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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

від 30 травня 2022 року № 4 

м. Київ 

 

Засідання приймальної комісії. 

 

Голова – Іван ГРИЩЕНКО 

Секретар – Надія ЗАРІЦЬКА 

 

Присутні: О. П. Баула; Ю.А. Бірюкова; А.М. Вергун; Т.М. Власюк; О.О. Гайдей; Л. І. Зубкова; 

М.В. Колосніченко; Н.Д. Креденець; Н.Ю. Лесюта; О.О. Малюшенко; О.Б. Моргулець; 

С. Г. Натрошвілі; В.В. Нечиглод; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко;  І. В. Панасюк; М.А. 

Ткаченко; Л. П. Хмелевська; Н.В. Чупринка; О.О. Шевченко 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення у 2022 році. 

2. Про затвердження складу факультетських відбіркових комісій для прийому документів 

від вступників для вступу на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». 

3. Про затвердження складу фахових атестаційних комісій для проведення вступних 

випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня).  

4. Про затвердження складу апеляційних комісій. 

5. Про затвердження складу предметних комісій та складу комісій для проведення 

співбесід. 

6. Про затвердження графіку проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для 

вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.  

7. Про затвердження графіку проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО – Про формування пропозицій щодо обсягів державного 

замовлення у 2022 році. 

ВИСТУПИЛИ: О. П. Баула; А.М. Вергун; Т.М. Власюк; Л. І. Зубкова; М.В. 

Колосніченко; С.Г Натрошвілі; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко; І. В. Панасюк – з 

пропозицією, що КНУТД як заклад вищої освіти, що претендує на отримання місць 

державного замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти братиме участь у вступній кампанії 2022 року на основі 

відкритих конкурсних пропозицій (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу IV 

Порядку прийому на здобуття вищої 2022 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України 27.04.2022 № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.05.2022 № 400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 03.05.2022 за № 487/37823). 

ВИРІШИЛИ: надати пропозицію, що на виконання листа МОН України від 

23.05.2022 № 1/5433-22 «Про формування пропозицій щодо обсягів державного 

замовлення у 2022 році», що КНУТД як заклад вищої освіти, що претендує на отримання 

місць державного замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти братиме участь у вступній кампанії 2022 року на основі 

відкритих конкурсних пропозицій (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу IV 

Порядку прийому на здобуття вищої 2022 році, затверджених наказом Міністерства 
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освіти і науки України 27.04.2022 № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.05.2022 № 400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 03.05.2022 за № 487/37823). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – про затвердження складу факультетських відбіркових 

комісій для прийому документів від вступників для вступу на здобуття освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр». 

ВИСТУПИЛИ: О. П. Баула; А.М. Вергун; Т.М.Власюк; Л. І. Зубкова; М.В. Колосніченко;                  

С.Г Натрошвілі; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко; І. В. Панасюк; О.О. Шевченко – з 

пропозицією про затвердження складу факультетських відбіркових комісій  для прийому 

документів від вступників для вступу на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад факультетських відбіркових комісій для прийому 

документів від вступників для вступу на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» 

(додаток 1). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – про затвердження складу фахових атестаційних 

комісій для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня).  

ВИСТУПИЛИ: О. П. Баула; А.М. Вергун; Т.М.Власюк; Л. І. Зубкова; М.В. Колосніченко;                  

С.Г Натрошвілі; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко; І. В. Панасюк – з пропозицією про 

затвердження складу  фахових атестаційних комісій для проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад  фахових атестаційних комісій для проведення вступних 

випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) (додаток 2). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – про затвердження складу апеляційних комісій. 

ВИСТУПИЛИ: О. П. Баула; А.М. Вергун; Т.М.Власюк; Л. І. Зубкова; М.В. Колосніченко;                  

С.Г Натрошвілі; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко; І. В. Панасюк – з пропозицією про 

затвердження складу апеляційних комісій. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад апеляційних комісій (додаток 3). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – про затвердження складу предметних комісій та 

комісій для проведення співбесід. 

ВИСТУПИЛИ: О. П. Баула; А.М. Вергун; Т.М.Власюк; Л. І. Зубкова; М.В. Колосніченко;                  

С.Г Натрошвілі; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко; І. В. Панасюк – з пропозицією про 

затвердження складу предметних комісій та комісій для проведення співбесід. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад предметних комісій та комісій для проведення співбесід 

(додаток 4). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

іспитів, творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти.  

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією про затвердження графіку проведення 

вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на 

базі повної загальної середньої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити графік проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для 

вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.  

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня бакалавра  на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією затвердження графіку проведення 

вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня 
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бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити графік проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


