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:i,#,::ia|"i'i"t:x(зв'язки з громадськiстю) олени ДоОрiiаiсuпот кПро системне на'аголженнядвостороНньо[ комУнiкацiТ з випускНиками КиТвського наtliонального Унiверсиr.еr,у iMeHiТараса Шевченка та оптимrL,I"пl .r"*" 
"ru.rooiT з цiсю цiлоовБю аулиторiсю>>. [Jченарада КиТвського нацiонального унiв.р."r.rу-i*Ыi Тараса Ш.r;;;;u (дzuri - Унiверситет)зi}значае' що випускtlики Унiверситету с одночасно його репутацiйним капiталом iСПОЖИВаЧаМИ ЦiСТ РеПУТаЦiТ. ОТЖе, популяризацiя видатних' i.iорrч"их постатей, якiздобули виLцУ ocBiTy в Унiверсит,ет.i. ,i налагодження системноТ комунiкацii звипускпиками с прiоритетними завданнями BcieT унiверси.г.r.о*оi спiлrноти.Друге столiття Уlliверси.геr- трима€ псрlпiсть' ."p.u ББ Украi.ни. ЯскравимСВiДЧеННЯМ ЦЬОГО С ЙОГО 

""'iУ.ПП"ки. якi борrуоuпи i формуrrо .";rову iнтелектуаJIьнуелiту, Знаменитi вихованцi tiIевченкового унiвърситет,у ст.ояJI и бiля витокiв укратнськотдержавнОстi та науки, ixHi iMeHa с частинОю iciopii .uirnro.o й.rуп-rного розвитку.Водночас l_ti iMeHa -- частина й YHiBepc",,ф ;*; ми пишасмося та шIанусмо. lнформацiяпро наше славне корiння' видаl,[IиХ випускникiв активно l]икорисl.ову€ться вiнформацiйних буклетах та презентацiях vнiвЁрситету. Iсторичнi Й сучаснi досягненняУНiВеРСИТ"У, 
'9IP.:Ma 

ЙОГО Йпу.пп"кiв, е uu*nruo- темою наукових конференцiй тапублiкашiй на офiцiйних iнформацiйrlих nun-u* Унiверсите-., ;;;prHepiB. До середини202l року в Унiверситетi функчiонувала електронна енцикJIоriедiя, IIрисвячена зокрема йвидатним випускникам, iUIe, у зв'язку iз застарiлим форматом та rЬ*пi.rп"rи причинами,ресурС припиниВ сво€ iснуваннЯ. IнформацiИ"u niu,u, 
"*у ,uИrала енциклопедiя,порожня i потребу€ наповнення, адже. публiчна шана видатних випускникiв минулог.оформ{9 розумiння спадкосмностi в сучасних випускникiв.

IЩОРОКУ 
'ЧОЧ ГrРОфеСiйНУ КаР'сру . o"nnorono Унiверситету починае значнакiлькiсть фахiвцiв (поriад uor"p" ..ri"ul Ъuпuruuрiв та бi"'rьr. пiurори тися,li магiс.грiв).flля ЗВО важливо lle втрачати з ними зв'язок au ,rurru.оджува'и зворо.гну KoMyHiKaltiro.Взасмодiя iз випускrIиками У.нiверсит".,у ,.йrься персважно за l.акими }IаIlрямами:LФорлtуВання заZальноунiверiаmrrъu*ii' iнфорлtацiйноi база вuпускнuкiв(коорduнаmор напряму - IJeHmp коллунiкоцiй).з метою органiзацii публiчних заходiв для взаемоцij' випускникiв, студентiв iвикладачiв Унiверситету, ,np""nn" iнформацiйпоrу обмiну мiж ними, збереженнютрадицiй та пiдвиu{еllню престижу УнiвЪрситету, для реалiзацiТ спiльних гlросктiв,зtt,тучення грантiв та iншоi взасмодii'у u"p"."i 202l року I{eHTp помунiпацiй започаткувавстворення бази успiшних l]ипус*r"пiu ,u nouu" if наповнювати. /{о бази входять визtlачtliособи з виконавчих та законодавчих органiв влади, зi сфЬр" науки .га бiзнесу.громадського сектору i культури.



