
М1Н1СТЕРСТВО ОСВIТИ Т НАУКИ УКРАI.ТIИ

нАцюнАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнолог1й

нАкАз
2ОЁzzZzр.          м. Ки.і.в

Про затвердження  та введення в дiю
Правил прийому до
Нацiонального унiверситету
харчових технологiй у 2021 роцi

№_  1€,

З  метою  виконання  частини  першо.і.  та  частини  третьо.і.  стапi  38,  вiдповiдно  до
частини п'ято.і. стапi 44 Закону «Про вищу освiту» та на виконання рiшення Вчено.і. ради
НУХТ вiд 24 грудня 2020 року, протокол № 6

нАкАзую: l

1.   Ввести   в   дiю   Правила   прийому   до   НацiОнального   унiверситету   харчових
технологiй  у  2021  роцi  (далi  -  Правила  прийому  НУХТ),  затвердженi  Вченою  радою
НУХТ 24 грудня 2020 року (додаток 1);

2.   Ввести  в дiю  Правила прийому до  аспiрантури для  здобуття  наукового  ступеня
доктора фiлософi.і.  (додаток 1 до Правила прийому НУХТ) (додаток 2);

3.   Ввести в дiю Правила прийому до докторантури для здобупя наукового стуhеня
доктора наук (додаток 2 до Правил прийому НУХТ) (додаток 3);

4.   Ввести   в   дiю   Правила   прийому   до   ВСП   «Вiнницький   фаховий   коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 3 до Правил прийому НУХТ)

5.   Ввести   в   дiю   Правила   прийому   до   ВСП   «Волинський   фаховий   коледж
Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй»;  (м.  Луцьк)  (додаток 4  до  Правил
прийому);

6.   Ввести  в  дiю  Правила  прийому  до  ВСП  «Iвано-Франкiвський  фаховий  коледж
ресторанного   сервiсу   i   туризму   Нацiонального   унiверситету   харчових   технологiй»
(додаток 5 до Правил прийому);

7.   Ввести в дiю Правила прийому до ВСП «Кам'янець-Подiльський фаховий коледж
харчово.і. промисловостi Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 6 до
Правил прийому);



8.   Ввести в дiю Правила прийому до ВСП «Ки.і.вський фаховий коледж ресторанного
господарства Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй»  (додаток  7  до  Правил
прийому);

9.   Ввести в дiю Правила прийому до ВСП «Львiвський  фаховий коледж харчово.і. i
переробно.і. промисловостi Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 8
до Правил прийому);

10. Ввести  в дiю  Правила  прийому до  ВСП  «Львiвський  фаховий  коледж  харчових
технологiй  та бiзнесу  Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй»  (додаток 9  до
Правил прийому);

11.Ввести   в   дiю   Правила   прийому   до   ВСП   «Полтавський   фаховий   коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 10 до Правил прийому);

12. Ввести в дiю Правила прийому до ВСП «Свалявський технiчний фаховий коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 1 1 до Правил прийому);

13. Ввести  в  дiю  Правила  прийому  до  ВСП  «Смiлянський  технологiчний  фаховий
коледж   Нацiонаjlьного   унiверситету   харчових   технологiй»   (додаток 12   до   Правил
прийому);

14. Ввести в дiю Правила прийому до ВСП «Сумський фаховий коледж Нацiонального
унiверситету харчових технологiй» (додаток 13 до Правил прийому)

15. Ввести в дiю додатки до Правил прийому НУХТ:
•    додаток  14  -  Iнформацiйнi  таблицi  - до  Кам'янець-Подiльсько.і.  фiлi.і.  НУХТ

(додаток 15);
•    додаток 15 -Iнформацiйнi таблицi -до Львiвсько.і. фiлi.і. НУХТ (додаток 16);
•    додаток 16  -Iнформацiйнi таблицi -до Полтавсько.і. фiлi.і. НУХТ (додаток 17);
•    додаток 17  -Iнформацiйнi таблицi -до Сумсько.і. фiлi.і. НУХТ (додаток 18);
•    додаток 18 -Iнформацiйнi таблицi -до Фiлi.і. НУХТ у м. Львовi (додаток 19);

16. директорам  iнститутiв  та  деканам  факультетiв,  Центру  монiторингу  якостi  та
координацi.і.   освiтньо.і.   дiяльностi   унiверситету,   вiддiлу   докторантури   i   аспiрантури,
директорам  коледжiв  та  директорам  фiлiй  унiверситету  керуватися  вищезазначеними
Правилами прийому НУХТ у подальшiй роботi.

17.директорам     фiлiй     НУХТ,     начальнику     вiддiлу     рекламно-виставково.і.     та
iнформацiйно.і. дiяльностi Цой Ю.М.  розмiстити  Правила прийому  НУХТ та вiдповiднi
додатки на вебсайтi унiверситету та вiдповiдних пiдроздiлiв не пiзнiше 12 сiчня 2021 року.

18. Начальнику вiддiлу документального забезпечення Саверськiй С.Г. довести наказ
до  вiдома  директорiв  iнститутiв,  деканiв  факультетiв,  Центру  монiторингу  якостi  та
координацi.і. освiтньо.і. дiяльностi  унiверситету,  директорiв  коледжiв  та директорiв  фiлiй
унiверситету.

19. Контроль за виконанням наказу покл

ректор

першого проректора Ярового В.Л.

О.Ю.Шевченко


