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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКЦЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

НАКАЗ№ L_s& flf 
« Ocf »_(}_й _ _ 201s р. 

Про проведщшя соціологічного опитування роботодавців 

З метою забезпечення соціологічної складової аналізу якості підготовки фахівців 

в університеті , на виконання наказу № 1-1 27 від 26 вересня 2005 року «Про 

комплексний моніторинг якості підготовки фахі вців в університеті» та на виконання 

положень Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на 20 12-2020 роки 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам інститутів, деканам факультетів та завщувачам кафедр уншерситету 

надати фахівцям Науково-досл ідницького центру прикладної соціології 

«Соціоплюс» до 7 жовтня 2015 року інформацію про м 1сце дійсного 

працевлаштування випускників університету 20 15 р. денної форми навчання 

(спеціаліст, магістр) за вИзначеною формою в електронному вигляді (Додаток до 

наказу № 1 ). 

2. Науково-дослідницькому центру прикладної соціології «Соціоплюс» ФСП 

(директор - Іщенко ~.М.) провести чергове соціологічне досл ідження серед 

роботодавців, у яких працюють випускники університету 2015 року випуску, в 

період з 20 ;;1совтня по 15 грудня 2015 року. Результати дослідження подати до 

Інституту моніторингу якості освіти ун іверситету до 15 січня 2016 року 

З . Департаменту перспективного розвитку (проректор з науково-педагогічної роботи -

Новіков О.М.) до 7 жовтня 2015 року надати інформацію про кількість випускників 

університету 20 15 року .випуску за факультетами та спеціальностями фахівцям 

науково-дослідницького центру прикладно"і соціологїі «Соціоплюс» ФСП. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Перший проректор Ю.І. Якименко 



ВНЕСЕНО 

Директор Науково-дослідницького центру 

прикладної соціології «Соціоплюс» 

(' 

__ -~М~'~,,,...1 1.~rJt~(f;~" __ А.м. Іщенко 
т. 456-81-87 

Надруковано 27 примірників 

на 1 аркуші 

Друкувала Л.О. Луцук 

т. 456-81 -87 

Керуючий с 

Я.Ю.Цим 

ПОГОДЖЕНО: 

r;:вами 

І нко 

Розрахунок розсилки : 

1 - канцеляр і я; 

1 - Департамент 

перспективного розвитку 

1 - НДЦ ПС «Соціоплюс» 

24 - ·Факультети та інститути 

НТУУ «КГП» 



№ ШБ 

п/п випускника 

1. 
2. 
З. 

Контактні особи: 

Дерев' ян ко Анна Володимирівна, 

Луцук Людмила Олегівна, 

Мельник Богдана Богданівна. 

Контактний телефон: 
456-81-87 
Електронна пошта: 

sociopl usl 4@g ma і l .com 

Додаток №1 

до Наказу № __ _ 
ВІД «_» 2015 р. 

Відомості 

про місце працевлаштування 

Випускників інституту/факультету 2015 року випуску. 

Назва Адреса. 

Кафедра Спеціальність 
шдприємства, шдприємства, 

(повністю) (повністю) 
на якому на якому 

працює працює 

випускник випускник 

Номер 

телефону 

пщприємства, Додаткові . . 
на якому ВІДОМОСТІ 

працює 

випускник 


