РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського національного університету технологій та дизайну
від ЗО серпня 2018 р.
«Про результати Вступної кампанії 2018 року»
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Гаркавенко С.С. про
результати вступної кампанії 2018 року набору студентів у 2018 р. Вчена рада
Університету відзначає, що вступну кампанію в 2018 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 в 2018 році з 15 галузей знань, 12 спеціальностей за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 24 спеціальність за освітнім
ступенем «бакалавр», 20 спеціальність за освітнім ступенем «магістр».
В 2018 році до університету подано 9309 заяви (2017 - 9281, 2016 - 10922,
2015 - 9163), що на 28 менше ніж у 2017.
За вступну кампанію зараховано на навчання 3094 осіб, в тому числі 681
студента у коледжі (666 на молодшого спеціаліста і 15 на бакалаврат), 2428 осіб на бакалаврат та до магістратури. Загальна кількість осіб зарахованих на навчання
у 2018 році, порівняно з 2017 роком, зменшилась на 302 особи (причому у
коледжах навпаки збільшилася на 42). На бакалаврський рівень вступило 1438
осіб, що на 200 менше минулорічної вступної кампанії, на магістерський - 990
осіб, що на 144 осіб менше. Серед зарахованих студентів - 2 дітей загиблих
учасників бойових дій, 2 учасника бойових дій, та 14 дітей учасників бойових дій.
Загальний конкурс на місця державного замовлення за освітніми ступенями
склав: на ступінь «Бакалавр» - 25 (24,57) осіб на місце (у 2017 був - 16,42, у 2016
був - 13, у 2015 був - 11, у 2014 - 6) - це пов’язано зменшенням кількості місць
державного замовлення на 37,5 % ніж у 2017 році; ступінь «Магістр» - 2,5 (2,53)
особи на місце (у 2017 - 4,28, у 2016 був - 3). Державне замовлення виконано, в
тому числі і коледжами.
Під час вступної кампанії позитивну тенденцію показали наступні
спеціальності:
освітній ступінь «Бакалавр» на базі «Повної загально-середньої освіти»: 022
«Дизайн» - виконання ліцензійного обсягу денна форма навчання - 91% (180
місць) конкурс на місця державного замовлення склав - 24 особи, причому
конкурс на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - 5,1, заочна форма
навчання - 73% (30 місць) конкурс на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
- 2; 241 «Готельно-господарська діяльність» - виконання ліцензійного обсягу
денна форма навчання —90% (50 місць) конкурс на місця за кошти фізичних та

юридичних осіб - 9,82, заочна форма навчання - 70% (10 місць) конкурс на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб - 5.
освітній ступінь «Магістр» на базі освітнього ступеня «Бакалавр»: 122
«Комп’ютерні науки» - виконання ліцензійного обсягу денна форма навчання 79% (70 місць); 123 «Комп’ютерна інженерія» - виконання ліцензійного обсягу
денна форма навчання - 95% (20 місць); 141 «Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка» за освітньою програмою «Енергоменеджмент» - виконання
ліцензійного обсягу денна форма навчання - 80% (10 місць); 226 «Фармація,
промислова фармація» - виконання ліцензійного обсягу денна форма навчання 97% (30 місць), заочна форма навчання - 97% (30 місць).
В 2018 році було відкрито спеціальність за освітнім ступенем «Бакалавр»
242 «Туризм», але нажаль прийом буде здійснюватися тільки в 2019 році (це
пов’язано з термінами внесення конкурсних пропозицій, оскільки ліцензування
було здійснено після 01.05.2018 року), та за освітнім ступенем «Магістр» - 131
«Прикладна механіка», на яку здійснювався набір на небюджетну пропозицію та
мав негативну тенденцію - набір не відбувся.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Деканам факультетів, директорам інституту та коледжів усунути окремі
недоліки, допущенні в організації і проведенні вступної кампанії 2018 року, для
врахування під час планування, організації та проведення вступної кампанії 2019
року, зокрема в організаційному забезпеченні та в заповненні ліцензійних обсягів
за усіма освітніми програмами.
Відповідальні: декани факультетів, директор ННІСТН, директора
коледжів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 15.11.2018р.
2. На засіданнях вчених рад факультетів, ННІСТН, педагогічних рад
коледжів обговорити результати вступної кампанії 2018 року та прийняти
рішення щодо покращення результативності прийому студентів до Університету.
З метою покращення результативності роботи приймальної комісії під час
наступних вступних кампаній ретельно проаналізувати причини невиконання
вступниками, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Умов прийому до ВНЗ та Правил прийому до КНУТД.
Відповідальні: декани факультетів, директора інституту та коледжів,
завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 31.12.2018р.
3. З метою організації роботи приймальної комісії у 2019 році:
3.1.
Деканам факультетів, директорам коледжів, завідуючим кафедрам
спрямувати зусилля на збільшення контингенту студентів, шляхом:

