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ЗМ І НИ Д О ПРАВ ИЛ  ПРИ ЙОМ У  

на навчання для здобуття освіти  у   

Київському  національному університет і   

технологій та дизайну в  20 22 році  

 

 

1. У розділі V: 

пункт 5.2 викласти у такій редакції: 

5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів, 

прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Форми здобуття освіти 

денна, заочна,  дистанційна 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

1 2 3 4 

Строки прийому заяв та документів для участі у  

творчому конкурсі  та вступних іспитах на 

місця державного та регіонального замовлення 

з 13  червня до 

15 липня 
– – 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
з 1 липня до 31 жовтня 

Проведення творчих  конкурсів (для вступників 

на місця державного та регіонального 

замовлень) в декілька потоків* 

в кілька 

потоків з 01 по 

18 липня 

включно 

– – 

Початок прийому заяв та документів, 

передбачених розділом VІ цих Правил 
29 липня, 

7 вересня 
3  жовтня 7 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі індивідуальної 

усної співбесіди, творчих конкурсів 

о 18
00

 годині 
8 серпня 

о 17
00

 годині 

21 жовтня 
25 листопада 

Строки проведення індивідуальних усних 

співбесід 
9 - 16 серпня – – 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) та 

їх подальше зарахування  

відповідно до 

пп. 5.3  цього 

розділу 

– – 
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1 2 3 4 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають за результатами національного 

мультипредметного теста, а також творчих 

конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня 

о 18
00

 годині 
23 серпня, 
29 вересня  

о 17
00

 

годині 

31 жовтня 

о 17
00

 годині 

28 листопада 

Прийом заяв, оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за квотою-2, з 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним 

або регіональним замовленням) та їх подальше 

зарахування  

відповідно до 

п. 5.4  цього 

розділу 

– – 

Строки проведення  додаткових сесій творчих 

конкурсів для вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

09 – 16 

серпня у 

декілька сесій 

24-31 

жовтня 

26-28 

листопада  

Формування рейтингових списків вступників, 

надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) та за небюджетними 

конкурсними пропозиціями 

не пізніше  

 29 серпня  
– – 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального 

замовлення 

до 18
00

  

02 вересня 
– – 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані конкурсні пропозиції 

не раніше 

18
00

  

02  вересня 

не пізніше  

31 жовтня 

не пізніше  

29 листопада 

Зарахування вступників: 

 за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) 
05 вересня – – 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 

30 вересня 

не пізніше 

1 

листопада 
не пізніше  

30 листопада 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на основі повної загальної середньої освіти 

(відповідно до Порядку прийому) 

не пізніше 19 

вересня –  

* у творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну 

середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним 

документом або довідкою закладу освіти; 

 

пункт 5.5 викласти у такій редакції: 
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5.5. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавр; для повторного здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю; для здобуття такого самого або вищого 

ступеня вищої освіти для осіб, або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план проводиться в 

такі строки: 
 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна, заочна та дистанційна  

форми здобуття освіти 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

1 2 3 4 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

з 1 липня до 31 жовтня 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 03 жовтня 7 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати вступні 

випробування, що проводить КНУТД 

о 18
00

 годині 
23 серпня 

о 17
00

 годині 

21 жовтня 

о 17
00

 годині 

25 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають:  
- на основі індивідуальної усної співбесіди 

та творчих конкурсів 

о 18
00

 годині 
8 серпня о 17

00
 годині 

21 жовтня 

о 17
00

 годині 

25 листопада 

- на основі ЗНО з української мови (НМТ) 

та творчих конкурсів  
о 18

00

 годині 
15 серпня 

 

Строки проведення індивідуальних усних 

співбесід 

09 – 16 

серпня у 

декілька 

сесій 

– – 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) та їх подальше зарахування  

відповідно 

до пп. 5.3  

цього 

розділу 

– – 

Прийом заяв, оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за квотою-

2, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) та їх подальше зарахування  

відповідно 

до п. 5.4  

цього 

розділу 

– – 

Строки проведення творчих конкурсів 

 

16 – 23 

серпня у 

декілька 

сесій 

24-31  жовтня 26-28 листопада 
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1 2 3 4 

Формування рейтингових списків 

вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) та за 

небюджетними конкурсними пропозиціями 

02 вересня 
не пізніше  

31 жовтня 

не пізніше  

29 листопада 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті 

та фіксовані конкурсні пропозиції 

не раніше 

18
00 

07 вересня 

не пізніше  

31 жовтня 

не пізніше  

29 листопада 

Строки виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування: 

за кошти державного або регіонального 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) 

 

18
00  

години 

07 вересня 

– – 

на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 

29 вересня 

не пізніше  

1 листопада 
не пізніше  

30 листопада 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти державного або регіонального 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) 

09 вересня – – 

на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 

30 вересня 

не пізніше  

1 листопада 
не пізніше  

30 листопада 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб (відповідно до цього 

Порядку прийому) 

не пізніше  

ніж 21 

вересня 

– - 

 Спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту 

проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. 

 

пункт 5.6 викласти у такій редакції: 
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5.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 
Етапи вступної 

кампанії 

Денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти  

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ 

1 2 3 4 

Реєстрація вступників для 

складання магістерського тесту 

навчальної компетентності та 

магістерського комплексного 

тесту 

розпочинається 27 червня та 

закінчується о 18
00

 18 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

необхідних документів 

з 01 серпня до 31 жовтня  

Прийом заяв та документів, 

передбачених розділом VI цього 

Порядку, для осіб, які вступають 

на основі індивідуальної усної 

співбесіди замість 
магістерського тесту навчальної 

компетентності або 

магістерського комплексного 

тесту 

розпочинається 16 

серпня, і 

закінчується 

23 серпня 

– – 

сесії магістерського тесту 

навчальної компетентності та 

магістерського комплексного 

тесту проводиться за графіком, 

затвердженим Українським 

центром оцінювання якості 

освіти* 

основна -у період з 

10 серпня до 17 

серпня 

додаткова - у період 

з 07 вересня до 

10 вересня 

спеціально організована сесія - у 

терміни, встановлені Міністерством 

освіти і науки України 

індивідуальні усні співбесіди в 

закладах вищої освіти замість 

магістерського тесту навчальної 

компетентності або 

магістерського комплексного 

тесту у випадках, визначених 

Порядком прийому 

з 25 до 31 серпня – – 

Прийом заяв та документів, 

передбачених розділом VI 

Порядку прийому, для осіб, які 

вступають на основі результатів 

магістерського тесту навчальної 

компетентності, магістерського 

комплексного тесту або тільки 

фахового іспиту в закладі освіти 

розпочинається 16 

серпня і 

закінчується о 18
00

 

15 вересня 

з 26 вересня до 

21 жовтня 

з 07 до 25 

листопада 

Прийом заяв та документів для 

зарахування на небюджетні 

конкурсні пропозиції на підставі 

мотиваційних листів  

з 26 вересня до 

31 жовтня 

з 07 до 28 

листопада 

Проведення фахових іспитів 

з 20 серпня до 20 

вересня у декілька 

сесій  

24-31  жовтня 26-28 листопада 
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