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№_  62с1

На  виконання  наказу  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд  29  червня  2022  р.  за
№ 568 «Про затвердження Змiн до Порядку прийому на навчання для здобуття вищо.і. освiти в
2022 роцi»  (13 змiнами, внесеними згiдно з Наказом Мiнiстерства освiти i науки №  608  вiд
о2.07.2022р.) та на виконання рiшення приймально.і. комiсi.і. НУХТ вiд 23  серпня 2022 року,
протокол № 26

нАкАзую:

затвердити   та  увести   в  дiю   такi  змiни  до   Правил   прийому  до   Нацiонального
унiверситету харчових технологiй (в т.ч. для вiдокремлених структурних пiдроздiлiв) у 2022
роцi,  затверджених  Вченою  радою  Нацiоналщого  унiверситету  харчових  технологiй  26
травня 2022 року, протокол № 10 та введених у дiю наказом вiд 27 травня 2022 року № 31  i3
змiнами i доповненнями вiдповiдно рiшення приймально.і. комiсi.і. Нацiонального унiверситету
харчових  технологiй  вiд  28  липня  2022  року,  протокол  №  13  (далi  Правил),  такi  змiни  i
доповнення:

1.        до заголовку преамбули додати такий текст:  «;  вiд 23  серпня 2022 року, протокол
Ng 26».

2.         Пункт 1.5 викласти у такiй редакцi.і.:

«1.5.       Перелiк  акредитованих  та  неакредитованих  освiтнiх  програм  унiверситету  та
фiлiй,  а  також  конкурсних  пропозицiй,  за  якими  здiйсню€ться  прийом  на  кожний  рiвень
вищо.і. освiти, наведений у Iнформацiйнiй таблицi 1 цих Правил та Iнформацiйних таблицях 1
вiдповiдних  додаткiв  до  цих  Правил  по  фiлiях.  Частка  лiцензованого  обсягу  для  кожно.і.
конкурсно.і.  пропозицi.і.  може  бути  внесена  або  за  потреби  змiнена рiшенням  приймально.і.
комiсi.і.  в  межах  загального  лiцензованого  обсягу  за  вiдповiдним  рiвнем  вищо.і.  освiти.
Акредитацiя освiтнiх програм пiдтверджу€ться сертифiкатами про  акредитацiю вiдповiдних
освiтнiх програм та спецiальностей, розмiщених на вебсайтi унiверситету.».

3.        Пункт2.3 викласти утакiй редакцi.і.:



«2.3.   Особливостi   прийому  на  навчання  для  здобутгя  вищо.і.  освiти   осiб,   мiсцем
проживання  яких  е  тимчасово  окупована  територiя,  територiя  населених  пунктiв  на  лiнi.і.
зiткнення та адмiнiстративно.і. межi або якi переселилися з таких територiй пiсля о1 сiчня 2022
року,   в   частинi   проходження   рiчного   оцiнювання   та  державно.і.   пiдсумково.і.   атестацi.і.,
отримання документа державного зразка про повну загальну середню освiту (якщо особа не
отримала  документ  про  освiту  вiдповiдно  до  законодавства),  визначаються  вiдповiдно  до
Порядку  прийому  для  здобуття  вищо.і.,  фахово.і.  передвищо.і.  та  професiйно.і.  (професiйно-
технiчно.і.)   освiти  осiб,  якi  проживають  на  тимчасово   окупованiй  територi.і.  Автономно.і.
Республiки  Крим  та  мiста  Севастополя,  тимчасово  окупованiй  територi.і.  окремих  районiв
донецьКО.1.   та   Лугансько.1.   областей,    теРиторi.1.   населених   пунктiв    на   лiнi.1.   зiткнення,
затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд о1  березня 2021  року № 271,
заресстрованого в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни  15  квiтня 2021  року за №  505/36127  (далi  -
наказ №L2Zl).

Особливостi прийому на навчання для здобуття вищо.і. освiти осiб, мiсце проживання
яких  заресстровано  (задекларовано)  на особливо  небезпечнiй  територi.і. визначено  у роздiлi
8 цих Правил.».

4.        Абзац десятий пункту 4.3 викласти утакiй редакцi.і.:

«за iншими спецiальностями (предметними спецiальностями, спецiалiзацiями), а також
для здобуття ступеня магiстра на основi здобутого ступеня вищо.і. освiти за спецiальностями
о81  «Право»,  293  «Мiжнародне  право»  (за  освiтньо-науковими  та  освiтньо-професiйними
програмами пiдготовки окремо), крiм випадкiв, передбачених у пунктi 5 цього роздiлу, а його
розподiл  мiж  конкурсними  пропозицiями  закладiв  вищо.і.  освiти  здiйсню€ться  на  засадах
широкого конкурсу з використанням адресного розмiщення бюджетних мiсць.»;

5.       Абзац дванадцятий пункту 4.3 пiсля слiв «мiж конкурсними пропозицiями закладiв
вищо.і.  освiти  здiйсню€ться»  доповнити  словами  «за  спецiальностями  (предметними
спецiальностями, спецiалiзацiями) на засадах широкого конкурсу».

6.        РОЗдIЛ 5 подати у такiй редакцi.і.: «

5.   СТРОКИ ПРИйОМУ ЗАЯВ ТА дОКУМЕНТ1В, КОНКУРСНОГО В1дБОРУ ТА
зАрАхувАння нА нАвчАння

5.1.    Прийом заяв i документiв, вступнi випробування та зарахування на навчання
для здобуття ступеня бакалавра вступникiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти
проводиться в такi строки:

Унiверситет

Втапи всгIупно.]. кампанi.і. денна та заочнаформинавчання

'Е=Е]

Початок  прийому  заяв  та  документiв  для  участi  у 29 липня
конкурсному вiдборi

Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi
18QQ 8 серпняcLоЕЕ:гLIJ мають    складати    iндивiдуальнi    уснi    спiвбесiди    до

унiверситету

Строки      проведення      індивідуальних      усних з 9 по 16 серпня
спiвбесiд
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Строки проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд
з 9 по 16 серпнядля     осiб,     мiсце     проживання    яких     заресстровано

(задекларовано) на особливо небезпечнiй територi.і.

