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ПРОТОКОЛ  № 15
від 15.07.2021 р.

  м. Київ
Засідання приймальної комісії КНУБА

Голова  -  Чернишев Д.О.  
Секретар       -  Суханевич М.В..

Присутні  12  осіб : Бердник О.Ю.,  Дупляк О.В.,  Іванченко Г.М., Кащенко О.В., Міщенко 
О.Д.,  Нестеренко О.В.,  Русан І.В.,  Суханевич М.В.,   Чернишев Д.О., Шик В.П. 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1. Затвердження  результатів творчих конкурсів  вступників на спеціальності 
архітектурного факультету на контракт ( 2 сесія, 1 потік) з другої складової.

2. Затвердження списків вступників на творчий конкурс на спеціальність 017 «Фізична 
культура і спорт»

3. Розгляд необхідності проведеня творчого конкурсу на контракт у 2 сесію для 
спеціальностей 022,023,191 у 2 потік, аналогічно до спеціальності 017.

(доповідає відповідальний секретар приймальної комісії  Суханевич М.В.).
4. Обговорення статистики подачі заяв в електронному вигляді за 1,5 дні для вступу в 

бакалавріат та магістратуру університету.
5. Обговорення результатів складання ЄВІ вступниками в магістратуру по факультетам 

у 2021 році.
6. Різне (робота контрактного відділу на час подачі документів вступниками, 

матеріальне забезпечення працівників приймальної комісії, які оброблятимуть 
електронні заяви у ауд.116 ).

Слухали: Відповідального секретаря приймальної комісії Суханевич М.В.
1. Про результати складання творчих конкурсів на спеціальності 022, 023, 191 у 2 сесію 

1 потік:
– 022 «Дизайн» – склало  35 осіб;
– 023 «Образотворче мистецтво» – склало 14 осіб;
– 191 «Архітектура та містобудування» – склало  43 особи.

2. Про допуск до творчого конкурсу вступників на спеціальність 017 ФКС.
Зареєстровано і допущено 14 осіб.

3. Обговорення статистики подачі заяв в електронному вигляді за 1,5 дня в бакалаврат і 
магістратуру. На 12-00 15.07.2021 року подано заяв :

–  загалом – 2366 заяв.
– на бакалавра ПЗСО- денна 1876, заочна 39;
– на бакалавра МС- денна 277;  заочна 46;
– на магістра-денна 98, заочна 30.

4. Обговорення результатів складання ЄВІ вступниками в магістратуру по факультетам 
випускниками бакалаврату 2021 року. 
Загалом з 697 зареєстрованих не склало близько 20%.

5. Обговорення можливості заключення контракту вступниками з 24 липня 2021 р. Про 
необхідність узгодити графік роботи контрактного відділу відповідно до графіку роботи 
приймальної комісії включаючи суботу і неділю.

6. Запропонувати створити 2 потік для 2 сесії вступникам на контракт з 20.07 по 22.07 2021 
р. та розробити графік складання творчих конкурсів для спеціальностей архітектурного 
факультету.
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7.  Інформацію про необхідність залучати з наступного року до реєстрації електронних заяв 
вступників  студентів старших курсів факультету АІТ, які навчаються на спеціальностях 
12 галузі знань «Інформаційні технології» замість практики протягом 2 тижнів.

Слухали: начальника відділу по роботі з іноземними студентами Шика В.П. щодо 
затвердження результатів вступних іспитів в магістратуру на спеціальність 191 
«Архітектура та містобудування» іноземцями. Загалом склало іспити 19 осіб.

Постановили:
1. Затвердити списки на творчий конкурс спеціальності 017 загалом 14 осіб.
2. Затвердити результати творчого конкурсу на спеціальності  022, 023,191. Загалом 92 осіб.
3. Скласти розклад творчих конкурсів для 2 потоку 2 сесії з 20.07 по 22.07 та оприлюднити 

інформацію на сайті та стендах приймальної комісії університету.
4. Узгодити роботу контрактного відділу та приймальної комісії на період подачі оригіналів 

документів вступниками  включаючи вихідні дні.
5. Інформацію відповідального секретаря прийняти до відома і повернутися до неї на 

початку вступної кампанії у 2022 році.

Голова
Приймальної комісії     П.М.Куліков 

Відповідальний секретар
Приймальної комісії                            М.В.Суханевич


