
ПРОТОКОЛ №8 

Засідання приймальної комісії  
Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини  
від 18.06.2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Безлюдний О.І. Гедзик А.М., Бербец В.В., Тацієнко В.С., Найдюк І.С., 
Глухінчук П.В., Кроть О.М., Солодчук А.В., Січкар С.А., Комар В.П., Терешко І.Г., Махомета 
Т.М., Миколайко В.П., Ткачук С.І., Карасевич А.О., Казак Ю.Ю., Коломієць Н.А., Бондаренко 
Г.В., Бутенко О.Г., Слатвінський М.А., Хитрук В.І., Цимбал-Слатвінська С.В., Козій І.В., 
Любивий О.М., Безноско І.С., Марцинюк Д.О., Гірська В.І. 

 

Порядок денний 

1. Про проведення співбесіди з абітурієнтами-іноземцями та прийняття рішення щодо 
надання згоди на прийом іноземців на навчання до університету за умови 
відповідності такого іноземця Правилам прийому на навчання у 2021 році на підставі 
поданих ними документів (перекладених українською мовою) (інформація заступника 
голови ПК Гедзика А.М.). 

2. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2021 році 
(інформація відповідального секретаря ПК Бербеца В.В.) 

 

1. Слухали: комісія у складі заступника голови ПК Гедзика А.М., відповідального 
секретаря ПК Бербеца В.В. та декана відповідного факультету (Слатвінський М.А.) 
провели співбесіди з абітурієнтами з використанням засобів ІКТ, а саме: Равікант, 
Сандіп Сінгх, Харпал Сінгх, Капіл. Також відповідальний секретар ПК Бербец В.В. 
ознайомив присутніх з проектом рішення про надання згоди іноземним громадянам на 
прийом на навчання до університету відповідно до Правил прийому у 2021 році на 
підставі поданих ними документів (перекладених українською мовою) та оцінки їх 
відповідності 

 
1. Равікант 

 
Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – P6399130. 
Рівень освіти – Свідоцтво про загальну середню освіту. 
Середній бал успішності – 3,2. 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Равікант співбесіди комісія 
пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 Менеджмент. 
  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – Так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Равікант відповідає 
умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 
встановленого зразка. 
 
2. Сандіп Сінгх 



Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – U8504769. 
Рівень освіти – Свідоцтво про загальну середню освіту. 
Середній бал успішності – 3,12. 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Сандіп Сінгх співбесіди комісія 
пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 Менеджмент. 
  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – Так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Сандіп Сінгх відповідає 
умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 
встановленого зразка. 
 
3. Харпал Сінгх 

 
Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – S5990237. 
Рівень освіти – Свідоцтво про загальну середню освіту. 
Середній бал успішності – 3,45. 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Харпал Сінгх співбесіди комісія 
пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 Менеджмент. 
  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – Так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Харпал Сінгх 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 
 
4. Капіл 

 
Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – U5923506. 
Рівень освіти – Свідоцтво про загальну середню освіту. 
Середній бал успішності – 3,57. 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Капіл співбесіди комісія 
пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 Менеджмент. 
  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – Так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Капіл відповідає 
умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 
встановленого зразка. 
 
Ухвалили: надати згоду абітурієнтам (Равікант, Сандіп Сінгх, Харпал Сінгх, Капіл) на 
прийом на навчання до університету у відповідності Правил прийому на навчання у 2021 
році на підставі поданих ними документів (перекладених українською мовою). 
 

2. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. ознайомив присутніх членів ПК з 
пропонованими змінами до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2020 році. 
Відповідно до змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 



році (наказ МОН від 5 травня 2021 року № 499 «Про затвердження Змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11 червня 2021 року за 
№794/36416) і запропонував внести до Правил прийому додатком. 

Ухвалили: внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2021 році у 
такій редакції: 
 

ЗМІНИ 
до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Уманському державному 

педагогічного університету імені Павла Тичини в 2021 році 
 
відповідно змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (наказ 
МОН від 5 травня 2021 року № 499 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України від 11 червня 2021 року за №794/36416) 
 

1) У преамбулі другий абзац викласти у такій редакції: 
 «за ступенем «Молодший бакалавр»: неакредитовані 014.10 Середня освіта 

(трудове навчання та технології), 014.15 Середня освіта (природничі науки), 035.033 
Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська, 051 
Економіка, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 081 Право, 091 Біологія, 241 
Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм». 

2) Преамбулу доповнити абзацом три: 
«за ступенем «Молодший бакалавр»: акредитовані 012 Дошкільна освіта, 016.01 

Спеціальна освіта (логопедія), 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 231 Соціальна робота». 
 

3) Абзац три преамбули вважати абзацом чотири та доповнити такими 
спеціальностями 014.15 Середня освіта (природничі науки), 024 Хореографія. 
 

4) Абзац п’ять преамбули викласти в такій редакції:  
«неакредитовані: 017 Фізична культура і спорт, 091 Біологія, 101 Екологія, 232 

Соціальне забезпечення». 
 

