Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету
щодо заходів із посилення професійно-орієнтаційної роботи університету
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря ПК Мартинюка А.В.,
члени Вченої ради університету постановили: інформацію щодо профорієнтаційної роботи
2016-2017 навчального року прийняти до відома; результати роботи приймальної комісії та
факультетів щодо профорієнтаційної роботи вважати в цілому задовільними.
Для інтенсифікації роботи структурних підрозділів університету у напрямі проведення
профорієнтаційної роботи у 2017-2018 навчальному році:
1. Приймальній комісії (відповідальні: Лопатовський В.Г., Мартинюк А.В.):
1.1. Спільно з деканами факультетів розробити проекти ілюстративного матеріалу,
інформаційних матеріалів, рекламної продукції Хмельницького національного університету для
їх розповсюдження та розміщення безпосередньо в закладах середньої освіти.
1.2. Забезпечити організацію та проведення Дня відкритих дверей у грудні 2017 року.
1.3. За результатами рішення Вченої ради підготувати Наказ по університету «Про
організацію профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р».
1.4. До 15.11.2017 рок у спільно з деканами факультетів розробити та узгодити правила
прийому до ХНУ на 2018 році.
2. Деканам факультетів та завідувачам кафедр:
2.1. До 18.09.2017 р. призначити відповідальних за профорієнтаційну роботу на
факультетах та кафедрах для координації ведення цієї роботи та подати інформацію у вигляді
службової записки до приймальної комісії із зазначенням контактних даних відповідальних за
профорієнтаційну роботу (прізвище, ім’я, по батькові, e-mail, контактний телефон).
2.2. До 01.11.2017 р. розробити та централізовано видати факультетські інформаційні
буклети для ведення цілеспрямованої та всеохоплюючої профорієнтаційної роботи.
2.3. Організувати профорієнтаційну роботу з випускниками бакалаврату щодо
продовження навчання в університеті за ступенем «магістр».
2.4. На сайтах структурних підрозділів та їх сторінках у соціальних мережах розміщувати
рекламну інформацію про підприємства та установи України за умови, що вони будуть
розміщувати інформацію про університет на своїх
2.5. Створити агітбригади зі складу викладачів, які відвідають школи Хмельницької
області до 20.12.17 р. відповідно до графіку, узгодженого із приймальною комісією.
3. Проректору з науково-педагогічної та наукової роботи Войнаренку М.П.:
3.1. Спільно із проректором з НПР Йохною М.А. до 05.10.2017 р. розробити та подати на
засідання Вченої ради університету (жовтень 2017 р.) Програму висвітлення діяльності
університету в засобах масової інформації та вжити конкретних заходів щодо залучення до
навчання в університеті студентів, у тому числі на дистанційну форму навчання.
3.2. До 28.09.2017 р. спільно з органами студентського самоврядування розробити та
подати на затвердження ректору університету План участі органів студентського
самоврядування, студентів у заходах професійно-орієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р.
3.3. До 01.01.2018 року надати пропозиції щодо відкриття науково-виробничих
лабораторій, майстерень, кабінетів з використанням їх у профорієнтаційній роботі університету.
3.4. Організувати та провести зустрічі з учасниками Всеукраїнських, обласних
предметних олімпіад із метою заохочення їх до вступу на навчання до нашого університету.
4. Проректору з НПР Йохні М.А.:
4.1. Спільно із деканом факультету міжнародних відносин Третьком В.В. до 01.01.2018 р.
розробити заходи щодо збільшення набору контингенту іноземних студентів у 2018 році та
подати їх на розгляд Вченій раді університету.
4.2. Організувати та забезпечити до 01.11.2017 р. випуск оновленого буклету
«Хмельницький національний університет: 2018 рік» .

