
ПРОТОКОЛ  № 9
від 21.05.2021 р.

    м. Київ
Засідання приймальної комісії КНУБА 

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

Присутні  10 осіб: Гоц В.І.,  Іванченко Г.М.,  Король В.П.,  Петраковська О.С.,  
Приймак О.В., Русан І.В., Суханевич М.В.,  Тригуб Р.М., Чернишев Д.О., Шпаков 
А.В.

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1. Інформація про перебіг реєстрації вступників в магістратуру 2021 року на ЄВІ 
(доп. відповідальний секретар приймальної комісії  Суханевич М.В..).

2. Проведення додаткового вступного іспиту для вступу в магістратуру з інших 
спеціальностей  у 2021 році.

3. Про вступ на спеціальності архітектурного факультету випускниками 
коледжів.

4. Різне. 

Слухали: Відповідального секретаря приймальної комісії Суханевич М.В.
1. Про перебіг реєстрації вступників в магістратуру  по факультетам. Зареєстровано 

вступників з 5 факультетів (  БФ- 127, БТФ -35 , ГІСУТ, ФУПП-14,  ФАІТ -33. 
Залишилось АРХ – з 27.05.2021 та ФІСЕ з 31.05.2021.
Реєстрація закінчується 3 червня о 18-00.

2. Про необхідність залишити додатковий вступний іспит для вступу на спеціальність 
191 Архітектура та містобудування при вступі  на базі диплому бакалавра з інших 
спеціальностей. Для всіх інших спеціальностей університету приймати в магістратуру 
на основі вступного фахового іспиту та ЄВІ з іноземної мови

3. Про підготовку до вступної кампанії 2021 р з 14.07 по 23.07., терміни подачі заяв в 
електронному вигляді. Необхідність підготувати аудиторію 116 та оснастити її не 
менше 25 комп’ютерами і принтерами. Про необхідність закупити канцтовари для 
потреб приймальної комісії..

Слухали: декана архітектурного факультету Кащенка О.В.
1. Про затвердження  вступу на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» 

випускниками коледжів тільки зі спеціальності 191«Архітектура та містобудування» 
для здобуття освітнього ступеня за кошти держзамовлення та за кошти кошти 
фізичних осіб.

2. Вступ випускниками коледжів на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче 
мистецтво..»  дозволити із споріднених спеціальностей та зі спеціальності 
191«Архітектура та містобудування» для здобуття освітнього ступеня за кошти 
держзамовлення та  фізичних осіб.

Постановили:
Затвердити додатковий іспит в магістратуру тільки для спеціальності 191 

«Архітектура та містобудування». 



Затвердити умови вступу на ОС Бакалавр на спеціальність 191 «Архітектура та 
містобудування» на базі диплому молодшого спеціаліста для навчання за кошти 
держзамовлення та фізичних осіб.

Забезпечити Приймальну комісію необхідними матеріалами для роботи на час 
прийому заяв вступників.

Заступник голови 
Приймальної комісії     Д.О.Чернишев 

Відповідальний секретар
Приймальної комісії                            М.В.Суханевич


