
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ   

від 30 листопада 2016 р. 

«Про затвердження Правил прийому до Київського національного 

університету технологій та дизайну в 2017 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника відповідального 

секретаря Приймальної комісії Т. М. Власюк «Про затвердження Правил 

прийому до Київського національного університету технологій та дизайну в 

2017 році», Вчена рада зазначає, що Правила прийому розроблені відповідно 

до чинного законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016  № 1236. 

Визначено, що Правила прийому охоплюють ступені бакалавра, 

магістра та доктора філософії. Вищі навчальні заклади встановлюють 

мінімальні та максимальні обсяги вступників, які вони можуть і готові 

прийняти та умовах держзамовлення з урахуванням Умов 2017. Тільки в 

електронній формі подають заяви вступники на освітній рівень бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь 

у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної 

середньої освіти та зарахування за співбесідою). 

Вступники визначають власні пріоритети у виборі ВНЗ. Вони можуть 

подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності для участі в конкурсі на 

навчання за державним замовленням на відкриті та закриті конкурсні 

пропозиції. Подання кількості заяв на небюджетні конкурсні пропозиції не 

обмежується. ЄДЕБО здійснює розподіл вступників по ВНЗ з урахуванням 

пріоритетів як і у 2016 році. 

Зважаючи на вище зазначене, 
 

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Доповідь заступника відповідального секретаря Приймальної комісії 

Т. М. Власюк «Про затвердження Правил прийому до Київського 

національного університету технологій та дизайну в 2017 році» взяти до 

відома. 
 

2. Затвердити Правила прийому до Київського національного 

університету технологій та дизайну в 2017 році. 
 

3. З метою організації і забезпечення набору студентів у 2017 році: 

3.1. На виконання п. 9 розділу І Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016  № 1236: 

3.1.1. Розмісти Правила прийому до Київського національного 

університету технологій та дизайну в 2016 році на веб-сайті університету в 

розділі «Абітурієнту». 



Відповідальні: проректор Чабан В. В., відповідальний секретар 

приймальної комісії Макатьора Д. А., начальник ІОЦ Стаценко В. В. 

Термін: до 15.12.2016. 
 

3.1.2. Заповнити інформаційні таблиці Єдиної бази (додатки до Правил 

прийому), які підлягають верифікації. 

Відповідальні: декани факультетів, відповідальний секретар 

приймальної комісії Макатьора Д. А.. 

Термін: до 15.12.2016. 
 

3.1.3. Правила прийому подати до Єдиної бази для верифікації переліку 

спеціальностей та погодження державним замовником мінімальних та 

максимальних обсягів державного замовлення, для отримання місць 

державного замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра.  

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

Макатьора Д. А., декани факультетів. 

Термін: до 10.01.2017. 
 

3.1.4. Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої 

освіти внести до Єдиної бази. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

Макатьора Д. А., декани факультетів. 

Термін: до 31.12.2016. 
 

3.1.5. Небюджетні конкурсні пропозиції внести до Єдиної бази за 

результатами рішення акредитаційних комісій. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

Макатьора Д. А., декани факультетів. 

Термін: до 01.06.2017. 

 

3.2. На виконання п. 9, 10 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07. 2014 № 1556-VII, п. 8 розділу VI Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016  № 1236 розробити та 

затвердити програми співбесід, творчих конкурсів, фахових випробувань з 

обов’язковим оприлюдненням на офіційному веб-сайті університету. 

Відповідальні: проректор Чабан В. В., декани факультетів, начальник 

ІОЦ Стаценко В. В., відповідальний секретар приймальної комісії 

Макатьора Д. А. 

Термін: до 01.04.2016. 
 

3.3. Навчальному центру міжнародного співробітництва активізувати 

роботу щодо заохочення іноземних громадян до вступу на навчання до 

університету. 

Відповідальні: проректор Чабан В. В., начальник відділу міжнародних 

зв’язків  Шульга В. М. 

Термін: протягом року. 



3.4. Деканам факультетів, Центру до університетської та індивідуальної 

освіти, відділу маркетингових комунікацій: 

3.4.1. Організувати активну інформаційну та рекламно-агітаційну 

кампанію про Університет в електронних та друкованих засобах масової 

інформації із залученням до її проведення науково-педагогічних працівників 

і активу студентського самоврядування. 

3.4.2. Організувати розроблення та виготовлення рекламних матеріалів 

для розповсюдження на «Днях відкритих дверей», розміщення в мережі 

Інтернет, соціальних мережах тощо.  

Відповідальні: проректор Чабан В. В., директор ЦДІО Горобець В. А., 

начальник відділу маркетингових комунікацій, начальник ІОЦ 

Стаценко В. В., декани факультетів, директор ННІСТН, голова 

студентського самоврядування Кураксіна В. 

Термін: протягом року. 
 

4. Контроль за виконання рішення Вченої ради  покласти на проректора 

Гаркавенко С. С. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                          І.М. Грищенко 

 

 

Секретар Вченої ради                                      Н.В. Первая  