Оприлюднення  спискiв  осiб,  рекомендованих  до -    не    пiзнiше
зарахування за результатами спiвбесiди та за квотою-2 12QQ  17 серпня

Закiнчення        строку        вибору        вступниками,
-    не     пiзнiшеіоШ20серпня*рекомендованими    до    зарахування    за    результатами

спiвбесiди    та    за    квотою-2    на    мiсця    державного
замовлення*

Зарахування  вступникiв,  що  складали  спiвбесiди -    не    пiзнiше
та     за     квотою-2,     на     навчання     за     державним і 5Ш 22 серпня* *замовленням* *

Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi
18QQ 23  серпнявступають        за        результатами        нацiонального

мультипредметного теста

Термiн      оприлюднення      рейтингових      спискiв

-     не     пiзнiше29серпня

вступникiв      i3      зазначенням      рекомендованих      до
зарахування на навчання:

- за державним замовленням-закоштифiзичнихабо юридичних   осiб   на

-     не      ранiше18QQ02вересня

вiдкритi та фiксованi конкурснi пропозицi.і.-закоштифiзичнихабоюридичних   осiб   на

-    не    пiзнiше
небюджетнi конкурснi пропозицi.і. 03 вересня

Закiнчення    строку    вибору    вступниками    мiсця -    не    пiзнiше
навчання  (виконання  вимог  до  зарахування)  на  місця 18QQ 02 вересня
державного замовлення

Термiни  зарахування  вступникiв  на  навчання  за 05 вересня
державним або регiональним замовленням

Закiнчення    строку    вибору    вступниками    мiсця
-    не    пiзнiшенавчання (виконання вимог до зарахування) на мiсця за

кошти  фiзичних  та  юридичних  осiб  на  небюджетні 15 вересня
КОНКУРСНi ПРОПОЗИЦi.1.

Закiнчення    строку    вибору    вступниками    мiсця
-    не    пiзнiшенавчання (виконання вимог до зарахування) на мiсця за

кошти.  фiзичних  та  юридичних   осiб   на   вiдкритi  та 1 5 вересня

фiксованi конкурснi пропозицi.і.



Термiни  зарахування  вступникiв  на  навчання  за - не пiзнiше
кошти фiзичних та юридичних осiб 1 6 вересня

Переведення    на    вакантнi    мiсця    державного, -     не     пізніше19вересня
регiонального    замовлення    осiб,    якi    зарахованi    на
навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

)Е

Строки проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд
- до 26 вереснядля     осiб,     мiсце     проживання     яких     заресстровано

(задекларовано) на особливо небезпечнiй територi.і.

Оприлюднення  спискiв  осiб,  рекомендованих  до -     не      пiзнiше12QQ29вересня
зарахування за квотою-2 на навчання за кошти фiзичних
або юридичних осiб.

Закiнчення        строку        вибору        вступниками, -    не    пiзнiше
Е рекомендованими    до    зарахування    за    квотою-2    на 10QB 30 вересня

ЁЕ!Е1
навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

Переведення     на    вакантнi     мiсця    державного, -    не    пiзнiше
LIJ

регiонального замовлення осiб за квотою 2, якi зарахованi і5Ш 30 вересняна навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

)=,-Е+

Початок  прийому  заяв  та документiв  для  участi  у -      не      ранiше20вересня***
конкурсному  вiдборi  на  мiсця  за  кошти  фiзичних  та
юридичних осiб

Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi

1 7 жовтнявступають        за        результатами        нацiонального
мультипредметного теста на мiсця за кошти фiзичних
та юридичних осiб

Термiн      оприлюднення      рейтингових      спискiв
-    не    пiзнiшевступникiв      i3      зазначенням      рекомендованих      до

зарахування   на   навчання   за   кошти   фiзичних   або 1 9 жовтня
юридичних осiб

Закiнчення    строку    вибору    вступниками    мiсця -    не     пiзнiше24жовтня
® навчання (виконання вимог до зарахування) на мiсця заQIгEjЕ кошти фiзичних та юридичних осiб

Термiни  зарахування  вступникiв  на  навчання  за -    не    пізніше
кошти фiзичних та юридичних осiб 26 жовтня

* -Вступники, якi отримали рекомендацi.і., повиннi виконати вимоги до зарахування на
мiсця державного замовлення до 10.00 години 20 серпця.

** -Заяви   зарахованих   осiб   на  iншi   мiсця  державного   замовлення   виключаються
впродовж 22 серпня.

*** -дата с орi€нтовною i може бути змiнена.
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5.2. Строки прийому заяв i документiв, вступнi випробування, конкурсний вiдбiр та
зарахування    на    навчання    для    здобуття    ступеня    бакалавра    на    основi    освiтньо-
квалiфiкацiйного  рiвня  молодшого  спецiалiста,  освiтньо-професiйного  ступеня  фахового
молодшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшого бакалавра:

5.2.1. Унiверситет (головний навчальний заклад «Нацiональний унiверситет харчових
технологiй»)  для  вступникiв  на  ступiнь   бакалавра  зi   скороченим   строком
навчання (на старшi курси з нормативним строком навчання):

Етапи вступно.і. кампанi.і.
за державним або за кошти фiзичних

регiональним та/або юридичних
замовленням Осiб

)Е

Початок    прийому    заяв    та 29 липня 29 липня
документiв

Закiнчення  прийому  заяв  та

18QQ 08 серпня 18QQ 08 серпнядокументiв  вiд  осiб,  якi  вступають
на    основi    iндивiдуально.і.    усно.і.
спiвбесiди

Закiнчення  прийому  заяв  та і 8Ш 23 серпня 18Q! 23  серпня
документiв

Строки  проведення  iндивiду- з      9      по      16 з     9     по      16
альних усних спiвбесiд серпня серпня

Термiн             оприлюднення

не пiзнiше |2Ш не        пiзнiшерейтингових  спискiв  вступникiв  та
спискiв       вступникiв,       рекомен- 12QQ    17 серпня
дованих      до      зарахування      за 1 7 серпня
результатами    позитивно.і.    оцiнки
iндивiдуально.і. усно.і. спiвбесiди

Закiнчення     строку     вибору
до  10QQ до  10QQвступниками   мiсця   навчання   за

результатами  iндивiдуально.і.  усно.і. 20 серпня 20 серпня
спiвбесiди

Термiни   зарахування   вступ- до  15QQ до  15QQ
никiв   за   результатами    iндивiду-

22 серпня 22 серпняально.і. усно.і. спiвбесiди

Термiн   оприлюднення   рей-

- не пiзнiше - не ранiше

тингових    спискiв    вступникiв    та
спискiв     вступникiв,     рекомендо-
ваних до зарахування

-     на     вiдкритi     конкурснi
02 вересня 18QQ 07 вересняЕ] ПРОПОЗИЦi.1.:

81Е= -   на   небюджетнi   конкурснi - не ранiше

ЕEJLц
ПРОПОЗИЦi.1.: 03 вересня

Закiнчення     строку     вибору -   не   пізніше -   не   пiзнiше
18QQ 07 вересня 13QQ  17 вереснявступниками мiсця навчання
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Термiни                 зарахування 09 вересня
-   не   пiзнiше

вступникiв 1 9 вересня

Переведення     на     вакантнi

- -   не   пiзнiше21вереснямiсця   державного,   регiонального
замовлення  осiб,  якi зарахованi  на
навчання за кошти фiзичних та/або
юридичних осiб

)ЕЕЁ

Оприлюднення  спискiв  осiб,
- -   не   пiзнiшерекомендованих до зарахування за

квотою-2  на  навчання  за  кошти 12QQ 29 вересня

фiзичних або юридичних осiб.

