
 



 

 

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ  

до Відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж 

харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових 

технологій» у 2022 році 

Унести до Правил прийому до Львівського коледжу Національного 

університету харчових технологій (Львівського фахового коледжу харчових 

технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій) у 

2022 році, затверджених Вченою радою Національного університету харчових 

технологій 26 травня 2022 року, протокол № 10 та введених у дію наказом від 

27 травня 2022 року № 31 (далі Правил), такі зміни:  

1. До заголовку преамбули додати такий текст: «із змінами відповідно 

рішення Вченої ради Національного університету харчових технологій від 21 

липня 2022 року, протокол № 12». 

2. П.2.3викласти в такій редакції: «2.3.Рішення приймальної комісії, 

прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного 

наказу та/або виконання процедур вступної кампанії ректором Національного 

університету харчових технологій. Ректор Національного університету 

харчових технологій відповідно до статуту делегує ці повноваження 

директору коледжу.». 

3. В абзаці другому п.3.3 слова «цим Порядком» замінити словами 

«Порядком прийому». 

4. Абзац першийп.3.4після слова «зіткнення» доповнити словами «та 

адміністративній межі». 

5. П.3.4доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

«Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти осіб, які зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться 

на особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) 

на тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації або 

Республіки Білорусь визначено у розділі 9 цих Правил.». 

6. У таблиці п.6.2 для рядка «Строки проведення індивідуальних усних 

співбесід» у стовпці «за денною (дуальною) формою навчання» цифри і слово 

«23 липня» замінити цифрами і словом «21 липня». 

7. Розділ 6 доповнити новим пунктом 6.5 такого змісту: 

«6.5. Індивідуальні усні співбесіди для вступників, які зареєстровані на 

особливо небезпечній території, проводяться дистанційно за їх зверненням.». 



У зв'язку з цим пункт 6.5 вважати пунктом 6.6. 

8. Пункт 7.5 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого 

змісту: 

«Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, зазначають це в заяві.». 

У зв'язку з цим абзаци другий –сьомий вважати абзацами третім –

восьмим відповідно. 

9. У пункті 7.6 абзац другий викласти в такій редакції: 

«– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус". Особи, яким виповнилося 14 років після 01 вересня 

2021 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови 

пред'явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує 

особу передбаченого Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус" впродовж 90 календарних 

днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи;». 

10. Абзац п'ятий викласти в такій редакції: 

«Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 

України, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, 

які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та 

адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, 

передбачених наказом № 271.». 

11. Абзаци другий - третій пункту 8.1 викласти в такій редакції: 

«– на основі базової середньої освіти для вступу на місця державного 

(регіонального) замовлення - у формі індивідуальної усної співбесіди; 

на основі базової середньої освіти для вступу на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів; 

– на основі повної (профільної) загальної середньої освіти для вступу на 

місця державного (регіонального) замовлення - у формі індивідуальної 

усної співбесіди; на основі повної (профільної) загальної середньої 

освіти для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на 

основі розгляду мотиваційних листів; 

12. Абзаци четвертий і п'ятий п.8.5 викласти в такій редакції: 
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«Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову або 

повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території 

сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 

1,05. 

Приймальна комісія здійснює перевірку документів, що підтверджують 

зареєстроване (задеклароване) місце проживання особи, на відповідність 

вимогам законодавства, в тому числі Порядку створення, ведення та 

адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року N 265, затверджує їх своїм 

рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви 

в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної 

інформації на підставі його сканованої копії (фотокопії).»; 

13. В абзаці п’ятому п.8.9 слово «розробляються,» виключити. 

14. Пункт 8.9 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на 

оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої 

перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений).»; 

15. Пункт 8.12 викласти в такій редакції: 

«8.12. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 

закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та 

порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням 

необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів 

студентського самоврядування, зовнішніх експертів.». 

16. В абзаці сьомому п.9.2після слова «зіткнення» доповнити словами «та 

адміністративної межі». 

17. Пункт 9.2 доповнити після абзацу сьомого абзацом восьмим такого 

змісту: 

«– особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території;». 

У зв'язку з цим абзаци восьмий – сімнадцятий вважати абзацами 

дев'ятим –вісімнадцятим відповідно. 

18. У пункті 9.2 абзац десятий розділити на два абзаци такого змісту: 

«– особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності;  
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– особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території 

інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів 

на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;». 

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий –вісімнадцятий вважати абзацами 

дванадцятим –дев’ятнадцятим відповідно. 

19. Абзац другий пункту 10.2 викласти в такій редакції: 

«за конкурсним балом від більшого до меншого;». 

20. Пункт 10.2 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, 

побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних 

листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує 

кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії 

вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не 

перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку.». 

21. Абзац шостий пункту 10.3 викласти в такій редакції: 

«Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної 

межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають 

шифруванню у всіх інформаційних системах.». 

22. Пункт 11.4після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого 

змісту: 

«Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на 

тимчасово окупованій території України або на особливо небезпечній 

території та знаходяться на тимчасово окупованій території, особливо 

небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово 

окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки 

Білорусь мають укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після 

початку навчання. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в 

частині зарахування такої особи.». 

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим. 
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