так, зокрема, за зiбраними даними випускниками Унiверситету с 60 чиннихнародних депутатiв; 70 осiб - в органах Кабiнету M;n;.rpi, VкраТни; б чЙнних MiHicTpiB,26 заступникiв MiHicTpiB; 4 очiльники державних служо l комiтЪтiв / агентств / комiсiй, 8
;X}#rififfi;;'rfi:fieKpeTapiB ,i"i;r;;.;", ouinrn"* п"".iипого фонду украiни; з2

Задля органiзацii взаемодiI випускникiв з Унiверситетом, сприяння iнформацiйномуобмiну наприкiнцi 202l року Щентр;"rr;i;;чlИ..uпу.rив проскт <Iнтерв'ю з успiшнимивипускнИкамИ кНУ), flo початКу росiйсiко-украiнсiкоТ вiйни 2о22 рокувстигли вiдзнятирозмови з олександром Штепаном, *реаr"ьним директором, засновником проскту<<Живослово>>, нацiончL,Iьним коорцинатором сектору креативtlих iндустрiй експортноiстратегiТ УкраТнИ (випускник_ HHI бiпопо,iц 
,rь 

ь";ы; Ковтун, керiвницеюНацiонального 
_проскту мкIп , 

",Jolu.|"urornn..i кФiльтр> (випускниця HHIжурна,пiстики), У зв'язку iз повi{омасштабним во€нним вторгненням росiйськихзагарбникiв проскт було призупинено, та наразi робот.а поновлюеться.

2, Взаемоdiя iз вuпускнака',tu,iноземцялlч (коорduнаmор напря.цу вiddiл.u i lrc н ар od ноео с п iBp о б im н- u цmв а).
спiвпраця з випускниками-iноземцями створю€ додаткову цiннiсть лляY,:]*^.TY Та. його стУiентiв,.пiд'"щУu йt;; нашого закладу за кордоном, посилюсмlжнародне спiвробiтництво, iнтеграйю оо свропейського та загaшом свiтовогоосвiтнього й наукового простору.
монiторинг успiшнъстi тъ'професiйного шляху випускникiв-iноземцiв ведеться якна piBHi факультетiв/навчаль"о-ruу*Ъ"их iнститутiв, так i"u ruйьноунiверситетськомуpiBHi. Наразi Ця iнформацiя po.pi.n.";, ;;;7 *о окремоТ iнституцiйноТ структуриоб'сднанНя випуСк"*i"-i"о."rцi".. 

-,_1 
пЬроъ"о, 

. 
не icHye . Групи випускникiвфункцiонуютЬ в Азербайджанi' КитаТ. "гriuu"ri6"оr' .lliванськи* ,"пу.ппикiв проводився

I:ffi';$i?H* В НаШОМУ УНiВеРСИТеТi). ТакЪж с вiдокр.rп.п; .",r.*" . 
"",-,f.*п-"ками

3, Взаемоdiя iз вuпускнuкаll,tu-робоmоdавцялпа (коорdаноmор напряму - вiddiлпраце_влашmування mа робоmа з вапускнuкалпu)
Випускники Унiверситету е однйми iз найбiльrIJ високозатребуваних фахiвпiв середукратнських i мiжнародних роботодавцiв з ycix сфер. Зu"д"п'"- своти пiдготовцi вонишвидко зростають професiйно: займають посади в Топ-менеджментi компанiй,засновують власнi бiзнес-проскти. Саме випускники нашого Унiверситету складаютьосновУ Рuд" роботодавцiв Унiверситету' створеноi B2O2t роui.ВипускникИ УнiверситетУ зzlJIучаються як спiкери профiльних воркшопiв длястудентiв (у рамках гостьових п"iliй-- ]1 nuf'.p"""- опliпе-фестивалiв) i науково-педагогiчних працiвникiв (платформа KNU РrоfеЪsiопаls). 

-------'t'-'

Унiверситет. розвивас парiнерство й залучення до сгtiльних просктiв i розвиткуматерiально-технiчнот бази ,n персонаJIьно зi знаними випускниками, так i зорганiзацiями й установами, якi вони IIредставJ]яIо.гь.

4. БлаzоDiйнiсmь mа спонсорсmбо
випускники Унiверситету пiдrр"rу.ть свою Alma Маtеr, висlупаючи спонсорамизахоДiв наВЧuLТЬНих сТрУкТУрних .riдрйдiпi",-"uоu.чи обладнання .га iншу важливудопомогу, Проте TaKi комунiкацii вимагають iйцiurr"" l 

"Б.riи"оТ роботи з бокупiдроздiлiв.
На факультетах/в навча,Iьно-накових iнститутах переважае персонiфiкована(особиста) спiвпраця з випускниками. Наприклал, 

"u фu*ультетi *оrп'rr.рних наук такiбернетиКИ до 2022 poKyb*rr"no велася спiвпраця , про"iд"rми IТ-компанiями Украiниi cBiTy, в яких ПРацюе дуже багато наших випускникiв. Зокреru,-поrпuнiТ Globallogic(Iгор Б'дu, аспiрант, закiнчус навчання у 2022р., G.oup Viсе President & Head оf Еurоре,АrдрiИ Яворський, аспiрант, закiнчуе навчання у 2022 Р., вiцепрезидент зi стратегiТ та



