальної комісії та Центру комунікацій 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 
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займатиметься на факультеті / в інституті. Такі заходи є відкритими для всіх 

охочих. Інформація поширюється через слухачів ПВ, сайт ПВ, Приймальної 

комісії та Центру комунікацій та соціальні мережі FB (ПВ та Центру 

комунікацій) та VK. 

 

№ Дата Назва заходу 

1.  12 

вересня 

2015 р. 

Відкриті уроки для абітурієнтів факультетів, інститутів, 

коледжів Університету та їхніх батьків: 

1) Урок з всесвітньої історії на тему «Основні 

нормативні акти міжнародного гуманітарного права в 

контексті подій в АР Крим та Сході України 2014-

2015 рр.» (доц. Ляшенко І.В.). 

2) Урок з української мови та літератури на тему 

«Творчість Тараса Шевченка у створенні 

національної ідеї» (ст.в. Сапожнікова О.В.). 

3) Урок з математики на тему «Puzzle Sport і 

математика: використання методів швидкісного 

розв`язування нестандартних завдань при складанні 

тесту ЗНО» (викл. Баницький Р.Р.). 

4) Урок з підготовки до складання конкурсу творчих 

здібностей (викл. Швець В.М.). 

5) Урок з англійської мови на тему «The faster you eat, 

The sooner you live: food and healthy life style 

(Харчування та здоровий спосіб життя)» (викл., 

к.філол.н. Ребенко М.Ю.). 

6) Урок з історії України на тему «Українські землі за 

часів Мазепи» (викл, к.істор.н. Загороднюк Т.С.). 

7) Урок з географії на тему «Поняття про план 

місцевості. Умовні знаки» (викл. Дорошук В.А.). 

8) Урок з української мови для учнів 9-х класів на тему 

«Лексикологія та фразеологія української мови»  

(викл. Герасимович М.В.). 

9) Урок з математики для учнів 9-х класів на тему 

«Раціональні рівняння як математичні моделі 

реальних ситуацій» (викл. Гонтар Н.І.) (відп. особа: 

Ляшенко І.В., зав ПВ). 

2.  30 

вересня 

2015 р. 

Укладання договору про співпрацю між Університетом та 

Білоцерківським колегіумом (відп. особа: Ляшенко І.В., зав 

ПВ). 

3.  01 

жовтня 

2015 р. 

Вступне заняття для слухачів денної форми навчання в 

Головному навчальному корпусі Університету з екскурсією 

в Музей історії Університету (від. особа: Ляшенко І.В., 

завід. під. від., Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.). 

4.  09 

жовтня 

Профорієнтаційний захід з учнями 11-х класів 

Русанівського ліцею в Головному навчальному корпусі із 
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2015 р. відвідуванням музеїв Університету (відп. особа: Ляшенко 

І.В., зав ПВ). 

5.  14 

жовтня 

2015 р. 

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.). 

6.  21 

жовтня 

2015 р. 

Екскурсія до музеїв Університету та урочиста посвята в 

першокурсники учнів Тиврівського ліцею (м. Тиврів 

Вінницької області) (від. особа: Ляшенко І.В. зав ПВ). 

7.  29 

жовтня 

2015 р. 

Екскурсія до музеїв Університету для слухачів вечірньої та 

суботньої форм навчання (відп. особа: Сапожнікова О.В., 

заст. зав. з проф. роб.). 

8.  06 

листопада 

2015 р. 

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.). 

9.  12 

грудня 

2015 р. 

Презентація хімічних дослідів для слухачів суботньої 

форми навчання за участі співробітників Інституту високих 

технологій Гринь С.В. та Синюгіної А.Т. (відп. особа: 

Ляшенко І.В., зав ПВ, доц. Інституту високих технологій 

Грабчук Г.П.). 

10.  17 

грудня 

2015 р. 

Відкрита лекція з математики на тему «Задача Ейлера й 

Васильєва: числа сполучень, антисиметрія, скінченні 

різниці та розкладання дробів на найпростіші» для слухачів 

усіх форм навчання (відп. особа: Ляшенко І.В., викл. 

математики Волковицький Д. Б.). 

11.  24 

грудня 

2015 р.  

Відкрита презентаційна лекція зі соціології на тему 

«Повсякденність та її вороги» зі спецкурсу «Соціологія 

повсякденності» для слухачів денної форми навчання. 

Лекцію прочитала доцент кафедри теорії та історії 

соціології факультету соціології, доктор соціологічних наук 

Марина Соболевська (відп. особа: Ляшенко І.В.). 

12.  20, 24 

лютого 

2016 р. 

Батьківські збори, присвячені вступній кампанії-2016 (від. 

особа: Ляшенко І.В., завід. під. від. за участі 

відповідального секретаря Приймальної комісії, доц. 

Креневича А.П.). 

13.  08 

квітня 

2016 р.  

Урок патріотизму для слухачів денної форми навчання  

в Музеї історії Університету в рамках проекту «Героїка 

Української революції». Тема лекції «Бій під Крутами 29 

січня 1918 року», яку прочитав доц. кафедри давньої та 

нової історії України історичного факультету Олександр 

Надтока, учасник АТО (від. особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ, 

Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.). 

