
Інформаційне повідомлення про тимчасовий порядок організації 

освітньо-виховного процессу у 2020/2021н.р.  

в умовах карантинних обмежень 

 
 Шановні учасники освітньо-виховного процесу! Раді вітати вас з початком 

нового 2020/2021 навчального року в стінах Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана! Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, зважаючи 

на виклики часу, натхнення, бадьорості, радості й втілення мрій! Нехай новий сезон 

знань принесе професійні звершення та стане успішним у всіх сферах життя! 

 

На жаль, він має свої особливості, які необхідно врахувати.  

Звертаємо вашу увагу, перш за все, на те, що заняття розпочинаються для 

студентів 2—4-го курсів бакалаврського та 2-го курсу магістерського рівнів вищої 

освіти —1 вересня 2020 р.; 

Для студентів 1-го курсу бакалаврського та 1-го курсу магістерського рівнів 

вищої освіти — 15 вересня 2020 р. (див.: Витяг з Тимчасового порядку організації 

освітнього процесу у 2020—2021 н.р. на базі моделі змішаного навчання з урахуванням 

карантинних обмежень, затвердженого наказом від 27.08.2020 р. № 322). 

В нашому Університеті студентське життя організовується на засадах 

самоврядування. Провідним органом студентського самоврядування є Студентська 

академічна рада (САР), який об’єднує на добровільних засадах студентів Університету, 

сприяє створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу. САР 

забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні Університетом, 

надає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички 

студентів. 

САР є провідним самоврядним органом та сполучною ланкою між студентами 

та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, надати можливість 

студентам донести до адміністрації Університету свій погляд на навчальний процес. З 

усіма питаннями, що виникають у студентів в процесі навчальної діяльності, можна 

звернутись до представників САР в каб. 443-а (головний навчальний корпус, тел. 371-

62-75; e-mail: sar@kneu.edu.ua).  

Можливості для всебічного розвитку, духовно-культурного збагачення, 

фізичного удосконалення та спортивного зростання забезпечують ресурси 

Університету, а саме Центр культури і мистецтв, Спортивний комплекс «Економіст».  

Цікаве та змістовне студентське життя забезпечує Первинна профспілкова 

організація студентів та аспірантів, яка є найбільшою громадською організацією 

Університету. Жодна культурно-мистецька та спортивна подія у КНЕУ не відбувається 

без її участі. Якщо є бажання цікаво провести студентські роки і отримати максимум 

від студентського життя, відкривати себе, розвивати лідерські та управлінські навички, 

реалізувати свої креативні ідеї, цікаво і змістовно відпочивати та знаходити нових 

друзів, знати про свої права та отримувати колективну підтримку і захист студентських 

прав та інтересів – студентська Профспілка є саме тим осередком, за допомогою якого 

можна все це отримати і реалізувати (Профком знаходиться у головному корпусі, каб. 

423 тел. 371-61-97; e-mail: prof_kneu@ukr.net). Свої запитання можна відправляти на 

адресу: @profkneu_bot. 
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Окремі вітання нашим студентам ПЕРШОКУРСНИКАМ! 

Для тих першачків, що потребують поселення в гуртожиток, інформацію про 

механізм поселення в гуртожитки Студмістечка КНЕУ можна довідатись на сайті 

Студентського містечка в рубриці «Студентське життя» (e-mail: 

Directby.campus@gmail.com), а також через офіційний Telegram-канал директора 

студентського містечка КНЕУ (https://t.me/DirectBy_campus; Відповіді на поширені 

запитання -@campusInfo_BOT; Пропозиції, відгуки та ін. -@Askthe_director_bot). 

Всі студенти, що будуть проживати в гуртожитках, повинні дотримуватися 

рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України «Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» (див.: Постанова МОЗ № 48 від 04 

серпня 2020 року). 

Також про те, що треба знати про коронавірус, та про поради стосовно захисту 

від (СОVID-19 ви довідаєтесь у відповідній рубриці на цьому ж сайті. 

Як буде організоване спортивне життя студентів, проінформує керівництво 

нашого Спортивного комплексу «Економіст» (e-mail: fskkneu@ukr.net). 

 

Сьогодні, коли шалений ритм життя, його соціальна напруженість призводять 

до емоційного виснаження, є можливість творчого релаксу в студіях Центру культури і 

мистецтв. Стосовно неформального спілкування в цих студіях інформацію можна 

отримати на сторінці Центру культури і мистецтв КНЕУ, який є методичним центром 

культурно-виховної роботи (e-mail: ckm@kneu.edu.ua).  

 

Звертаємо також вашу увагу, що в Університеті, за підтримки Європейського 

Союзу з метою здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади 

омбудсмена з прав студентів Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана створено і активно працює Офіс омбудсмена. Створення 

інституту освітнього омбудсмена є визначною подією в захисті прав та свобод 

студентів.  

Офіс здійснює свою діяльність за такими основними напрямками як правовий, 

організаційно-фінансовий, міжнародний, психологічно-виховний, інформаційно-

комунікативний, академічний, соціально-побутовий, а також с питань студентського 

самоврядування.  

Представником інтересів наших студентів та захисником їх прав і свобод є наш 

випускник Богдан Валерійович Ярмоленко, партнер компанії Ernst & Young, член 

Наглядової ради Університету. Він добре знає, чим живе студентство, до нього може 

звернутися кожний. Принципово важливе при цьому те, що він не є співробітником 

Університету. 

В разі наявності будь-яких запитань, або уточнення чи проблеми у зв’язку із 

тимчасовими карантинними обмеженнями, ви завжди можете звернутися онлайн або 

безпосередньо на пошту (omb@kneu.edu.ua) до Офісу омбудсмена з прав студентів, 

який працює для Вас! 

 

Шановні студенти! В цей особливий період, коли швидкість надходження 

інформації постійно зростає та її кількість збільшується, потреба в отриманні чітких 
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відповідей на запитання, що у вас виникають, загострюється. Для цього існує наш 

Центр, в якому ми надамо допомогу у вирішенні питань, що виникають, а також 

оперативну інформацію щодо тих питань, які вас турбують. Центр виховної роботи та 

соціальної адаптації студентів знаходиться в к.221 головного корпусу (e-mail: 

kneu_vrobota@ukr.net). 

 

Успішного навчального року!!! 
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