м1нтстЕрство осв1ти I нАуки укрАЁни

нАціонАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнолог1й

"± 4JJ4р.

нАкАз

м.тkуг+в

шщ иЁzi

Про уведення в дiю Змiн до ПравIш прийому
до Нацiонального унiверситету харчових
технологiй (в т.ч. для вiдокремjlених
структурних пiдроздiлiв) у 2021 роцi

У вiдповiдностi до наказу МОН Укра.і.ни вiд о5 травня 2021 року № 499
заресстрованому в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни вiд 11 червня 2021 року за № 794/36416

та на виконання рiшення Вчено.і. ради НУХТ вiд 24 червня 2021 року, протокол №11

нАкАзую:
1. Увести в дiю «Змiни до Правил прийому до Нацiонального унiверситету
харчових технологiй (в т.ч. для вiдокремлених структурних пiдроздiлiв) у 2021 роцi»

(додаток).
2. директорам

фiлiй

НУХТ,

начальнику

вiдцiлу

рекламно-виставков-o.і. та

iнформацiйно.і. дiяльностi Цой Ю.М. розмiстити Правила Прийому iз внесеними змiнами
на сайтах навчальних закладiв не пiзнiше 30 червня 2021 року.

3. Заступнику вiдповiдального секретаря Маслiкову М.М. розмiстити Правила
Прийому iз внесеними змiнами в €дЕБО не пiзнiше 30 червня 2021 року.
4. Начат1ьнику вiддiлу документального забезпечення Саверськiй С.Г. довести
наказ до вiдома керiвникiв навчальних пiдроздiлiв унiверситету.

5. Контроль за виконанням наказу заjlишаю за собою.

ректор

О.Ю.Шевченко

додаток до наказу
вiд <ф2;> червня 2o2і р. №Lй

ЗМ1НИ до ПРАВИЛ ПРИйОМУ
до НАЦ1ОНАЛЬНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГ1й
(в т.ч. для вiдокремленIIх структурних пiдроздiлiв)

у 2021 роц1

Ки.].в -2021

ЗМ1НИ дО ПРАВИЛ ПРИйоМУ
дО НАЦ1ОНАЛЬНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГ1й
(в т.ч. для вiдокремлених структурних пiдроздiлiв)

у 2021 роц1
Унести до Правил прийому до Нацiонального унiверситету харчових
технологiй (в т.ч. для вiдокремлених структурних пiдроздiлiв) у 2021 роцi,

затверджених Вченою радою Нацiонального унiверситету харчових технологiй
24 1рудня 2020 року, протокол № 6, та введених у дiю наказом вiд 24 1рудня
2020 року № 164, такi змiни:
1. до заголовку преамбули додати текст: «, вiд 25 червня 2021 року,

протокол № 11».
2. В абзацi четвертому пункту 2.3 цифри «15» замiнити цифрами «24».
3. В абзацi другому пункту п.3.1 пiсля слiв «за рахунок видаткiв

державного бюджету у державних» доповнити словами «та приватних».
4. Абзац перший пункту 3.2 викласти в такiй редакцi.і.:

«3.2. Громадяни Укра.і.ни мають право безоплатно здобувати вищу освiту

на конкурснiй основi вiдповiдно до стандартiв вищо.і. освiти, якщо певний
ступiнь вищо.і. освiти громадянин здобува€ вперше за кошти державного або
мiсцевого бюджету в державних i комунальних закладах вищо.і. освiти, а також
за вiдкритими конкурсними пропозицiями у приватних закладах вищо.і. освiти,
якi дотримуються законодавства про iндикативну собiвартiсть, про формування

та розмiщення державного замовлення та за умови виконання такими закладами
вимог до розмiщення державного замовлення, визначених Умовами прийому.».
5. В останньому абзацi пункту 4.3 слово «(закритими)» виключити.
6. В абзацi четвертому пункту 6.1 викласти в такiй редакцi.і.:

«Вступники, зазначенi в абзацi четвертому цього пункту, можуть подавати

заяви в електроннiй формi з подальшим поданням документiв, що
пiдтверджують право на вступ за спiвбесiдою, наказом № 271, якi мають бути
поданi в строки прийому заяв, вiдповiдно до цих Правил.».
7. В абзацi п'ятнадцятому пункту 6.1 слово «(закритих)» виключити.
8. В абзацi другому пункту 6.4 слово «(закритi)» виключити.

9.В

абзацi

восьмому

пункту

6.5

пiсля

слiв

«особливостей,

передбачених» слова та цифри «наказами № 560, № 697 вiдповiдно» замiнити
словами та цифрами «наказом № 271 ».
10.

В абзацi третьому пункту 8.4 слово «(закриту)» виключити.

11.

В абзацi третьому пункту 8.5 слово «(закриту)» виключити.

12. В абзацi першому пункту 8.6 пiсля слiв «визначених вiдповiдно до»
слова та цифри «наказу № 560 або наказу № 697» замiнити словами та
цифрами «наказу № 271».
13.

В абзацi першому пункту 8.14 слово «(закриту)» виключити.

14. У пунктi 8.16 слова «на небюджетнi конкурснi пропозицi.і.» замiнити
словами «для здобуття вищо.і. освiти за кошти фiзичних та/або юридичних осiб
на конкурснi пропозицi.і.,».
15.

Абзац четвертий пункту 10.1 викласти в такiй редакцi.і.:

«надсилання .і.х сканованих копiй, з накладанням на вiдповiднi файли
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, на електронну адресу
вiдбiрково.1. комiсi.1. Приймально.1. комiСi.l. унiВерСИТету, ЗазнаЧеНУ В Ре€СТРi

суб'сктiв освiтньо.і. дiяльностi €дЕБО в термiни, визначенi в роздiлi 5 цих

Правил або вiдповiдно до нього.».
16. доповнити роздiл 15 новим пунктом 15.5 такого змiсту:
«15.5. Заклади вищо.і. освiти, до яких було зараховано вступникiв, якi

надали довiдки закладiв охорони здоров'я для пiдтвердження спецiальних умов
щодо участi в конкурсному вiдборi або спецiальнi умови на здобуття вищо.і.
освiти за кошти державного або мiсцевого бюджету (за державним або
регiональним замовленням) та за рахунок цiльових пiльгових державних
кредитiв, повиннi протягом одного мiсяця з дати зарахування, але не пiзнiше 15
листопада, зробити запит на вiдповiднi заклади охорони здоров'я для
пiдтвердження спецiальних умов. Запити закладiв вищо.і. освiти та вiдповiдi вiд
закладiв охорони здоров'я завантажуються до €дЕБО.»
У зв'язку з цим пункти 15.5-15.7 вважати вiдповiдно пунктами 15.6 г 15.8.

