
УХВАЛЕНО
Вченою радою Київського національного

«Результати вступної кампанії 2020 року»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Гаркавенко С. С. про 
підсумки вступної кампанії 2020 року Вчена рада університету відзначає, що 
вступну кампанію в 2020 році було організовано на достатньому рівні, в умовах 
гласності та прозорості без будь-яких порушень чинного законодавства та 
нормативних вимог МОН України.

У 2020 році, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, роботу приймальної 
комісії було перенесено на місяць, тому наразі ще триває зарахування 
вступників за всіма освітніми рівнями.

Київський національний університет технологій та дизайну проводив 
набір вступників у 2020 році з 17 галузей знань, 12 спеціальностей за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 27 спеціальностей за освітнім 
ступенем «бакалавр», 21 спеціальності за освітнім ступенем «магістр».

Вперше здійснювався прийом для здобуття освітнього ступеня 
«бакалавр» за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

Всього до університету для здобуття освіти у 2020 році подано 8642 заяви, 
що менше на 230 (2,6 %) ніж у 2019 році. Найбільшою популярністю як і у 
минулому році серед випускників шкіл користувалися спеціальності: 073 
«Менеджмент» (741 заява); 022 «Дизайн» (685 заяв); 075 «Маркетинг» (676 заяв); 
241 «Готельно-ресторанна справа» (576 заяв); 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» (425 заяви); 122 «Комп’ютерні науки» (423 заяви). Найменшу 
зацікавленість випускники шкіл як і у минулому році проявляють до технічних та 
технологічних спеціальностей.

У 2020 році продовжувалась тенденція щодо скорочення вступників на 
здобуття освітнього ступеня «магістр», кількість поданих заяв скоротилась на 
589 (37,7 %), що пов’язано в першу чергу з демографічною ситуацією та 
введення ЗНО з іноземної мови для всіх вступників магістратури. Також 
спостерігається тенденція щодо скорочення вступників на базі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Кількість заяв 
поданих на вступ до університету скоротилась на 353 заяви (3,2 %).

Позитивною тенденцією є зростання другий рік поспіль кількості поданих 
заяв на вступ на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою 
здобуття освіти на базі повної загальної середньої освіти. У 2020 році така 
кількість заяв зросла на 659 заяв (10,6 %), відповідно кількість зарахованих 
склала 865 осіб, що більше попереднього року на 121 особу (16,3 %).

Проте станом на 22.09.2020 кількість зарахованих порівняно з 
попереднім роком скоротилась на 545 осіб (23,2 %).



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 
2020 р. вважати задовільною.

2. Звернути увагу деканів факультетів, директорів інститутів, директорів 
коледжів на недоліки, допущені в організації і проведенні вступної кампанії
2020 року, для врахування під час організації та проведення вступної кампанії
2021 року, зокрема в організаційному забезпеченні та в заповненні ліцензійних 
обсягів за усіма освітніми програмами.

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

Термін виконання: до 30.11.2020 р.
3. На засіданнях вчених рад факультетів (інститутів), педагогічних радах 

коледжів обговорити результати вступної кампанії 2020 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 30.11.2020р.
4. З метою організації роботи приймальної комісії у 2021 році:
4.1. Деканам факультетів, директорам інститутів підготувати на подати на 

погодження пропозиції щодо дат проведення профорієнтаційних заходів (днів 
відкритих дверей факультетів, інститутів) на 2020-2021 н. р.

Відповідальні: декани факультетів
Термін: до 30.11.2020 р.

4.2. 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 2021 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 2021 рік.

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

Термін виконання: до 31.12.2020 р.
4.3. Ректору КНУТД затвердити склад Приймальної комісії університету на 

2021 рік. Залучити до роботи приймальної комісії представників громадськості 
та студентського самоврядування.

Відповідальні: ректор КНУТД Грищенко І.М.
Термін: до 31.12.2020 р.



4.4. Деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, 
завідувачам випускових кафедр, головам циклових комісій з метою 
інформування випускників загальноосвітніх шкіл про спеціальності, за якими 
ведеться підготовка фахівців у КНУТД та його структурних підрозділах, 
особливості вступної кампанії 2020 року, кожному факультету (інституту, 
коледжу) оновити рекламні буклети та іншу іміджеву продукцію і 
застосовувати її в ході вступної кампанії.

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

Термін виконання: протягом 2020-2021 н . р.
4.5. Деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, 

Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти, активу студентського 
самоврядування організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед 
учнів випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів коледжів, 
бакалаврату. 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: директор ЦДЮ Горобець В. А., декани факультетів, 
директори інститутів, директори коледжів, голова студентського 
самоврядування, начальник ЮЦ Стаценко В. В.

Термін: протягом 2020-2021 н . р.
5. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора 

Гаркавенко С. С.

Учений секретар Н. В. Первая