5) абзац чотирнадцятий пункту 1.4. розділу І викласти в такій редакції: 
«квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих 

конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих 
конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому 
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі 
вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 
території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на 
лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 
2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 
505/36127 (далі - наказ № 271)». 

 
6) абзац двадцять третій пункту 1.4. розділу І викласти у такій редакції: 



«право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання 
до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, 
що реалізується відповідно до цих Умов;». 

 
7) пункт 2.4 розділу ІІ  викласти у такій редакції: 

«2.4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 
областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 
січня 2021 року, визначаються наказом № 271.» 

 
8) пункт 2.5. розділу ІІ виключити 

 
9) абзац другий пункту 3.1. розділу ІІІ викласти у такій редакції: 

«за рахунок видатків державного бюджету у державних та приватних закладах вищої 
освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та 
комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення);» 

 
10) абзац перший пункту 3.2. розділу IІІ викласти у такій редакції: 
«3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 

конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти 
громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету в державних і 
комунальних закладах вищої освіти, а також за відкритими конкурсними пропозиціями у 
приватних закладах вищої освіти, які дотримуються законодавства про індикативну 
собівартість, про формування та розміщення державного замовлення та за умови виконання 
такими закладами вимог до розміщення державного замовлення, визначених Умовами та 
цими Правилами.» 

 
11) таблицю пункту 5.1. доповнити третьою стрічкою у такій редакції: 

Консультація  29 червня та 6 липня 
2021 року о 12.00 год. 

 
12) абзац четвертий пункту 6.1. розділу VІ викласти у такій редакції: 
«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б 

одного із сертифікатів ЗНО 2018 - 2021 років), співбесідою, наказом №271 відповідно до цих 
Умов;». 

 
13) абзац тринадцятий пункту 6.1. розділу VІ викласти у такій редакції: 
«Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в 

електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за 
співбесідою, наказом № 271, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих 
Правил.» 

 
14) В абзаці п’ятнадцятому пункту 6.1. розділу VІ слово «(закритих)» виключити. 
 



15) Абзац шостий пункту 6.5. розділу VІ викласти у такій редакції 
 «Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на 
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №271». 

 
16) В абзаці третьому пунктів 8.4. та 8.5. розділу VІІІ слово «(закриту)» 

виключити. 
 
17) Абзац перший пункту 8.6. розділу VІІІ викласти у такій редакції: 
«8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до 
наказу №271, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж 
встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі:» 

 
18) В абзаці першому пункту 8.14 розділу VІІІ слово «(закриту)» виключити. 
 
19) Абзац четвертий пункту 10.1. розділу X викласти в такій редакції: 
«Надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 
закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в 
розділі V цих Правил або відповідно до нього.» 

 
20) Абзац другий пункту 14.3 викласти у такій редакції: 
«1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (з 1 липня по 01 листопада і з 

10 січня по 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, 
магістра;» 

 
21) В абзаці другому пункту 15.7. розділу XV цифри «15» замінити цифрами «24». 
 
22) Абзац перший пункту 15.8 викласти у такій редакції: 
«15.8. Максимальний обсяг державного замовлення закладу вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 015 
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 035 «Філологія», 271 «Річковий та морський 
транспорт» та 275 «Транспортні технології (за видами)», предметними спеціальностями 
спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями)) та за 
спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право» на основі здобутого ступеня 
бакалавра визначається закладом вищої освіти і не може перевищувати суми скорегованих 
максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах 
спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в 2020 році. Якщо державне 
замовлення в 2020 році становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума 
скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг 
державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів 
вищої освіти за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих, 



хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали 
конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6 
осіб у закладі вищої освіти, який у попередньому році не здійснював набір за державним 
замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за поданням закладу вищої 
освіти в обсязі не більше цієї кількості.» 

 
23) Пункт 15.8 розділу XV доповнити абзацом сімнадцять такого змісту: 
«Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та 

неакредитованої освітніх програм, а також поєднання освітніх програм за спеціальностями, 
здобуття ступеня освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено 
додаткове регулювання.» 

Відповідно абзаци сімнадцять та вісімнадцять вважати абзацами вісімнадцять та 
дев’ятнадцять. 

В абзаці дев’ятнадцятому слово «(закриті)» виключити; 
У пункті 15.9 слово «(закриті)» виключити. 
 
24) У пункті 15.12 після слів «державного замовлення за відкритими та» слова 

«закритими (фіксованими)» замінити словами «фіксованими» 
 
25) Розділ XVI доповнити новим пунктом 16.5 такого змісту: 

«16.5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки 
закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному 
відборі або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 
листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження 
спеціальних умов. Залити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я 
завантажуються до ЄДЕБО.» 

У зв’язку з цим пункти 16.5-16.7 вважати відповідно пунктами 16.6-16.8. 

26) Пункт 16.6. XVI 
«16.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права 
на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, є підставою для скасування 
наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника». 