Закiнчення     строку     вибору

- -   не   пiзнiшевступниками, рекомендованими до
зарахування      за      квотою-2      на

10QQ 30 вереснянавчання  за  кошти  фiзичних  або
юридичних осiб

Переведення      на     вакантнi

- -   не   пiзнiше
Е(Е] мiсця   державного,   регiонального
свЕ замовлення  осiб  за  квотою  2,  які

15QQ 30 вереснязарахованi  на  навчання  за  кошти
фiзичних або юридичних осiб

'Е,-Е1®Q|

Початок    прийому    заяв    та
- -   не   ранiшедокументiв        для        участi        у

конкурсному  вiдборi  на  мiсця  за 20 вересня*
кошти фiзичних та юридичних осiб

Закiнчення  прийому  заяв  та

- 1 7 жовтня

документiв вiд осiб, якi вступають
за   результатами   нацiонального
мультипредметного     теста     на
мiсця    за    кошти    фiзичних    та
юридичних осiб

Термiн             оприлюднення

- -   не   пiзнiшерейтингових  спискiв  вступникiв  iз
зазначенням    рекомендованих   до 1 9 жовтнязарахування на навчання за кошти
фiзичних або юридичних осiб

Закiнчення     строку     вибору

- -   не   пiзнiше24жовтняЕ1Е вступниками       мiсця       навчання
ЕLIJ (виконання  вимог до  зарахування)

на  мiсця  за   кошти   фiзичних  та
юридичних осiб



Термiни                 зарахування - -   не   пiзнiше26жовтня
вступникiв  на навчання  за  кошти
фiзичних та юридичних осiб

* - дата € орiснтовною i може бути змiнена.

5.2.2.Фiлi.і.  НУХТ  для  вступникiв  на  ступiнь  бакалавра  зi  скороченим  строком
навчання:

Етапи вступно.і. кампанi.і.
за коштифiзичнихта/абоюридичнихосiб

)Е=Е81

Початок прийому заяв та документiв 29 липня

Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi 18QQ 08 серпня
вступають на основi iндивiдуально.і. усно.і. спiвбесiди

Закiнчення прийому заяв та документiв і 8Ш 23 серпня

Строки проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд з     9    по     16серпня

Термiн      оприлюднення      рейтингових      спискiв -    не    ранiше18QQ07вересня
вступникiв   та   спискiв   вступникiв,   рекомендованих   до
зарахування

Закiнчення    строку    вибору    вступниками    мiсця -   не   пiзнiшеі3Ш17вересня
=ЁLц навчання

Термiни зарахування вступникiв
-   не   пiзнiше19вересня

)ts:

Початок  прийому  заяв  та  документiв  для  участi  у -   не   ранiше20вересня*
конкурсному  вiдборi  на  мiсця  за  кошти   фiзичних  та
юридичних осiб

Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi
17 жовтнявступають         за         результатами         нацiонального

мультипредметного теста на мiсця за кошти фiзичних та
юридичних осiб

Термiн       оприлюднення      рейтингових      спискiв -  не  пізніше
ЕL вступників і3 зазначенням рекомендованих до зарахування 1 9 жовтня
ЁЕ:гl

на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

Закiнчення     строку    вибору    вступниками    мiсця -   не   пiзнiше24жовтнящ навчаLня  (виконання  вимог  до  зарахування)  на  мiсця  за
кошти фiзичних та юридичних осiб
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Термiни   зарахування   вступникiв   на   навчання   за -  не  пiзнiше
кошти фiзичних та юридичних осiб 26 жовтня

* - дата € орi€нтовною i може бути змiнена.

5.3.   Прийом  заяв  i документiв,  вступнi  випробування,  що  проводить  унiверситет,
конкурсний вiдбiр та зарахування на навчання дjlя здобуття ступеня магiстра за денною i
заочною формами навчання проводиться в такi строки:

5.3.1. Унiверситет (головний навчальний заклад «Нацiональний унiверситет харчових
технологiй»):

Етапи вступно.і. кампанi.і. денна i заочна форминавчання

)ЕS]ЕЕ]

Ре€страцiя     для     складання     магiстерського     тесту з      27      червнядо18QQ18липня
навчально.і. компетентностi та магiстерського комплексного
тесту

Ре€страцiя електронних кабiнетiв вступникiв з о1 серпня

Прийом заяв та документiв для осiб, якi вступають на з      16      серпня
основi iндивiдуально.і. усно.і. спiвбесiди до 23 серпня

Прийом заяв та документiв для осiб, якi вступають на
з      16      серпняосновi     результатiв     магiстерського     тесту     навчально.і.

компетентностi,   магiстерського   комплексного  тесту  або до  18QQ  15  вересня
тiльки фахового iспиту в закладi освiти

Основна    сесiя    магiстерського    тесту    навчально.і.
з     10     серпнядо17серпнязаграфiкомМОН

компетентностi та магiстерського комплексного тесту

Строки проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд
з     25      серпнядо31серпня

Строки проведення фахових iспитiв
з      18      серпнядо16вересня

додаткова   сесiя   магiстерського   тесту   навчально.і.
з    о7    вереснядо10вереснязаграфiкомМОН

компетентностi та  магiстерського комплексного тесту

Термiн       оприлюднення       рейтингових       спискiв -    не    пiзнiше20вересня-
оЕEjЕ1ф вступників  та  надання  рекомендаціи  для  зарахування  за

державним замовленням

Тер.мiн   виконання   вимог   Правил   прийому   для -         до          18QQ

зарахування за державним замовленням 24 вересня
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Наказ про зарахування за державним замовленням 25 вересня

Термiн       оприлюднення       рейтингових       спискiв -   не   пiзнiшеuвступників  та  надання  рекомендаціи  для  зарахування  на 26 вереснямiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб

Термiн виконання вимог Правил прийому для зараху- не         пiзнiше
вання на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб 05 жовтня

Термiни  зарахування  вступникiв  на мiсця за кошти не         пiзнiше
фiзичних та юридичних осiб 07 жовтня

Переведення     на     вакантнi     мiсця     державного, не         пiзнiше
регiонального замовлення 10 жовтня

#'Е=L>сi.

