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РІШЕННЯ
Вченої ради від 28 вересня 2016 р.
«Результати роботи приймальної комісії у 2016 році та завдання КНУТД щодо
набору студентів на 2017 рік»
Заслухавши та обговоривши доповідь т. в. о. проректора з НПР
Гаркавенко С. С. про підсумки вступної кампанії 2016 року та завдання з
організації і забезпечення набору студентів у 2017 р. Вчена рада університету
відзначає, що вступну кампанію в 2016 році було організовано на достатньому
рівні, в умовах гласності та прозорості без будь-яких порушень чинного
законодавства та нормативних вимог МОН України.
В 2016 році до університету подано 10922 заяви, що на 1759 (19,2 %)
більше ніж у 2015 році. Вперше було проведено експеримент МОН України
щодо розподілу місць державного замовлення в межах максимального обсягу
при вступі на І курс денної форми навчання на базі повної загальної середньої
освіти, що призвело до скорочення місць державного замовлення, які отримав
університет на 108 місць (24,2 %) порівняно з 2015 роком.
Обсяг державного замовлення, яке отримав університет в цілому збільшився
на 228 осіб, збільшення відбулося за рахунок зростання місць державного
замовлення на здобуття ступеня «Магістр» на 255 місць (77,0 %), проте на
здобуття ступеня «Бакалавр» отримано на 30 місць (3,9 %) державного
замовлення менше.
Конкурс на місця державного замовлення за освітніми ступенями склав:
ступінь «Бакалавр» - 13 (12,8) осіб на місце; ступінь «Магістр» - 3 (2,43) особи
на місце.
Кількість осіб зарахованих на навчання у 2016 році порівняно з 2015
роком збільшилась на 179 осіб (6,1 %). Зростання відбулося за рахунок
зростання кількості вступників для здобуття ступеня «Магістр» на 310 осіб
(41,3% ), проте кількість осіб зарахованих для здобуття ступеня «Бакалавр»
скоротилась на 101 особу (5,2 %).
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
2016 р. вважати задовільною. Відзначити, що приймальною комісією КНУТД в
цілому забезпечено організоване проведення вступної кампанії.
2.
Звернути увагу деканів факультетів на окремі недоліки, допущені в
організації і проведенні вступної кампанії 2016 року, для врахування під час
організації та проведення вступної кампанії 2017 року, зокрема в
організаційному забезпеченні та в заповненні ліцензійних обсягів за усіма
освітніми програмами.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 15.11.2016 р.
3.
На засіданнях вчених рад факультетів, ННІСТН обговорити результати
вступної кампанії 2016 року. З метою покращення результативності роботи
приймальної комісії під час наступних вступних кампаній ретельно
проаналізувати причини невиконання абітурієнтами, рекомендованими до
зарахування на місця державного замовлення Умов прийому до ВНЗ та Правил
прийому до КНУТД.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 15.11.2016 р.
4.

З метою організації роботи приймальної комісії у 2017 році:

4.1. Деканам,
кафедрам
спрямувати
зусилля
на
підвищення
конкурентоспроможності освітньої діяльності університету, як однієї з
передумов збільшення контингенту студентів що навчаються, шляхом
ліцензування нових спеціальностей та збільшенням ліцензійних обсягів за
спеціальностями де є 100% використання ліцензійних обсягів, за рахунок
зменшення ліцензованого обсягу нерентабельних спеціальностей.
Відповідальні: директ ор Н М Ц У П Ф М оргулець О. Б., декани факультетів,
завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: прот ягом 2016-2017 н . р.
4.2. Секретаріату приймальної комісії, деканам факультетів підготувати і
подати Міністерству освіти і науки України проектні показники державного
замовлення за спеціальностями на 2017 рік. Деканатам при формуванні плану
прийому-випуску студентів за державним замовленням у 2017 році зважено і
обгрунтовано керуватися об’єктивною ситуацією щодо попиту, що склався за
окремими спеціальностями, враховувати потреби регіону у фахівцях з вищою
освітою, наявні в університеті кадрові ресурси, науково-методичне та
інформаційне забезпечення, навчально-лабораторні приміщення.
Відповідальні: декани факультетів, відповідальний секрет ар прийм альної
комісії
Термін виконання: до 01.01.2017р.
4.3. Секретаріату приймальної комісії забезпечити розробку і подання на
затвердження Вченою радою університету до 01.12.2016 р. Правил прийому до
Київського національного університету технологій та дизайну у 2017 році;
оприлюднення Правил прийому шляхом розміщення на інформаційному стенді

