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Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Моргулець О.Б. про 
підсумки вступної кампанії 2021 року Вчена рада університету відзначає, що 
вступну кампанію в 2021 році було організовано на достатньому рівні, в умовах 
гласності та прозорості без будь-яких порушень чинного законодавства та 
нормативних вимог МОН України.

Київський національний університет технологій та дизайну проводив 
набір вступників у 2021 році з 17 галузей знань, 12 спеціальностей за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр», 30 спеціальностей за 
освітнім ступенем «бакалавр», 19 спеціальностей за освітнім ступенем 
«магістр». Зараховано до КНУТД за результатами вступної кампанії станом на 
22 вересня 2021 року 2754 здобувачів вищої освіти, що загалом на 1% (25 осіб) 
більше ніж у минулому році.

Всього до університету для здобуття освіти у 2021 році було подано 9405 
заяв, що більше на 816 заяв (9,5 %) ніж у 2020 році. Найбільшою популярністю 
серед випускників шкіл користувалися спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки» 
(744 заяви); 075 «Маркетинг» (578 заяв); 241 «Готельно-ресторанна справа» 
(531 заяв); 073 «Менеджмент» (499 заяв); 022 «Дизайн» (477 заяв). Найменшу 
зацікавленість випускники шкіл як і у минулому році проявляють до технічних 
та технологічних спеціальностей.

Вперше здійснювався прийом для здобуття освітнього ступеня 
«бакалавр» за спеціальностями: 024 «Сценічне мистецтво» (26 осіб); 034 
«Культурологія» (зараховано 40 осіб); 035 «Філологія» (зараховано 44 особи); 
121 «Інженерія програмного забезпечення» (зарахована 41 особа); 124 
«Системний аналіз» (зараховано 6 осіб). Зарахування за новими 
спеціальностями склало 157 осіб на договірній основі (11,23 % від всіх 
зарахованих на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»),

У 2021 році зберіглася тенденція щодо скорочення вступників на 
здобуття освітнього ступеня «магістр» -  зараховано 289 магістри, що менше 
ніж у попередньому році на 157 особи (35,2 %). Також спостерігається 
тенденція щодо скорочення вступників на базі здобутого освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», кількість зарахованих 
порівняно з попереднім роком скоротилася на 70 осіб (16,3 %). Вищезазначене 
призвело до того, що за результатами вступної кампанії до Міністерства освіти 
і науки України повернуто 254 невикористані місця державного замовлення.
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Проте поряд з негативними тенденціями варто відмітити, що прийом до 
Коледжів КНУТД у 2021 році збільшився на 143 особи (22,3 %). Також 
збільшилась кількість зарахованих осіб до коледжів для здобуття освітнього 
ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти на 111 осіб (12%).

Враховуючи тенденції та причини щодо змін контингенту студентів, які 
зараховані на навчання до університету, та керуючись необхідністю 
забезпечення достатніх кількісних та якісних показників його формування,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Роботу приймальної комісії університету щодо прийому студентів у 
2021 р. вважати задовільною.

2. Проаналізувати недоліки, допущені в організації і проведенні вступної 
кампанії 2021 року, для врахування та недопущення їх в організації і 
проведенні вступної кампанії у 2022 року, зокрема в організаційному 
забезпеченні та в заповненні ліцензійних обсягів за усіма освітніми 
програмами.

Відповідальні: секретар ТІК, декани факультетів, директори інститутів, 
директори коледжів, завідувачі випускових кафедр, голови циклових комісій.

Термін виконання: до 30.11.2021 р.
3. На засіданнях вчених рад факультетів (інститутів), педагогічних радах 

коледжів обговорити результати вступної кампанії 2021 року. З метою 
покращення результативності роботи приймальної комісії під час наступних 
вступних кампаній ретельно проаналізувати причини невиконання 
вступниками, рекомендованими до зарахування на місця державного 
замовлення Умов прийому до ЗВО та Правил прийому до КНУТД.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, директори 
коледжів, завідувачі випускових кафедр, голови циклових комісій.

Термін виконання: до 30.11.2021 р.
4. З метою організації ефективної роботи приймальної комісії у 2022 році:
4.1. Проаналізувати загальнодержавні тенденції вступної кампанії 2021 

року та внести пропозиції щодо започаткування набору у 2022 році за новими 
спеціальностями та освітніми програмами, з метою збільшення контингенту 
студентів університету.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.
Термін: до 30.11.2021 р.
4.2. Підготувати та подати на погодження в установленому порядку 

пропозиції щодо дат проведення профорієнтаційних заходів (днів відкритих 
дверей факультетів, інститутів) на 2021-2022 н.р.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.
Термін: до 30.12.2021 р.
4.3. Приймальним комісіям забезпечити розробку і подання на 

затвердження Вченою радою університету, Педагогічними радами коледжів 
Правил прийому до Київського національного університету технологій та 
дизайну та його структурних підрозділів у 2022 році. Оприлюднити Правила 
прийому шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій 
та офіційному сайті університету (коледжів) у п’ятиденний термін з дати їх 
затвердження. Забезпечити вчасне, безпомилкове внесення та формування в



Єдиній державній електронній базі з питань конкурсних пропозицій на 2022 
рік.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, директори 
коледжів, відповідальні секретарі приймальних комісій.

Термін виконання: до 30.12.2021 р.
4.4. Подати на затвердження в установленому порядку склад Приймальної 

комісії університету на 2022 рік. Залучити до роботи приймальної комісії 
представників громадськості та студентського самоврядування.

Відповідальні: директор НМЦУПФ Григоренвська О. О.
Термін: до 31.12.2021 р.
4.5. Оновити рекламні буклети та іншу іміджеву продукцію для 

інформування випускників загальноосвітніх шкіл про спеціальності, за якими 
ведеться підготовка фахівців у КНУТД, структурні підрозділи університету, 
особливості вступної кампанії 2022 року,

Відповідальні: декани факультетів, директорії інститутів, директори 
коледжів, завідувачі випускових кафедр, голови циклових комісій.

Термін виконання: протягом 2021-2022 н . р.
4.6. Організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед учнів 

випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів коледжів, 
бакалавріату. Першочергово звернути увагу на профорієнтаційну роботу серед 
учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів України та 
організацію позиціонування Університету, його коледжів, інститутів, 
факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних електронних мережах.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, директори 
коледжів, директор ЦДЮ  Горобець В. А., голова студентського 
самоврядування.

Термін: протягом 2021-2022 н . р.
5. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора 

Моргулець О. Б.

Учений секретар Наталія ІТЕРВАЯ