Прийом   заяв   та  документiв   на  мiсця   за   кошти з     о7     по     17
фiзичних та юридичних осiб жовтня*

Спецiальна   сесiя   магiстерського   тесту   навчаjlьно.і.
з    30    вереснядоо3жовтнязаграфiкомМОН

компетентностi та магiстерського комплексного тесту

Термiн       оприлюднення       рейтингових       спискiв не         пiзнiшеuвступників  та  надання  рекомендаціи  для  зарахування  на 1 9 жовтнямiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб

Термiн виконання вимог Правил прийому для зараху- -   не    пiзнiше
Е{5Е1LiJ вання на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб 26 жовтня

Термiни  зарахування  вступникiв  на мiсця  за  кошти -   не    пiзнiше
фiзичних та юридичних осiб 28 жовтня

*  - дати с орiснтовними i можуть бути змiненi в залежностi вiд термiнiв проведення
спецiально.і.    сесi.і.    магiстерського    тесту    навчально.і.    компетентностi    та    магiстерського
комплексного тесту.

5.3.2.   Порядок        ресстрацi.і.        вступникiв        для        складання        нацiонального
мультипредметного     тесту,     магiстерського     тесту     навчально.і.     компетентностi     або
магiстерського комплексного тесту, .і.х органiзацi.і. та проведення визнача€ться Мiнiстерством
освiти i науки Укра.і.ни.

Тестовi  завдання  нацiонального  мультипредметного  тесту укладаються  вiдповiдно до
програм  зовнiшнього  незалежного  оцiнювання  з  вiдповiдних  предметiв  (вiдповiдно  до
програми  зовнiшнього  незалежного  оцiнювання  результатiв  навчання  з  укра.і.нсько.і. мови  i
лiтератуРи,   ЗдОбутих  на  ОСнОвi   ПОВНО.1.  загально.1.  середньо.1.  оСвiти,   затвердженО.1.  наКаЗОМ
Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд  26  червня  2018  року  №  696  (частина  «Укра.і.нська
мова»),  до  програми  зовнiшнього  незалежного  оцiнювання  результатiв  навчання  з  iсторi.і.
Укра.1.ни,   здобутих   на   Основi   повно.1.   загально.1.   середньо.1.   освiти,   затверджено.1.   наказом
Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 26 червня 2018 року № 696 (роздiли 20-32:  1914 рiк -
початок  ХХ1  6толiття),   математики   (вiдповiдно  до   програми  зовнiшнього   незалежного
оцiнювання  результатiв  навчання  з  22  математики,  здобутих  на  основi  повно.і.  загально.і.
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середньо.і. освiти,  затверджено.і. наказом  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд  о4  грудня
2019 року № 1513).

Тестовi  завдання  з  iноземних  мов  магiстерського  комплексного  тесту  укладаються
вiдповiдно до програми сдиного вступного iспиту з iноземних мов для вступу на навчання для
здобуття    ступеня    магiстра    на    основi    здобутого    ступеня    вищо.і.    освiти    (освiтньо-
квалiфiкацiйного   рiвня   спецiалiста),   затверджено.і.   наказом   Мiнiстерства   освiти   i   науки
Укра.і.ни 28 березня 2019 року № 411.

Тестовi    завдання    магiстерського    тесту    навчально.і.    компетентностi    укладаються
вiдповiдно  до  Програми  тесту  загально.і.  навчально.і.  компетентностi,  затверджено.і.  наказом
Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 11 лютого 2022 року № 158.».

7.        Абзац четвертий пункту 6.1 викласти у такiй редакцi.і.:

«- для реалiзацi.і. права на вступ за iндивiдуальною усною спiвбесiдою (у разi вiдсутностi
у  вступника  хоча  б  одного  iз  сертифiкатiв  ЗНО  2019-2021  рокiв  чи  оцiнок  нацiонального
мультипредметного  тесту)  вiдповiдно  до  цих  Правил,  крiм  осiб,  мiсце  проживання  яких
заре€стровано (задекларовано) на особливо небезпечнiй територi.і.;»;

8.       Пункт 6.4 доповнити новим абзацом такого змiсту:
«Вступники,   мiсце   проживання   яких   заресстровано   (задекларовано)   на   особливо

небезпечнiй територi.і., можуть зазначити це в заявi.»;

9.        Абзац п'ятий пункту 6.5 викласти у такiй редакцi.і.:

«-   документiв,  якi   пiдтверджують   право   вступника  на  спецiальнi  умови   участi   в
конкурсному вiдборi на здобуття вищо.і. освiти, передбаченi роздiлом 8 цих Правил;»;

10.      друге речення пункту 6.8 виключити;

11.      Пункт 6.10 викласти у такiй редакцi.і.:

«6.10. Приймальна комiсiя здiйснюс перевiрку пiдстав для отримання спецiальних умов
участi  в  конкурсному  вiдборi  на  здобуття  вищо.і.  освiти,  передбачених  роздiлом   8  цих
правил.».

12.      Абзац другий пункту 7.7.1  викласти в такiй редакцi.і.:

«Конкурсний бал (КБ) = (К1  х П1 + К2 х П2 + К3  х П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,»;

13.      У   абзацi   четвертому   пункту   7.7.1   слова  та   цифри   «Iнформацiйна  таблиця   6»
замiнити словами та цифрами «додаток 2 до Порядку прийому».

14.     Пункт 7.10 доповнити новими абзацами такого змiсту:
«Вимоги до мотивацiйних листiв визначаються Правилами прийому закладу освiти.

У  випадку  проведення  конкурсного  вiдбору  з  використанням  мотивацiйних  листiв
заклад   освiти   проводить   перевiрку   мотивацiйних   листiв   на   оригiнальнiсть   тексту   та
забезпечус доступ  до  результатiв тако.і. перевiрки  уповноваженому з  питань  запобiгання та
виявлення корупцi.і. (далi -уповноважений).»;

15.      Пункт 7.12 викласти в такiй редакцi.і.:

«7.12.   Апеляцi.і.  на  результати   вступних   випробувань,   проведених  закладом   вищо.і.
освiти, розгляда€ апеляцiйна комiсiя цього закладу вищо.і. освiти, склад та порядок роботи яко.і.
затверджуються   наказом   його   керiвника,   з   урахуванням   необхiдностi   залучення   до   .і-і.
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дiяльностi  представникiв  громадськостi,  органiв  студентського  самоврядування,  зовнiшнiх
експертiв.»;

16.     У  пунктi  7.14  пiсля  слова  «результати»  доповнити  словами  «iндивiдуально.і. усно.і.
спiвбесiди,».

