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ПРОТОКОЛ  № 16
від 19.07.2021 р.

  м. Київ
Засідання приймальної комісії КНУБА

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

Присутні  12  осіб : Гоц В.І., Іванченко Г.М., Кащенко О.В., Куліков П.М., Мамедов А.М., 
Нестеренко О.В., Приймак О.В., Русан І.В.,  Суханевич М.В.,   Чернишев Д.О., Шик В.П., 
Шпаков А.В.

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1. Затвердження  результатів творчих конкурсів вступників на спеціальності 
архітектурного факультету 022, 023, 191 на контракт 2 сесію 1 потік.

2.  Затвердження списків вступників на творчий конкурс на спеціальності 
архітектурного факультету 022, 023, 191 на контракт 2 сесію 2 потік.
 (доповідає відповідальний секретар приймальної комісії  Суханевич М.В.).

3. Обговорення статистики подачі заяв в електронному вигляді для вступу в університет.
4. Різне.

Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Суханевич М.В.
1. Про результати складання  творчого конкурсу вступників на 2 сесію 1 потік 

(контракт): загалом 99 осіб:
–022 «Дизайн» –склало 35 осіб;
–023 «Образотворче мистецтво» – склало 12 осіб;
–191 «Архітектура та містобудування» – склало 43 особи;
- 017 «Фізична культура і спорт» - склало 9 осіб.

2. Про допуск до творчого конкурсу вступників на 2 сесію 2 потік (контракт): загалом 
28 осіб:

–022 «Дизайн» –7 осіб;
–023 «Образотворче мистецтво» –3 особи;
–191 «Архітектура та містобудування» – 7 осіб.
- 017 «Фізична культура і спорт» - 11 осіб.

3. Подача заяв в паперовому вигляді на базі диплому магістра/спеціаліста. Подано 36 
заяв. Більшість на заочну ф.н. (додаток 1). Вступний іспит з іноземної мови 24.07.21 
о 10-00 ауд.119.

4. Обговорення статистики подачі заяв в електронному вигляді . На 1000 19.07.2021 року 
подано заяв :

–  загалом – 5404 заяви (минулого року 4949).
– на бакалавра ПЗСО- 4230 (минулий рік 4497);
– на бакалавра МС- 567; (минулий рік 452)
– на магістра- 613 (минулий рік 1078).

Слухали: першого проректора Чернишева Д.О.
Про необхідність організувати подачу оригіналів документів на контракт з 20.07.21 р. 
Контрактному відділу зараховувати вступників на контракт з 10.08.21.р.
Наказ необхідно видати на бюджет з 9 серпня, на контракт з 10 серпня. Контрактному відділу 
налагодити роботу у відповідності з роботою приймальної комісії, в тому числі у вихідні дні.
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Постановили:
1. Затвердити списки на творчий конкурс на спеціальності 017, 022, 023, 191 загалом 

28 осіб (списки додаються).
2. Затвердити результати творчого конкурсу на спеціальності 017, 022, 023, 19. 

Загалом 99 осіб (списки додаються).
3. Забезпечити роботу контрактного відділу по суботам і неділям відповідно до 

графіку роботи Приймальної комісії.

Голова
Приймальної комісії     П.М.Куліков

Відповідальний секретар
Приймальної комісії                            М.В.Суханевич