- ліцензування нових спеціальностей та збільшенням ліцензійних обсягів за
рахунок зменшення ліцензованого обсягу спеціальностей, які не користуються
попитом вступників;
- відкриття нових спеціальностей, які мають найбільший попит вступників,
зокрема 123 Комп’ютерна інженерія 053 Психологія та 035 Філологія;
перегляду доцільності диференціації освітніх програм за однією
спеціальністю, зокрема тих, за якими набір не відбувся або мав низький рівень.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., директор НМЦУПФ Моргулець О.Б.,
декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: протягом 2018-2019 н.р.
3.2. Приймальній комісії Університету разом з деканами факультетів та
директорами інституту і коледжів: підготувати пропозиції для ректорату щодо
визначення обсягів державного замовлення за спеціальностями на 2019 рік; при
формуванні плану прийому-випуску студентів за державним замовленням у 2019
році проаналізувати ситуацію щодо попиту на ринку, що склався за окремими
спеціальностями і подати на розгляд ректору.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів,
відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін виконання: до 31.12.2018р.
3.3. Приймальній комісії Університету забезпечити: розробку проекту і
подання на затвердження Вченій раді Університету Правил прийому до КНУТД у
2019 році; оприлюднення Правил прийому шляхом розміщення на
інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному сайті Університету у
п’ятиденний термін з дати їх затвердження; своєчасне внесення до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти додатків до Правил прийому.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С.
Термін виконання: до 05.12.2018р.
3.4. Деканам факультетів, директорам інституту та коледжів проаналізувати
ринкову вартість одного року навчання для здобуття освітніх ступенів
«Бакалавр», «Магістр» за спеціальностями, що готує Університету. Плановофінансовому відділу разом з проректором Гаркавенко С.С. та деканами внести
обґрунтовані пропозиції вартості навчання в КНУТД на затвердження в
установленому порядку.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, директор
ННІСТН, директора коледжів, начальник ВМЗ, начальник плановофінансового відділу, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 15.12.2018р.
3.5. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати на
затвердження склад 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 (атестаційної) та апеляційної комісій. До складу апеляційних комісій
залучити провідних науково-педагогічних працівників (вчителів системи
загальної середньої освіти, провідних викладачів ВНЗ України) регіону.
Відповідальні: декани факультетів, директор ННІСТН, директора
коледжів, відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін: до 28.02.2019р.
3.6. Завідувачам випускових кафедр розробити і подати на затвердження
програми творчих конкурсів, програми фахових вступних випробувань та
екзаменаційні білети для вступників освітніх рівнів бакалавр, магістр з
послідуючим оприлюдненням програм на веб-сайті Університету.
Відповідальні: проректор Чабан В. В., декани факультетів, завідувачі
кафедр, начальник ЮЦ, відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін: до 28.02.2019р.
3.7. Деканам факультетів, директору Центру доуніверситетської та
індивідуальної освіти: внести пропозиції ректору щодо створення регіональних
центрів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); забезпечити
організацію робіт по залученню слухачів на курси підготовки до ЗНО та вступних
випробувань для вступу до Університету, зокрема на спеціальності, які дають
право на отримання додаткових 10 балів до ЗНО.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., директор ЦДЮ, декани
факультетів.
Термін: 01.02.2019р.
3.8. З метою інформування випускників загальноосвітніх шкіл про
спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців у КНУТД, особливості
вступної кампанії 2019 року кожному факультету, інституту та коледжам оновити
рекламні буклети та іншу іміджеву продукцію і застосовувати її в ході вступної
кампанії 2019 року. З метою дотримання загально університетського стилю усі
матеріали друкувати в Університеті після їх затвердження ректором.
Відповідальні: декани факультетів, директори інституту та коледжів,
завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: протягом 2018-2019 н. р.
3.9. 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
інституту, факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних електронних
мережах.

Відповідальні: проректор Чабан В. В., директор ЦДЮ, начальник відділу
маркетингових комунікацій, декани факультетів, директор ННІСТН,
голова студентського самоврядування, начальник ЮЦ.
Термін: протягом 2018-2019 н. р.
3.10.
Відповідальному секретарю приймальної комісії з урахуванням
досвіду минулорічної вступної кампанії внести пропозиції щодо вдосконалення
сторінки «Вступнику» на сайті Університету, звернувши першочергову увагу на
доступ до необхідної інформації осіб, які виявляють бажання ознайомитись з
Інформаційними пакетами ЄКТС та особливостями організації вступної кампанії
в Університеті та інформацією щодо структурних підрозділів; забезпечити
організацію роботи консультаційного центру в приміщенні приймальної комісії.
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, начальник ЮЦ.
Термін виконання: до 31.12.2018р.
4. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр подати звіт на
ректорат за результатами виконаних робіт, що зазначені у рішенні.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, директори
інституту та коледжів, завідувачі випускових кафедр.
Термін виконання: до 05.02.2019 р.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора Гаркавенко С.С.

Секретар Вченої ради