17.     У пунктi 8.1  абзац четвертий пiсля слiв «замiсть нацiонального мультипредметного
тесту»  доповнити  словами  «,  можливiсть  подання  оцiнок  з  iнших  предметiв,  нiж
встановлено цим Порядком»;

18.     У пунктi 8.1 пiсля абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змiсту:

«Спецiальними умовами щодо участi в конкурсному вiдборi пiд час вступу для здобуття
освiтнього ступеня магiстра на основi освiтнього ступеня бакалавра (крiм спецiальностей о81
«Право»  та 293  «Мiжнародне  право»)  €  надання рекомендацi.і. для  зарахування  на пiдставi
здобуття рiвня бакалавра в 2022 роцi з тако.і. само.і. спецiальностi.».

У зв'язку з цим абзаци шостий-дев'ятий вважати абзацами сьомим-десятим вiдповiдно;

19.     У пунктi 8.1 пiсля абзацу дев'ятого доповнити абзацом десятим такого змiсту:

«Спецiальними умовами на здобуття вищо.і. освiти за кошти державного або мiсцевого
бюджету  (за  державним  або  регiональним  замовленням)  на  основi  освiтнього  ступеня
бакалавра € надання рекомендацi.і. для зарахування на пiдставi здобуття рiвня бакалавра в 2022
роцi  з  тако.і.  само.і.  спецiальностi  (крiм  спецiальностей  о81   «Право»  та  293  «Мiжнародне
право»).».

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

20.      У пунктi 8.2 абзац перший викласти у такiй редакцi.і.:

«8.2. Проходять вступнi випробування у формi iндивiдуально.і. усно.і. спiвбесiди та в разi
позитивно.і. оцiнки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищо.і. освiти на
основi  повно.і.  загально.і.  середньо.і.  освiти  або  освiтньо-квалiфiкацiйного  рiвня  молодшого
спецiалiста,   освiтньо-професiйного   ступеня   фахового   молодшого   бакалавра,   освiтнього
ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або мiсцевого бюджету (за державним
або регiональним замовленням) (крiм випадку, якщо в заявi зазначено: «Претендую на участь
у конкурсi виключно на мiсця за кошти фiзичних та/або юридичних осiб, повiдомлений про
неможливiсть переведення в межах вступно.і. кампанi.і. на мiсця державного або регiонального
замовлення»), а також за кошти фiзичних та/або юридичних осiб:»;

21.      У пунктi 8.2 абзац п'ятий виключити;

22.      У пунктi 8.3 абзаци третiй-четвертий викласти в такiй редакцi.і.:

«- особи, яким за рiшенням регламентно.і. комiсi.і. при регiональному центрi оцiнювання
якостi  освiти  вiдмовлено  в  ре€страцi.і.  для  участi  в  2022  роцi  в  зовнiшньому  незалежному
оцiнюваннi,   нацiональному   мультипредметному   тестi,   магiстерському   тестi   навчальних
компетентностей,    магiстерському   комплексному   тестi    через    неможливiсть    створення
особливих (спецiальних) умов (за умови подання до приймально.і. комiсi.і. закладу вищо.і. освiти
копi.і. медичного висновку за формою первинно.і. облiково.і. документацi.і. № 086-3/о «Медичний
висновок  про   створення  особливих   (спецiальних)  умов  для  проходження  зовнiшнього
незалежного  оцiнювання»,  затвердженою  наказом  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни,
Мiнiстерства охорони здоров'я Укра.і.ни вiд 29 серпня 2016 року №  1027/900 «деякi питання
участi  в  зовнiшньому  незалежному  оцiнюваннi  та вступних  iспитах  осiб,  якi  мають  певнi
захворювання та/або патологiчнi стани, iнвалiднiсть», заре€строваним у Мiнiстерствi юстицi.і.
Укра.і.ни 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завiрений пiдписом секретаря регламентно.і.
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комiсi.і. при регiональному центрi оцiнювання якостi освiти i печаткою регіонального центру
оцiнювання якостi освiти, та вiдповiдного витягу з протоколу засiдання регламентно.і. комiсi.і.
при регiональному центрi оцiнювання якостi освiти);

- особи, яким на запит щодо можливостi створення спецiальних умов для проходження
нацiонального мультипредметного тесту, магiстерського тесту навчальних компетентностей,
магiстерського комплексного  тесту Укра.і.нським  центром  оцiнювання якостi  освiти  надано
вiдмову в .і.х створеннi через вiдсутнiсть органiзацiйно-технологiчних можливостей (за умови
подання до приймально.і. комiсi.і. закладу вищо.і. освiти медичного висновку, у якому зазначено
про необхiднiсть створення певних умов для проходження нацiонального мультипредметного
тесту, магiстерського тесту навчальних компетентностей, магiстерського комплексного тесту,
та   вiдповiдного   пiдтвердження   Укра.і.нського   центру   оцiнювання   якостi   освiти   про
неможливiсть .і.х створення).»;

23.     доповнити пункт 8.3 новим абзацом такого змiсту:
«Особи,  зазначенi  у  абзацах  третьому-четвертому  цього  пункту  можуть  проходити

вступнi  випробування  у  формi  iндивiдуально.і.  усно.і.  спiвбесiди  з  iноземно.і.  мови  замiсть
магiстерського   тесту   навчально.і.   компетентностi   або   iндивiдуальних   усних   спiвбесiд   з
iноземно.і.  мови  та  права  замiсть  магiстерського  комплексного  тесту  та  в  разi  отримання
кiлькостi  балiв  за кожний  з  предметiв  не  менше  нiж  встановлений  закладом  вищо.і.  освiти
мiнiмальний  рiвень  допускаються  до  участi  в  конкурсному  вiдборi  пiд  час  вступу  для
здобуття вищо.і. освiти на основi ступеня бакалавра, магiстра (спецiалiста).»;

24.     Пункт 8.4 пiсля абзацу першого доповнити абзацом другим такого змiсту:
«-   особи,   мiсце   проживання   яких   заре€стровано   (задекларовано)   на   особливо

небезпечнiй територi.і.;».

