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Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри філософії і 

політології В.В. Корженка про результати вступної кампанії 2016 року та завдання 

щодо забезпечення прийому студентів у 2017 році, що включає висновки комісії з 

підготовки даного питання на Вчену раду у складі В.В. Корженка, О.І. Малєєва, 

В.О. Мельман, М.П. Пана, І.М. Писаревського, Т.І. Світличної, О.В. Соловйова та 

І.В. Чумаченка,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача кафедри філософії і політології В.В. Корженка, що 

включає висновки комісії з підготовки питання про результати вступної кампанії 

2016 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2017 році на Вчену 

раду, взяти до уваги. Продовжити реалізацію напрацьованої і випробуваної в 

Університеті системи засобів профорієнтації школярів, акцентуючи увагу не на 

їхній кількості, а на якісних показниках. 

2. Деканам факультетів організувати роботу випускових кафедр з аналізу 

результатів зарахування абітурієнтів на спеціальності за схемою – шлях абітурієнта 

від заяви до зарахування. Результати аналізу використати для удосконалення 

профорієнтаційної роботи. 

(Термін виконання до 07.11.2016). 

3.Провести роботу з удосконалення сайту Університету, сайту «Абітурієнт» 

та сайтів кафедр задля посилення впливу на абітурієнтів щодо формування 

позитивного іміджу Університету. На сайті «Абітурієнт» створити інформаційні 

професіограми (короткі й зрозумілі описи професій), які стосуються факультетів 

Університету. 

(Пан М.П., Мельман В.О., завідувачі кафедр; коротка інформація про хід 

виконання на Вченій раді Університету – листопад 2016 р.). 

4. Створити більш дієву та ефективну систему прийняття документів 

абітурієнтів, утворивши відбіркові комісії при факультетах, з передбаченням 

подальшого опрацювання документів вступників приймальною комісією 



2 

 

 