приймальної комісії та офіційному сайті університету у п ’ятиденний термін з
дати їх затвердження; вчасне, безпомилкове внесення та формування в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти додатків до Правил прийому.
В ідповідальні: прорект ор з науково-педагогічної роб от и та м іж народних
зв'язків Чабан В. В., декани факультетів, відповідальний секрет ар прийм альної
ком ісії
Термін виконання: до 05.12.2016р.
4.4. Деканам факультетів дослідити вартість одного року навчання для
здобуття освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» за окремими спеціальностями
у ВНЗ України та оптимізовувати їх для КНУТД на рівні середнього показника
для університетів, що розташовані в м. Києві.
Відповідальні: декани ф акульт ет ів,директ ор ННІСТН, начальник ВМЗ,
начальник планово-ф інансового відділу, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 15.12.201 бр.
4.5. Директору
НМЦУПФ
затвердити
склад
Приймальної
університету на 2017 рік. Залучити до роботи приймальної
представників громадськості та студентського самоврядування.
Відповідальні: директ ор Н М Ц У П Ф М оргулець О. Б.
Термін: до 31.12.2016.

комісії
комісії

4.6. Деканам факультетів, секретаріату приймальної комісії затвердити склади
предметних екзаменаційних комісій; комісій для проведення співбесід; фахових
атестаційних комісій; апеляційних комісій; відбіркових комісій. Виключити
можливість призначення однієї і тієї ж особи до складу предметної та
апеляційної комісій. До складу апеляційних комісій залучити провідних
науково-педагогічних працівників (вчителів системи загальної середньої
освіти) регіону.
Відповідальні: декани факультетів, директ ор ННІСТН, відповідальний
секрет ар прийм альної комісії.
Термін: до 28.02.2017.
4.7. Завідувачам випускових кафедр не пізніше ніж за чотири місяці до
початку прийому документів, розробити і затвердити програми творчих
конкурсів, програми фахових вступних випробувань та екзаменаційні білети
для
вступників
освітніх
рівнів
бакалавр,
магістр
з обов’язковим
оприлюдненням програм на веб-сайті університету.
Відповідальні: прорект ор з науково-педагогічної робот и та м іж народних
з в ’я зків Чабан В. В., декани факультетів, директ ор ННІСТН, завідувачі
кафедр, начальник Ю Ц, відповідальний секрет ар прийм альної комісії.
Термін: до 28.02.2017.
4.8. Деканам, Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти створити
регіональні центри підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання на базі
провідних підприємств галузі.
Відповідальні: директ ор ЦДЮ , декани факультетів.
Термін: 01.11.2016.

4.9. Деканам факультетів, директору ННІСТН, завідувачам випускових
кафедр з метою інформування випускників загальноосвітніх шкіл про
спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців у КНУТД, особливості
вступної кампанії 2017 року, кожному факультету (інституту) оновити рекламні
буклети та іншу іміджеву продукцію і застосовувати її в ході вступної кампанії
2017 року.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: прот ягом 2016-2017 н . р.
4.10. Деканатам, Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти, відділу
маркетингових
комунікацій,
активу
студентського
самоврядування
організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед учнів випускних
класів середніх шкіл і студентів випускних курсів бакалаврату. Першочергово
звернути увагу на профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів
ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів України та організацію
позиціонування Університету, його інститутів, факультетів, кафедр і
спеціальностей у соціальних електронних мережах.
Відповідальні: прорект ор з науково-педагогічної робот и та м іж народних
з в ’я зків Чабан В. В., директ ор ЦДЮ , начальник відділу маркет ингових
комунікацій, декани факультетів, директ ор ННІСТН, голова ст удент ського
самоврядування, начальник Ю Ц.
Термін: прот ягом року.
4.11. Секретаріату приймальної комісії з урахуванням досвіду минулорічної
вступної кампанії удосконалити сторінку «Абітурієнту» на сайті університету,
звернувши першочергову увагу на доступ до необхідної інформації осіб, які
виявляють бажання ознайомитись з особливостями організації вступної
кампанії в університеті та інформацією щодо структурних підрозділів;
забезпечити організацію роботи консультаційного центру в приміщенні
приймальної комісії.
Відповідальні: відповідальний секрет ар прийм альної комісії, начальник ЮЦ.
Термін виконання: до 31.12.016р.
5. Контроль за виконання рішення
т. в. о. проректора з НПР Гаркавенко С. С.
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