У зв'язку з цим абзаци другий-третiй вважати абзацами третiм-четвертим вiдповiдно;

25.     У пунктi 8.4 в абзацi третьому пiсля слiв «на лiнi.і. зiткнення» доповнити словами «та
адмiнiстративно.і. межi» ;

26.     доповнити пункт 8.4 новим абзацом такого змiсту:
«Iндивiдуальнi уснi спiвбесiди для вступникiв, зазначених у цьому пунктi, проводяться

дистанцiйно.»;

27.     Пiсля пункту 8.4 роздiл 8 доповнити пунктом 8.4] такого змiсту:

«8.4].   Особи,   мiсце   проживання   яких  заресстровано   (задекларовано)   на   особливо
небезпечнiй територi.і., пiд час вступу для здобуття вищо.і. освiти на основi здобутого освiтньо-
квалiфiкацiйного  рiвня  молодшого  спецiалiста,  освiтньо-професiйного  ступеня  фахового
молодшого   бакалавра,   освiтнього   ступеня  молодшого   бакалавра   на  мiсця   державного
(регiонального)   замовлення   в   разi   вступу   за   результатами   зовнiшнього   незалежного
оцiнювання 2019-2021 рокiв можуть використати оцiнки з будь-якого предмету як другого, а
на мiсця за кошти фiзичних (юридичних) осiб - за результатами дистанцiйно.і. iндивiдуально.і.
усно.і. спiвбесiди замiсть нацiонального мультипредметного теста. Якщо громадяни Укра.і.ни з
числа таких  осiб  допущенi  до  конкурсного  вiдбору  на  вiдкриту  або  фiксовану  конкурсну
пропозицiю, вони беруть участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-2 на мiсця державного
або регiонального замовлення (крiм випадку, якщо в заявi зазначено: «Претендую на участь у
конкурсi виключно  на мiсця за кошти  фiзичних та/або юридичних осiб,  повiдомлений про
неможливiсть переведення в межах вступно.і. кампанi.і. на мiсця державного або регiонального
замовлення»).»;
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28.     У   пунктi   8.6   пiсля   слiв   «на   мiсця   державного   (регiонального)   замовлення»
доповнити словами «на пiдставi позитивно.і. оцiнки iндивiдуально.і. усно.і. спiвбесiди або
в межах квот»;

29.      У пунктi 8.9 абзац перший викласти в такiй редакцi.і.:

«8.9.   Можуть   бути   переведенi   на   вакантнi   мiсця   державного   або   регiонального
замовлення вiдповiдно до цих Правил, якщо вони зарахованi на навчання за рахунок коштiв
фiзичних  та/або  юридичних  осiб  на  вiдкриту  або  фiксовану  конкурсну  пропозицiю,  i  не
отримували рекомендацiю на мiсця державного або регiонального замовлення (крiм випадку,
якщо у вiдповiдних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсi виключно на мiсця за
кошти  фiзичних  та/або  юридичних  осiб,  повiдомлений  про  неможливiсть  переведення  в
межах вступно.і. кампанi.і. на мiсця державного або регiонального замовлення»):»;

30.     Роздiл 8 доповнити новим пунктом 8.10 такого змiсту:
«8.10.  Спецiальними умовами щодо участi в  конкурсному вiдборi  пiд час вступу для

здобуття освiтнього ступеня магiстра на основi освiтнього ступеня бакалавра у формi надання
рекомендацi.і. для зарахування на пiдставi здобуття рiвня бакалавра в 2022 роцi з тако.і. само.і.
спецiальностi користуються особи, мiсце проживання яких заресстровано (задекларовано) на
особливо небезпечнiй територi.і., в разi вступу до того самого закладу вищо.і. освiти. Якщо в
закладi вищо.і. освiти не здiйсню€ться пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю, з яко.і. отримано
диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово
перемiщенОгО   закладу   вищо.1.   ОСвiти   або   закладу   вищО.1.   освiти   ЗапорiзькО.1.,   Ки.1.всько.1.,
Микола.1.вСько.1., Сумсько.1., ХаркiвськО.1. та ЧеРнiгiвсько.1. областей.

Спецiальними умовами на здобуття вищо.і. освiти за кошти державного або мiсцевого
бюджету  (за  державним  або  регiональним  замовленням)  на  основi  освiтнього  ступеня
бакалавра у формi надання рекомендацi.і. для зарахування на пiдставi здобуття рiвня бакалавра
в   2022   роцi   з   тако.і.  само.і.   спецiальностi   користуються   особи,   мiсце   проживання  яких
заресстровано   (задекларовано)   на   особливо   небезпечнiй   територi.і.   та   здобули   ступiнь
бакалавра з таким самим джерелом фiнансування, в разi вступу до того самого закладу вищо.і.
освiти. Якщо в закладi вищо.і. освiти не здiйсню€ться пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю, з
яко.і. отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-
якого тимчасово перемiщеного закладу вищо.і. освiти  або  закладу вищо.і. освiти  Запорiзько.і.,
Ки.1.всько.1., Микола.1.всько.1., СумськО.1., Харкiвсько.1. та Чернiгiвсько.1. областей.

Якщо кiлькiсть вступникiв, яких рекомендовано до  зарахування вiдповiдно до абзацу
другого цього пункту та якi пiдтверджують навчання, перевищу€ тридцять вiдсоткiв наданого
загального  обсягу  бюджетних  мiсць  за  певною  спецiальнiстю  (спецiалiзацiсю),  то  заклад
освiти   може   звернутись   до   вiдповiдного   державного   (регiонального)   замовника   щодо
збiльшення  загального  обсягу  бюджетних  мiсць  на  обсяг  цього  перевищення  в  межах
лiцензованого обсягу вiдповiдно.і. спецiальностi.».

У зв'язку з цим пункт 8.10 вважати пунктом 8.11.

31.      Пункти 9.2 та 9.3 викласти у такiй редакцi.і.:

«9.2.  Вступники,  якi  мають  право  на зарахування  за результатами  позитивно.і.  оцiнки
iндивiдуально.і.   усно.і.    спiвбесiди    або    творчого    конкурсу    на    мiсця    державного    або
регiонального замовлення, впорядковуються за алфавiтом.

