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ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) 

У 2019 РОЦІ 

 

Унести до Правил прийому до Національного університету харчових 

технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) у 2019 році, 

затверджених Вченою радою Національного університету харчових технологій 31 

січня 2019 року, протокол № 6, та введених у дію наказом від 31 січня 2019 року 

№12, такі зміни:  

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

рішень Вченої ради Національного університету харчових технологій від 28 

лютого 2019 року, протокол № 7». 

2. Абзаци другий та третій пункту 7.7.6 викласти у такій редакції: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де  П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 0 до 100 

балів; 

3. У абзаці десятому пункту 7.7.6 число 100 замінити числом 50. 

4. У Інформаційній таблиці 1 у розділі Бакалавр (на основі повної 

загальної середньої освіти) для спеціальності 144 Теплоенергетика для освітньої 

програми Теплоенергетика та енергоефективні технології (предмет 2 – Біологія, 

предмет 3 – Математика або Хімія) назву конкурсної пропозиції для денної 

форми навчання подати у такій редакції: 

Бакалавр, 144, Теплоенергетика та енергоефективні технології, денна, 

на основі 11 класів, небюджетна, БМХ 

5. У Інформаційній таблиці 1 у розділі Бакалавр (на основі повної 

загальної середньої освіти) для спеціальності 242 Туризм для освітньої програми 

Туризм назву конкурсної пропозиції для заочної форми навчання подати у такій 

редакції: 

Бакалавр, 242, Туризм, заочна, на основі 11 класів, небюджетна 

6. У Інформаційній таблиці 1 у розділі Бакалавр (на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня чи освітнього ступеня) для спеціальності 186 

Видавництво та поліграфія для освітньої програми Комп'ютерні технології 

дизайну та виготовлення упаковки назву конкурсної пропозиції для заочної 

форми навчання подати у такій редакції: 

Бакалавр, 186, Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення 

упаковки, заочна, 2 курс, скорочений, на основі ОКР/ОС, небюджетна 

7. У Інформаційній таблиці 1 у розділі Бакалавр (на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня чи освітнього ступеня) для спеціальності 292 
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Міжнародні економічні відносини для освітньої програми Міжнародна економіка 

назву конкурсної пропозиції для вступників на 2 курс денної форми навчання 

подати у такій редакції: 

Бакалавр, 292, Міжнародна економіка, денна, 2 курс, нормативний, на 

основі ОКР/ОС, небюджетна 

8. У Інформаційній таблиці 1 у розділі Бакалавр (для студентів НУХТ) для 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини для освітньої програми 

Міжнародна економіка назву конкурсної пропозиції для вступників на 2 курс 

денної форми навчання подати у такій редакції: 

Бакалавр, 292, Міжнародна економіка, денна, 2 курс, нормативний, 

студент НУХТ, небюджетна 

9. У Інформаційній таблиці 1 у розділі Магістр для спеціальності 181 

Харчові технології для освітньої програми Технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів та харчоконцентратів назву конкурсної пропозиції для 

заочної форми навчання подати у такій редакції: 

Магістр, 181, Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 

харчоконцентратів, заочна, фіксована 

10. У Інформаційній таблиці 2 для спеціальності 142 Енергетичне 

машинобудування для освітньої програми Холодильні техніка та технології 

(небюджетна конкурсна пропозиція) замість переліку конкурсних предметів: 
1. Українська мова та література 

2. Географія  

3. Історія України 

3. Іноземна мова 

встановити конкурсні предмети: 
1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова 

3. Історія України 

3. Географія 

11. У Інформаційній таблиці 2 для спеціальності 161 Хімічні технології 

та інженерія для освітньої програми Хімічна технологія (небюджетна конкурсна 

пропозиція) замість переліку конкурсних предметів: 
1. Українська мова та література 

2. Хімія 

3. Фізика 

3. Іноземна мова 

встановити конкурсні предмети: 
1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова 

3. Фізика 

3. Хімія 

12. У додатку 17 «Інформаційні таблиці Смілянської філії Національного 

університету харчових технологій» Інформаційну таблицю 3 викласти у такій 

редакції: 



 

 

 

 

 

Інформаційна таблиця 3 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня чи освітнього ступеня 

Смілянська філія Національного університету харчових технологій 

Галузь знань Спеціальність 
Освітня програма 

Вступні випробування 
Мінімальна 

кількість 
балів Шифр Назва Код Назва 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 0. ДВВ* математика 

1. Українська мова та література (ЗНО) 

2. Фаховий іспит (Економічна теорія) 

3 

100 

125 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 0. ДВВ* математика 

1. Фаховий іспит (Комп'ютерні науки) 

3 

125 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

Інжиніринг харчових та 

біотехнологічних виробництв 

0. ДВВ* математика 

1. Фаховий іспит (Матеріалознавство та 

технологія конструкційних матеріалів) 

3 

125 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

0. ДВВ* математика 

1. Фаховий іспит (Автоматизація 

технологічних процесів) 

3 

125 

18 Виробництво та 

технології 

181 Харчові технології Харчові технології та інженерія 0. ДВВ* хімія 

1. Фаховий іспит (Харчові технології) 

3 

125 

* ДВВ – додаткове вступне випробування призначається для осіб, що при вступі змінюють галузь знань 

 


