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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

від 03 вересня 2021 року № 26 

м. Київ 

 

Засідання приймальної комісії. 

 

Голова – Іван ГРИЩЕНКО 

Секретар – Тетяна ВЛАСЮК 

 

Присутні: О. П. Баула; Н.М. Заріцька; Л. І. Зубкова; О.В. Колесник; М.В. Колосніченко; 

Н.Ю. Лесюта; О.Б. Моргулець; С. Г. Натрошвілі; О. В. Ольшанська; І. В. Панасюк; М.А. 

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

 

Порядок  денний: 

 

1. Про затвердження графіку проведення творчих конкурсів для вступників на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  

2. Про затвердження графіку проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "бакалавр" на базі здобутого ОКР "молодший спеціаліст". 

3. Про затвердження графіку проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "магістр". 

4. Про переведення з 01 вересня 2021 року на навчання за державним замовленням осіб, які 

зараховані для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 

денною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб наказом від 13.08.2021 року № 258. 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

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

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.  

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією затвердити  графік проведення вступних 

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

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.  

ВИРІШИЛИ: затвердити графік проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для 

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

кошти фізичних та юридичних осіб  (додаток 2). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі здобутого ОКР "молодший 

спеціаліст". 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією затвердити графік проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі здобутого ОКР "молодший 

спеціаліст". 

ВИРІШИЛИ: затвердити графік проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "бакалавр" на базі здобутого ОКР "молодший спеціаліст" (додаток 3). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр". 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією затвердити графік проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр". 

ВИРІШИЛИ: затвердити графік проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "магістр" (додаток 4). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про переведення з 01 вересня 2021 року на навчання за 

державним замовленням осіб, які зараховані для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 
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повної загальної середньої освіти за денною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

наказом від 13.08.2021 року № 258. 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією про переведення з 01 вересня 2021 року 

на навчання за державним замовленням осіб, які зараховані для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за денною формою за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб наказом від 13.08.2021 року № 258. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 від 02 

вересня 2021 року (додаток 4 «додаткові місця державного замовлення для осіб пільгових 

категорій та з особливими умовами вступу»), Правил прийому на навчання до Київського 

національного університету технологій та дизайну в 2021 році перевести з 01 вересня 2021 року на 

навчання за державним замовленням осіб, які зараховані для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за денною формою за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб наказом від 13.08.2021 року № 258 наступних осіб за спеціальностями: 

Спеціальність 022 «Дизайн»: 

Освітня програма,спеціалізація 022.01 Графічний дизайн 

Алексеєв Олексій Валерійович дитина з інвалідністю до 18 років (особа з 

інвалідністю І або ІІ групи) 

Корженко Юлія Олександрівна дитина з інвалідністю до 18 років (особа з 

інвалідністю І або ІІ групи) 

Освітня програма,спеціалізація 022.02 Дизайн одягу (взуття) 

Семенченко Дмитро Володимирович дитина з інвалідністю до 18 років (особа з 

інвалідністю І або ІІ групи) 

Освітня програма,спеціалізація 022.03 Дизайн середовища 

Черниш Єлизавета Андріївна дитина учасника бойових дій 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Шевченко Максим Вікторович дитина учасника бойових дій 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»: 

Поляновський Тимур Владиславович дитина учасника бойових дій 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Ястремський Ярослав Валентинович дитина учасника бойових дій 

 

 