У  межах  iнших,  зазначених  у  пунктi  1  цього  роздiлу,  категорiй  рейтинговий  список
вступникiв впорядкову€ться :

- за конкурсним балом -вiд бiльшого до меншого;
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- за прiоритетнiстю заяви вiд першо.і. до останньо.і.;
- за оцiнкою з предмету, який врахову€ться з найбiльшим ваговим коефiцi€нтом, у разi

двох предметiв  з  однаковими  найбiльшими  ваговими  коефiцi€нтами  -  з  предмету  з
меншим  номером  (для  вступникiв  на  основi  повно.і. загально.і.  середньо.і.  освiти,  якi
вступають   на   основi   нацiонального   мультипредметного   теста   або   зовнiшнього
незалежного оцiнювання) - вiд бiльшого до меншого;

- за  оцiнкою  з  математики  (для  вступникiв  на  основi  освiтньо-квалiфiкацiйного  рiвня
молодшого    спецiалiста,    освiтньо-професiйного    ступеня    фахового    молодшого
бакалавра, освiтнього ступеня молодшого бакалавра) - вiд бiльшого до меншого;

- за  результатом  магiстерського  теста  навчально.і.  компетентностi  (для  вступникiв,  для
яких вiн використову€ться в конкурсному балi) -вiд бiльшого до меншого;

- за результатами  розгляду мотивацiйних листiв  (при  формуваннi  рейтингового  списку
широкого  конкурсу  однаковi  права  мають  вступники,  яким  заклади  вищо.і.  освiти
визначили однаковi рейтинговi мiсця за результатами розгляду мотивацiйних листiв -
перше,  друге,  трет€  та  iн.  за  умови  однакових  показникiв  рейтингування  вищого
порядку).

При  однакових  конкурсних  балах  для  впорядкування  вступникiв  використовуються
прiоритетнiсть   заяв   вiд   першо.і.   до   останньо.і.   (на   мiсця   державного   та   регiонального
замовлення), при однакових прiоритетностях - бiльш високi оцiнки у передбачених у цьому
пунктi випадках, далi -результати розгляду мотивацiйних листiв.

Якщо прiоритетнiсть заяв не використовуеться (вступ на мiсця за кошти фiзичних або
юридичних   осiб),   то   при   однакових  конкурсних  балах  для  впорядкування  вступникiв
використовуються результати розгляду мотивацiйних листiв.

Якщо    побудова    рейтингового    списку    здiйсню€ться    без    конкурсних    балiв    та
прiоритетностей,  то  вступники  впорядковуються  тiльки  на  основi  розгляду  мотивацiйних
листiв приймальною комiсi€ю.

При проведеннi конкурсного вiдбору на мiсця за кошти  фiзичних та юридичних осiб
тiльки  за  результатами  розгляду  мотивацiйних  листiв,  побудова  рейтингового  списку  за
результатами оцiнювання мотивацiйних листiв здiйсню€ться лише у випадку, коли кiлькiсть
вступникiв  перевищу€   кiлькiсть  мiсць  лiцензованого   обсягу  видiленого  для  вiдповiдно.і.
категорi.і. вступникiв у поточному роцi.  У випадку коли кiлькiсть вступникiв не  перевищу€
кiлькiсть видiлених мiсць лiцензовано обсягу рейтинговий список форму€ться в алфавiтному
порядку.

9.3. У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:
- ступiнь  вищо.і.  освiти,  спецiальнiсть,   назва  конкурсно.і.  пропозицi.і.,  форма  здобуття

освiти,   джерела   фiнансування,   освiтнiй   рiвень   (ступiнь)   на   основi   якого   може
здiйснюватися прийом на вiдповiдну конкурсну пропозицiю;

- прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) вступника;
-конкурсний    бал    вступника    (крiм    зарахованих    на   пiдставi    позитивно.і.   оцiнки

iндивiдуально.і. усно.і. спiвбесiди) у разi його використання;
- прiоритетнiсть  заяви,  зазначена  вступником  (тiльки  для  конкурсних  пропозицiй,  що

використовують прiоритетнiсть) ;
- ознака пiдстав для зарахування за результатами позитивно.і. оцiнки iндивiдуально.і. усно.і.

спiвбесiди,  за  квотою-1,  квотою-2,  квотою  для  iноземцiв  (тiльки  на  основi  повно.і.
загально.і. середньо.і. освiти) ;
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Прiзвища  вступникiв,  мiсцем  проживання  яких  €  тимчасово  окупована  територiя,
територiя населених пунктiв на лiнi.і. зiткнення та адмiнiстративно.і. межi (якi не заре€строванi
як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з не.і. пiсля о1  сiчня 2022 року, а також
вступникiв, мiсце проживання яких заре€стровано (задекларовано) на особливо небезпечнiй
територi.і. пiдлягають шифруванню у всiх iнформацiйних системах.».

32.      У пунктi l0.1 абзац другий викласти в такiй редакцi.і.:

«Подання оригiналiв необхiдних документiв для зарахування може здiйснюватися крiм
особистого подання, шляхом надсилання .і.х сканованих копiй, з накладанням на вiдповiднi
файли  квалiфiкованого  електронного  пiдпису  вступника,  на електронну  адресу  вiдбiрково.і.
комiсi.1. Приймально.1. комiсi.1. унiверситету,  зазначену  в  Ресстрi  суб'ектiв  освiтньо.1. дiяльностi
€дЕБО в термiни, визначенi в роздiлi 5 цих Правил або вiдповiдно до нього. Якщо впродовж
трьох мiсяцiв пiсля початку навчання вiд вступника не будуть отриманi оригiнали документiв
(особисто  або  поштовим  вiдправленням),  то  наказ  про  зарахування  скасовусться  в  частинi
зарахування тако.і. особи.».

33.      В   абзацi  третьому  у  пунктi   10.1   слова  «двадцяти  календарних  днiв»  замiнити
словами «трьох мiсяцiв»;

34.      Абзац  четвертий  пункту  10.1  вилучити,  при  цьому  абзац  п'ятий  вважати  абзацом
четвертим.

35.      У пунктi l0.3 абзац другий викласти в такiй редакцi.і.:

«Подання оригiналiв необхiдних документiв для зарахування може здiйснюватися крiм
особистого подання, шляхом надсилання .і.х сканованих копiй, з накладанням на вiдповiднi
файли  квалiфiкованого  електронного  пiдпису  вступника,  на  електронну  адресу  вiдбiрково.і.
комiсi.і. Приймально.і. комiсi.і. унiверситету, зазначену в  Ре€стрi  суб'€ктiв  освiтньо.і. дiяльностi
€дЕБО в термiни, визначенi в роздiлi 5 цих Правил або вiдповiдно до нього. Якщо впродовж
трьох мiсяцiв пiсля початку навчання вiд вступника не будуть отриманi оригiнали документiв
(особисто  або  поштовим  вiдправленням),  то  наказ  про  зарахування  скасовусться  в  частинi
зарахування тако.і. особи. ».

