
ПРОТОКОЛ  № 6
від 10.03.2021 р.

    м. Київ
Засідання приймальної комісії КНУБА 

Голова  -  Куліков П.М.  
Секретар       -  Суханевич М.В..

Присутні  11  осіб :  Гоц В.І., Іванченко Г.М.,  Кащенко О.В.,  Куліков П.М., Мамедов 
А.М., Нестеренко О.В., Русан І.В., Суханевич М.В.,  Чупурна Н.В., Чернишев Д.О., 
Шпаков А.В. 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1. Затвердження  розкладу фахових вступних випробувань, творчих конкурсів, 
вступних іспитів для вступу   університет на освітні рівні Бакалавр (на базі ПЗСО 
та диплому МС) та Магістр.
(доп. відповідальний секретар приймальної комісії  Суханевич М.В..).

2. Затвердження складу предметних та фахових комісій для проведення творчих 
конкурсів на спеціальності 017, 022,023,191. Предметних комісій з української 
мови і літератури, математики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, 
біології, географії в 2021 році.

3. Затвердження складу апеляційної комісії КНУБА для проведення вступних 
випробувань у 2021 році.

4. Затвердження розкладу реєстрації бакалаврів 4 курсу на ЄВІ для вступу в 
магістратуру  по факультетам.

5. Різне (мотиваційний лист, вагові коефіцієнти).

Слухали: Відповідального секретаря приймальної комісії Суханевич М.В.
1. Про розклад вступних фахових випробувань на спеціальності університету для здобуття 

ОС БАКАЛАВР, БАКАЛАВР зі скороченим терміном навчання, МАГІСТР.  Розклад 
вступних іспитів для пільгових категорій вступників для здобуття ОС БАКАЛАВР, 
БАКАЛАВР зі скороченим терміном навчання, які не склали ЗНО. 

2. Про склад апеляційної комісії для вступу  в КНУБА у 2021 році.
3. Про розклад реєстрації на ЄВІ випускників КНУБА з 11 травня по 3 червня 2021 року для 

рівномірного навантаження на працівників Приймальної комісії.
4. ПРО розрахунок конкурсного балу для ОР Бакалавр на базі ПЗСО. Ваговий коефіцієнт для 

мотиваційного листа  ставити 0. Мотиваційний лист при вступі 2021 не враховувати.

Постановили:
Затвердити розклад фахових випробувань, вступних іспитів, склад апеляційної комісії, 

розклад реєстрації вступників на ЄВІ по факультетам, відсутність необхідності враховувати 
мотиваційний лист при розрахунку конкурсного балу при вступі на ОР Бакалавр на базі 
ПЗСО. 

Голова Приймальної комісії П.М.Куліков     
 

Відповідальний секретар



Приймальної комісії                            М.В.Суханевич


