
м1нIстЕрство осв1ти I нАуки укрА.і.ни

нАц1онАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнологIй

нАкАз-ты#I!-р   мк:ж"

Про затвердження та введення в
дiю Правил прийому до
Нацiонального унiверситету
харчових технологiй у 2022 роцi

№54

На виконання наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 27 квiтня
2022 року № 392, заре€строваному в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни о3 травня
2022 року за № 487/37823; а також наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни
вiд  20   квiтня  2022  року  № 364,   заре€строваному  в  Мiнiстерствi  юстицi.і.
Укра.і.ни о3 травня 2022 року за № 486/37822 та на виконання рiшення Вчено.і.
ради НУХТ вiд 26 травня 2022 року, протокол № 10

нАкАзую:
1.     Затвердити   таввести   в   дiю   Правила   прийому   до   Нацiонального

унiверситету  харчових  технологiй  у  2022  роцi  (далi  -  Правила  прийому
НУХТ) (додаток 1);

2.    Ввести в дiю додатки до Правил прийому НУХТ:
•    додаток  1  - Правила прийому до  аспiрантури для здобуття  наукового

ступеня доктора фiлософi.і. (додаток 2);
•     додаток 2 - Правила прийому до докторантури для здобуття наукового

ступеня доктора наук (додаток 3);
•    додаток  3  -  Правила  прийому  до  ВСП  «Вiнницький  фаховий  коледж

Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 4);

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

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



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

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

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

додаток  9  - Правила  прийому  до  ВСП  «Львiвський  фаховий  коледж
харчових  технологiй  та  бiзнесу  Нацiонального  унiверситету  харчових
технологiй» (додаток 10);

додаток 10 -Правила прийому до ВСП «Полтавський фаховий коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 11 );

•     додаток   11   -Правила   прийому   до   ВСП   «Свалявський   технiчний
фаховий   коледж   Нацiонального   унiверситету   харчових   технологiй»
(додаток 12);

•     додаток  12  - Правила прийому до  ВСП  «Смiлянський технологiчний
фаховий   коледж   Нацiонального   унiверситету   харчових   технологiй»
(додаток 13);

•     додаток  13  - Правила  прийому  до  ВСП  «Сумський  фаховий  коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй» (додаток 14);

•    додаток 14 -Iнформацiйнi таблицi до Кам'янець-Подiльсько.і. фiлi.і. НУХТ
(додаток 15);

•    додаток    15   -   Iнформацiйнi   таблицi   до   Полтавсько.і.   фiлi.і.   НУХТ
(додаток 16);

•    додаток 16 -Iнформацiйнi таблицi до Сумсько.і. фiлi.і. НУХТ (додаток 17).

3.    Визнати такими, що втратили чиннiсть, мо.і. накази вiд 24 грудня 2021
року  №  197  «Про  затвердження  та  введення  в  дiю  Правил  прийому  до
Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй  у  2022  роцi»,  та  вiд  30
грудня 2021  року № 206  «Про затвердження та введення в дiю додаткiв до
Правил прийому до Нацiонального унiверситету харчових технологiй у 2022
роцi».

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

5.     директорам  коледжiв  та  фiлiй  НУХТ,  начальнику  вiддiлу  рекламно-
виставково.і.  та   iнформацiйно.і.  дiяльностi   Цой  Ю.М.   розмiстити   Правила
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прийому  та  вiдповiднi  додатки  на  вебсайтi  унiверситету  та  вiдповiдних
пiдроздiлiв не пiзнiше 31 травня 2022 року.

6.    Вiдповiдальному   секретарю   приймально.і.   комiсi.і.   Серпученку   В.Г.
розмiстити в €дЕБО основний текст Правил прийому НУХТ не пiзнiше 31
травня 2022 року.

7.    директорам коледжiв та фiлiй НУХТ розмiстити в €дЕБО вiдповiднi
Правила прийому та iнформацiйнi таблицi не пiзнiше 31 травня 2022 року.

8.    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,  вiддiлу
докторантури   i   аспiрантури,   директорiв   коледжiв   та   директорiв   фiлiй
унiверситету.
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