36.      В   абзацi  третьому  у  пунктi   10.3   слова  «двадцяти  календарних  днiв»  замiнити
словами «трьох мiсяцiв»;

37.      Абзац четвертий  пункту  10.3  вилучити,  при  цьому  абзац  п'ятий вважати  абзацом
четвертим.

38.      Абзац перший пункту 12.3 викласти в такiй редакцi.і.:

«12.3.  Переведення на вакантнi мiсця державного (регiонального) замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних та/або юридичних осiб на основi повно.і. загально.і.
середньо.і.    освiти,    освiтньо-квалiфiкацiйного    рiвня    молодшого    спецiалiста,    освiтньо-
професiйного   ступеня   фахового   молодшого   бакалавра,   освiтнього   ступеня   молодшого
бакалавра, здiйснюеться в такiй послiдовностi:».

39.      У пунктi l4.3 абзац третiй викласти у такiй редакцi.і.:

«Брати участь у дистанцiйному прийомi можуть iноземцi, якi отримали запрошення на
навчання, заре€строване в Автоматизованiй системi «Електронний журнал» уповноваженого
Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни державного пiдпри€мства, отримали комплекс послуг з
iнформацiйно.і. та  консультацiйно.і.  пiдтримки,  а  також  отримали  вiзу  для  в'.і.зду  в  Укра.і.ну
(крiм   громадян   кра.і.н   безвiзового   в'.і.зду)   з   метою   навчання   або   здiйснили   процедуру
легалiзацi.і.  документiв  про  освiту  в  кра.і.нi  .і.х  видачi:  (здiйснили  легалiзацiю  в  Мiнiстерствi
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закордонних справ (МЗС) кра.і.ни, яка видала документ про освiту;  здiйснили легалiзацiю в
консульському вiддiлi дипломатично.і. установи Укра.і.ни за кордоном (консульська легалiзацiя
або апостиль)).»;

40.     В  абзацi  восьмому у пункту  14.3  слова «з  офiцiйною  (державною)  базою  даних»
виключити;

41.     доповнити пункт 14.3 новим абзацом такого змiсту:
«У  разi  дистанцiйного  вступу  iноземець  надсилас  засобами  поштового  зв'язку  до

закладу освiти легалiзованi та нотарiально завiренi копi.і. документiв про попередню  освiту.
При  першому перетинi державного  кордону Укра.і.ни та пiсля  прибуття до  закладу  освiти,
iноземець передас оригiнали документiв особисто.»;

42.      Абзац третiй пункту 14.4 викласти в такiй редакцi.і.:

Зарахування iноземцiв на навчання на вiдповiдний рiвень вищо.і. освiти здiйснюсться на
основi документа про  попереднiй здобутий  рiвень  освiти за результатами вступних iспитiв
для iноземцiв з визначених предметiв  i мови навчання та на пiдставi  академiчних прав на
продовження навчання, що надаються документом про здобутий рiвень освiти в кра.і.нi його
походження,  i врахування балiв успiшностi,  що дають право  на продовження навчання на
наступному рiвнi вищо.і. освiти вiдповiдно до законодавства кра.і.ни, що видала документ про
здобутий ступiнь (рiвень) освiти.».

43.     У  пунктi  15.4  слова  «в  особливих  випадках»  замiнити  словами  «а  при  розглядi
питань, якi не можуть бути розглянутi наступного дня»;

44.      Пункт 15.6 викласти у такiй редакцi.і.:

«15.6.    Подання   вступником    недостовiрних    персональних   даних,    недостовiрних
вiдомостей про здобуту ранiше освiту, про наявнiсть права на зарахування за квотами, права
на спецiальнi умови участi у конкурсному вiдборi або на спецiальнi умови на здобуття вищо.і.
освiти  за  кошти  державного  або  мiсцевого   бюджету  (за  державним   або  регiональним
замовленням),  про  участь  в  учнiвських  олiмпiадах,  ре€страцi.і.  на  особливо  небезпечнiй
тfmитпп;.і.    мепичттий   Rиг,нпRпк   гzа   dіnпмою   пепвинно.і.   обттiково.і.   докvментапi.і.  Ng   086-3/отериторi.і.,  медичний  висновок  за  формою  первинно.і.  облiково.і.  документацi.I
«Медичний   висновок   про   створення   особливих   (спецiальних)   умов   для   проходження
зовнiшнього   незалежного   оцiнювання»,    про   проходження   зовнiшнього   незалежного
оцiнювання,   сдиного   вступного   iспиту,   €диного   фахового   вступного   випробування,
нацiонального  мультипредметного  тесту,  магiстерського  тесту  навчально.і.  компетентностi,
магiстерського  комплексного  тесту  с  пiдставою  для  скасування  наказу  про  зарахування  в
частинi, що стосусться цього вступника.».

45.     У  Iнформацiйнiй  таблицi  до  Правил  прийому  встановити  такi  значення  частки
лiцензованого обсягу по конкурсних пропозицiях:

Магiстр, 071, Облiк i аудит, заочна, фiксована -15;

Магiстр, 071, Облiк i аудит, заочна, небюджетна -50;

Магiстр, 072, Фiнанси, банкiвська справа та страхування, заочна, фiксована -20;

Магiстр, 072, Фiнанси, банкiвська справа та страхування, заочна, небюджетна -35;

Магiстр, 073, Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування, заочна, фiксована -20;

Магiстр, 073, Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування, заочна, небюджетна -45;

Магiстр, 075, Маркетинг, заочна, фiксована -10;
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Магiстр, 075, Маркетинг, заочна, небюджетна -30;

Магiстр, 076, Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть, заочна, фiксована -15;

Магiстр, 076, Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть, заочна, небюджетна -35;

Магiстр,    181,   242,   Промисловi   та   крафтовi   технологi.і.   для   HoReCa   в   туризмi,
мiждисциплiнарна, денна, небюджетна -20.

Начальнику вiддiлу документального забезпечення  Саверськiй С.  Г., довести наказ до
вiдома директорiв фiлiй та коледжiв унiверситету, головам вибiркових комiсiй приймально.і.
КОМiСi.1. НУХТ.

директорам фiлiй НУХТ, вiдповiдальному секретарю приймально.і. комiсi.і. Серпученку
В.Г. розмiстити вiдповiднi документи iз внесеними змiнами на сайтах навчальних закладiв та
у €дЕБО i керуватися ними у подальшiй роботi вiдповiдних пiдроздiлiв приймально.і. комiсi.і..

Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Ярового В.Л.

ректор Олександр ШЕВЧЕНКО
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