Ё:ЁiiX!;l1ji*Ж:J:ý,*: ri,Нiffт::ъ;.""""iстю обладнаJ,Iи 2 комп,ютернi класи
I n ч i s i Ь l е S о t u t i о п s с, 

" 
пу.Б *' о кнк в ;;, вЪ."'iНi 

". 
* "i;:iЖ;:t ffi lxiJ'- }r"* :ш :'

Hackatone ExPerts, вFдм SYstems ;;;;; постiйну '.поЪ.ор.u*у 
пiдтримку припроведеннi олiмпiад i xaKaToHiB. Onp"ri 

".rпанiТ, оЬ ,puuro-rb напri випускники,надають обладнання для доступу до iHTeпрацiвникам факул,,.,i'пЬ"'i,о,"р",;;.i;;:х].]ЁI;"#,i,хii,?:;i.#:;1lф"'JJ'Iъ"#
даних.

спiвпраця хiмiчпого факультету з випускниками, якi с працiвникамиФармацеВтичногО об'сднанН, ubupru*ri Борйu.i".rпо,]п-";ril,i 6.рмацевтичний заводу,Фармацевтичного об'еднанr,". uД(uр,,"ч"u,'frJ"rр-ьноi' лабора-r.орiТ з анаliзу якостiлiкарських засобiв i медичноТ продукцiт 
',..- 

й".ва, 
.забезг]ечуе стажування студентiв.наукову спiвпрацю, проходження н.ауково-виробничоТ npu*r"n"" для студентiв-магiстрiв.!ОбРе НаJIаГОДЖеНа ПОМУнiкацiя з TciB -н"Й;;-виробниче пiдприсмство ,.CHaMiH,,>), 

зарахунок яких зроблений ремонт _та закуплено обладнання йЬорurорiй та лекцiйноТлабораторii хiмiчного факультету. У TOBi(C"uri"u 
"p;u;;, ,irпу.*"ики Bcix кафедр.HHI високих технологiй отримав вiд випускника !анiiла Башl сучасний роторнийВИПаРЮВаЧ ДЛЯ ЛабОРаТОРii ПРаКТИКУМУ з op.u"-iunoT xiMiT. Iнш"й випускник, олексанлрL{yBapcB, доклав зусиль ло п"р"дЪчi ч".офпуориметра BD FacsCalibur лабораторii

У^Ъ'#{ЪНОТ .бiОЛОГiТ 
HHIBT ЯК ГУМаНiТаРrЬТ- допоrо., Нацiонального Iнституту

HHI мiжнародних вiдносин отримус значну допомогу вiд випускникiв. З ocTaHHixрезультатiВ спiвпрацi вiдкриггя аулиторiт'iнтеракти;;; технологiй за коштивипускницi Альони LIIевцовоТ lкомпuп;" tпьъ* bunKj. Зй;; AnroHa I]Jевцова акl,ивнодопомагае працiвникам та студен,гам Унiверситету, якi в'рЪ,гиr," *"-,оо внаслiдок вiйни.З початком повноМасштабноi росi.йськ9-у*р.Ь.ькоI вiйни u fнiверситетi почав дiятиЩентр гуманiтарноi допомоги. Бiльшiсiu' nir,..Plyn" IJSHTP отримуе саме вiдвипускникiв. Так, випускниltя фiзичrrо.о бuпупrr.rу олена кrrйu передала допомогуВiД ОРГаНiЗаЦiТ Ukraine SoS з IспанiТ, 5зiЁ;;'."Ёу.rо"i, (фiлософський факультет) _ вiдiнiцiатив <Дарu i <Наш Дiм> iз Польщi, Kui.p""u bu*on"uHa (iсторичний факультет) - вiдукраiнськотдiаспори Францiт. олексiй Руд.й,u творче об'сднанъя <нiч в Унiверситетi>ДОПоМаГають iз закупiвлею амунiцiТ дп, ТрО та-ЗСУ, рuцiИ,Ъ;;;;*"летiв, тепловiзорiвТощо,
приклади благолiйноi допомоги, спонсорства та пiдтримки вiд випускникiв маскожний навчальний структурний. пiдроrдiп i";"ерситету, ,lJIe цей напрям взасмодiiпотрiбно виводити на системний piBeHi.