14.  30 

квітня 

2016 р. 

Профорієнтаційний захід в Головному навчальному корпусі 

та музеях Університету з Краматорською ЗОШ № 3 (від. 

особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ, Сапожнікова О.В., заст. зав. з 
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проф. роб.). 

15.  17 

травня 

2016 р. 

Профорієнтаційний захід: презентація всіх інститутів, 

факультетів, коледжів та підготовчого відділення 

старшокласникам конотопських загальноосвітніх шкіл та 

гімназій (за ініціативи ректора Леоніда Губерського та 

начальника відділу освіти Конотопської міської ради Ольги 

Беспалої (від. особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ). 

16.  19 

травня 

2016 р. 

Урочистості з нагоди вручення випускникам ПВ – 

абітурієнтам природничо-наукових та інженерно-технічних 

спеціальностей – Свідоцтв про нарахування 5% 

конкурсного бала (від. особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ, 

Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.). 

17.  24 

травня 

2016 р. 

Пробне рейтингування абітурієнтів Інституту журналістики 

за освітньою програмою «журналістика та соціальна 

комунікація» (2-й етап конкурсу творчих здібностей за 

критерієм придатності до репортерської роботи) (від. 

особа: Ляшенко І.В., зав. ПВ, за участю керівника прес-

центру Університету, засл. журналіста України 

Міщерської Н.А., доц. Інституту журналістики 

Гресько О.В.). 

18.  28 

травня 

2016 р. 

Відкриті уроки для абітурієнтів-2017 та їхніх батьків: 

1. Урок з історії України на тему «Українські землі в 

складі Великого Князівства Литовського (сер. ХІV – сер. 

ХVІ ст.)» (викл, к.істор.н. Загороднюк Т.С.). 

2. Урок з географії на тему «Вимірювання відстаней та 

висот на плані та карті місцевості» (викл. Дорошук В.А.). 

3. Урок з української мови й літератури на тему «Життя 

й творчість Тараса Шевченка – духовні орієнтири сучасної 

молоді» (ст.в. Сапожнікова О.В.). 

4. Урок з англійської мови на тему «The greatest wealth 

is health: food and healthy lifestyle» («Найбільше багатство – 

це здоров’я: їжа та здоровий спосіб життя») (викл., 

к.філол.н. Ребенко М.Ю.) (від. особа: Ляшенко І.В., 

завід. ПВ). 

19.  06 

червня 

2016 р.  

Екскурсія до музеїв Університету для слухачів Літньої 

школи (відп. особа: Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. 

роб.). 

20.  09 

червня 

2016 р. 

Відвідання Національної опери України (опера «Наталка 

Полтавка») зі слухачами Літньої школи відповідно до 

програми з української літератури (відп. особа: 

Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.). 

21.  09 

червня 

2016 р. 

Відвідання Національної опери України (балет «Весілля 

Фігаро») зі слухачами Літньої школи (відп. особа: 

Сапожнікова О.В., заст. зав. з проф. роб.). 

22.  18 

червня 

Екскурсія «Історія Стародавнього Києва наживо» для 

слухачів Літньої школи (відп. особа: Сапожнікова О.В., 
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2016 р. заст. зав. з проф. роб., доц. історичного факультету 

Руккас А.О.). 

23.  07 

липня 

2016 р. 

Урочистості з нагоди вручення абітурієнтам коледжів 

Свідоцтв про додаткові бали (від. особа: Ляшенко І.В., зав. 

ПВ, 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 2015/2016 р.: Ладижин, Вінниця, 

Знам’янка, Житомир, Маріуполь, Ужгород, Умань, Черкаси, Узин, Переяслав-

Хмельницький, Шепетівка, Макарів, Малин, Старокостянтинів, Біла Церква, 

Яготин, Зазим`є, Козятин, Монастирище, Чугуїв, Прилуки, Лохвиця, Чернігів, 

Тетіїв, Козелець, Ічня, Суми. 

Організація виїзного Дня відкритих дверей  у м. Конотоп Сумської 

області за участі представників всіх факультетів. Інститутів і коледжів 

Університету (Презентація додається).  

Спільна участь у міжрайонних Ярмарках вакансій та професій 

«Будуємо кар’єру разом!» з представниками Центру комунікацій 

Університету, Оптико-механічного коледжу та Коледжу геологорозвідувальних 

технологій.  

Усього було взято участь у 40 Ярмарках професій Київської області, 

охоплено близько 12070 школярів з 264 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) 

Така співпраця дає учням – абітурієнтам фізико-математичних 

спеціальностей навчатися на ПВ в окремих потокових групах з пільговими 

умовами і оплаті (1500 грн. за 3 предмети за 4,5 місяців навчання), і в підсумку 

одержати додаткові бали при вступі на математичні та інженерно-технічні 

спеціальності. 
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Також відвідування адміністрації ПВ батьківських зборів і зборів учнів 11-

х класів шкіл, з якими існують чинні договори про співпрацю з Університетом. 

6. Рекламно-інформаційне освітлення діяльності підготовчого відділення 

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

 

 

 

 

Завідувач 

підготовчого відділення      Ляшенко І.В. 