5, Д с о цi а цii в u пус кн u к i в ф а кул ь m е m i в/н ав ч (tл ь н о- н ау ко в аж i н с m аmу miвАсоцiацiТ випускникiв ciBopeHi у пiпопо*-'повчiulьних структурних пiдроздi"lrахунiверситету та Працюють ефекr,ивно там. ite llалаl,оllжеIlа взасмодiя, Сього/tнi активttоПрацюIотЬ: Ендаумент Фонll випускникiв tIIII мiжlrародIrих *iuno."n. Alumni Clubекономiчного факультету, Дсоцiацiя urny.n"rdu HHl npbuu, Д.оцiuцl" випускникiв ФIТ.Неrцодавно вiдновила роботу 111чii1,.-u;;v.sn"niu бiпойф.ького факультету.водночас в окремих навчальних пiдроздiлах вона формzulьнъ ., ;; реально не працю€.Тож цей напрям теж потребус зусиль та системноТ роботи.Зазначенi п'ять напрямiв'взасмодiт . ;Б;книками не вичерпують весь спектрспiвпрацi. Унiверситет мае своi сталi традицii, ,*i , кожним роком розtхирюються iстають невiд'смною частиною його соцiального та культурного життя. Нас об'сднук)тьсвята, пам'ятi дати, а також спiльний..бiль та гордiсть за наших l.ероiв.КолИ у 2014 рОцi в YKpaiHy прийШла вiйна, частина представникiв унiверситетськотспiльноти взяли до рук збрЪю, прйИru.ч" .unpur"nranuH. <<Хто, як не ти>>. У 2022 роцiкраiна-окупант розпочiL,Iа повномасштабне йор.r.rп". Унiверситет разом зi всiсюкраТною став до боротьби. Кожен зайняв свiй фроriт i мiцно ,р;r;;;iй, адже вiйна можебути закiнчена лише двома способами, з яких наш вибiр - перемога.



на жаль, ми вже ма€мо втрати серед випускникiв. Подвиг чи невинна смерть
унiверситетських вихованцiв нiколи не буле забута нашою громадою. Унiверситет
виступиВ з iнiцiативоЮ переймеНуватИ вулицю, на якiй розташоване С.гулмiЬтечко
Унiверситету, iMeHeM ЮлiТ ЗдановськоТ - молодоi украТнськоТ математикинi, випускниui
механiко-математичного факультету, волонтерки та вчительки, яка загинула 3 березня вiд
ракетного обстрiлу Харкова росiйськими вiйськами. Ми сподiвасмося, що кмдд
пiдтримас цю iнiцiативу, чим ушанус свiтлу пам'ять випускниui Унiверситету. ГероТзм
ПРеДСТаВНИКiВ ШеВЧеНКОвого унiверситету в росiйсько-украТнськот Ъiипi мас bru,
славетною частиноЮ icTopiT Унiверситету, тимИ знаннями i пам'яттю, якi ми
передавати мемо прийдеш Hi м 1-1окол i ння м студенr-i в.

Взаемодiя випускникiв та Alrna Mater - це не лише про те, чим колишнi вихованцi
можуть допомогти Унiверситету, а й про те, чим Унiверсите,г може бути корисний
випускникам. основою цього повинIIа стати iдея спiвпрацi з випускниками впродовж
жит,гя (life-long alumni cooperation), що об'сднас багато no*onln, унiверситЪтськоТ
спiльноти та забезпечить сталий розвиток однодумцiв, якi npu.nyro ,Ь.р..r" i
примножити здобутки й славу Шевченкового унiверситету.

зважаючи на вищезазначене, Вчена Рада ухвалюе:
l. !оповiдь проректорки з науково-педагогiчноТ роботи (зв'язки з громадськiстю)

олени !обржанськоТ <Про системне наJIагодження двосторонньоТ KoMyHiKauiT з
випускниками Киiвського нацiона-гtьного Унiверситету iMeHi Тараса Шевченка та
оптимrL,Iьнi шляхи взаемодiТ з цiсю цiльовою аулиторiсю)) взяти до вiдома й обговорити в
ycix структурних пiдроздiлах Унiверситету.

В uконав цi., керiвники структурних пiдроздiлiв.
В iD п о в i d оланi.. проре ктор ка з науково-педагогi чноТ
роботи (зв'язки з громадськiстю) О. l]обржанська
TepMiH вакоItання.. до lб червня 2022 року,2.З метоЮ пiдтримки спадкосмностi поколiнь, найбiльш повного 

-збереження

славетних cTopiHoK унiверситетськоТ icTopiI та iнформування широкого кола
громадськостi про здобутки Унiверситету започаткувати:

2.1. Створення iнформаuiйного ресстру знаних випускникiв КНУ iMeHi Тараса
Шевченка.

Вuконавцi: голова ПостiйноТ iсторико-
меморiальноТ KoMiciT Вченоi ради I. Патриляк.
директор L{eHTpy комунiкачiй В. Литвиненко,
начiLльник вiддiлу сприяння працевлаштуванню та
роботi з випускниками Р. Куриленко, керiвники
структурних пiдроздiлiв.
В i d п о в i d олан i., пр оректор ка з нау ково- педагогi ч ноТ

роботи (зв'язки з громадськiстю) О. !обржанська.
TepMiH ваконання.. ло 3l ,гравня 202З року.

2.2. СтвОреннЯ iнформаЦiйниХ с,горiнок У вiлкриr.iй онлайн-енциклопедii
Wikipedia, присвячених знаним випускникам Унiверситету.

Вuконовцi: голова IlостiйноТ iсторико-
меморiальноТ KoMiciT ВченоТ ради I.Патриляк,
директор I_[eHTpy комунiкацiй В.Литвиненко,
начальник вiлдiлу сприяння працевлаштуванню та
роботi з випускниками Р. Куриленко, керiвники
структурних пiдроздiлiв.
В id п о в id аланi., проректорка з науково-педагогi чноТ
роботи (зв'язки з громадськiстю) О. !обржанська
TepMiH ваконання., до 31 травня 2024 року.
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2.З. СТВОРеННЯ УНiверситетськоТ електронноТ енциклопедiТ видатних
випускникiв КНУ iMeHi Тараса Шевченка.

Вuконавцi: голова Постiйноi iсторико-
MeMopia;lbHoT KoMiciT ВченоТ ради I. Патриляк,
директор Центру комунiкацiй В. Литвиненко,
начаJIьник вiддiлу сприяння працевлаштуванню та
роботi з випускниками Р. Куриленко, керiвники
структурних пiдроздiл i в.
в i d п о в i d альн j.. проре ктор ка з науко во- педаго гi ч нот
роботи (зв'язки з громадськiстю) О. !обржанська
TepMiH вллконання; до 31 травня 2024 року.

3. з метою подilJlьшоi ефективнот спiвпрацi Унiверсиiету з випускниками-
iНОЗеМЦЯМИ СИСТеМаТИЗУВати й актуалiзувати iнформацiю про iхнё мiсц.r"Ъ*од*ення,
мiсце роботи та можливi кана.гlи комунiкацiй з ними.

Вuконавцf.. директор HHI мiжнародних вiдносин
в. Копiйка, завiдувачка пiдготовчого вiддiлення
для iноземних громадян Г. Усатенко, керiвник
вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва Р. Петюр,
начальник вiддiлу сприяння Працевлаштуванню та
роботi з випускниками Р. Куриленко, керiвники
структурних пiдроздiлiв.
в id п о в id альнi.. проре ктор ка з нау ко во- педа гогi чнот
роботи (мiжнародне спiвробiтництво)
К. Смирнова.
TepMiH вакононня: до 3l травня 2023 року.

4, Щля напагодження системноТ та ефективноТ взаеЙодiТ . 
"r.rу.*никамиУ+rЬсрситету започаткувати створення загальноунiверситетськоТ iнституuiТ вЙпускникiв

КНУ iMeHi Тараса Шевченка.
Вuконавцi: директор I_{eHTpy комунiкацiй
В. Литвиненко, начаJIьник вiддiлу сприяння
працевлаштуванню та роботi з випускниками Р.
Куриленко, керiвники навчiulьних структурних
пiдроздiлiв.
Вidповidаланi.. проректорка з науково-педагогiчноТ
роботи (зв'язки з громадськiстю) О. flобржанська.
TepMiH вuконання.. до 3l грулня 2022 року.

5. Задля вшанування героТзму випускникiв Унiверiитету, якi 
- 

виборювали
незалежнiсть Укратни, встановити пам'ятний знак бiля Головного *opnyay (вул.
Володимирська, 60).

Вidповidальнi: проректор з науково-педагогiчноТ
роботи (адмiнiстративно-господарська робота)
О.Федевич, проректорка з науково-педагогiчноТ
роботи (фiнансово-економiчнi питання)
О.Бiлявська, проректорка з науково-педагогiчноТ
роботи (зв'язки з громадськiстю) О. flобржанська.
TepMiH вuкононня.. пiсля Перемоги УкраТни.

6. Iнформаuiю про хiд виконанrя }хваJIи засл}хати на засiданнi рекгораryу TpaBHi 2023
року.

7. Контроль за виконанням цiсТ ухв€UIи покJIасти на першого проректора
В. Iльченка.