 

27) Вилучити спеціальності для набору вступників у додатку 1: 
ОС Молодший бакалавр 

Галузь знань 

 

Спеціальність  
(напрям підготовки) Спеціалізація 

(освітня 
програма) 

/може 
повторювати 

назву 
спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

 

код назва 

 

код назва 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірн
я 

форма 
навча
ння 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечір
ня 

форм
а 

навча
ння 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечір
ня 

форм
а 

навча
ння 

заочна 
форма 

навчанн
я 

 Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

28 
 Публічне 

управління та 
адміністрування 

281 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

Публічне 
управління та 

адміністрування 
   1р 10м.  1р 10м. 17100,00  9100,00 

 Факультет української філології 

03 

 

Гуманітарні 
науки 

035.
033 Філологія 

Слов’янські 
мови та 

літератури 
(переклад 

включно), перша 
– польська 

   1р 10м.  1р 10м. 17100,00  9100,00 

 
ОС Бакалавр 

Галузь знань Спеціальність  
(напрям підготовки) 

Спеціалізація 
(освітня 

програма) 
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року 
навчання, грн. * 

 

код назва код назва 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 



Історичний факультет 
08 Право 081 Право Право    3р 10м  3р 10м 19000,00  13100,00 

Природничо-географічний факультет 
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія    1р 10м   17800,00   

              
Факультет мистецтв  

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014.
00 Середня освіта Хореографія    

3р 10м 
2р 10м 
1р 10м 

 1р 10м. 
17800,00 
17800,00 
17800,00 

 13000,00 

Факультет фізики, математики та інформатики  

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014.
08 Середня освіта Фізика    1р 10м  1р 10м 17800,00  13000,00 

 
ОС Магістр 

Галузь знань Спеціальність  
(напрям підготовки) 

Спеціалізація 
(освітня 

програма) 
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року 
навчання, грн. * 

 

код назва код назва 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

Факультет мистецтв 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014.
00 Середня освіта Хореографія      1р 9м 22500,00  18000,00 

Факультет української філології 

03 Гуманітарні 
науки 034 Культурологія Українознавство    1р 9м   22500,00   

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

28 

Публічне 
управління та 

адмініструванн
я 

281 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

Публічне 
управління та 

адміністрування 
   1р 4м   24650,00   

 
28) Додати конкурсні пропозиції для набору вступників за спеціальностями: 

ОС Магістр 



Галузь знань Спеціальність  
(напрям підготовки) 

Спеціалізація 
(освітня 

програма) 
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року 
навчання, грн. * 

 

код назва код назва 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

денна 
форма 

навчанн
я 

вечірня 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

Факультет початкової освіти  

01 Освіта/ 
Педагогіка 013 Початкова освіта    Початкова освіта    1р 9м     22500,00  

 
 



29) Вилучити з додатку 3 з переліку спеціальностей для вступу на здобуття 
освітнього ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого 
бакалавра, фахового молодшого бакалавра з терміном навчання 1 р. 10 м. такі 
спеціальності: 

 
Споріднені спеціальності / Інші 
спеціальності ОКР молодшого 

спеціаліста ОС молодшого бакалавра 
Спеціальності ОС бакалавра 

Назва Код Назва Код 
Дошкільна освіта 012 Початкова освіта 013 
Соціальна робота 231 Економіка 051 
Економіка 051 Маркетинг 075 
Комп'ютерна інженерія 123 Облік і оподаткування 071 Економіка 051 
Соціальна робота 231 

Менеджмент 073 

Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 029 

Економіка 051 
Дошкільна освіта 012 
Початкова освіта 013 
Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво 021 

Транспортні технології 275 
Медсестринство 223 
Фармація, промислова 
фармація 226 

Інженерія програмного 
забезпечення 121 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

141 

Екологія 101 Екологія 101 

Автомобільний транспорт 274 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) 014.10 

Облік і оподаткування 071 

Середня освіта (Математика) 014.04 

Економіка 051 
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 076 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 072 

Кібербезпека 125 
Системний аналіз 124 
Комп’ютерна інженерія 123 
Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 122 

Інженерія програмного 
забезпечення 121 

Автоматизація та  
комп'ютерно-інтегровані 
технології 

151 Середня освіта (Інформатика) 014.09 

Системний аналіз 124 
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Кібербезпека 125 
Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) 014.10 

Початкова освіта 013 

Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції 
та харчові технології) 

015.37 

 
30) Додати у додатку 3 до переліку спеціальностей для вступу на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого 
бакалавра, фахового молодшого бакалавра з терміном навчання 1 р. 10 м. такі 
спеціальності: 

 
Споріднені спеціальності / Інші 
спеціальності ОКР молодшого 

спеціаліста ОС молодшого бакалавра 
Спеціальності ОС бакалавра 

Назва Код Назва Код 
Маркетинг 075 Економіка 051 
Маркетинг 075 Облік і оподаткування 071 Менеджмент 073 
Облік і оподаткування 071 

Менеджмент 073 Фінанси, банківська справа та 
страхування 072 

Маркетинг 075 
Кібербезпека 125 Професійна освіта (Цифрові 

технології) 015.39 Видавництво та поліграфія 186 
 

31) Вилучити з додатку 3 конкурсні пропозиції з терміном навчання 2 р. 10 м. для 
набору вступників за спеціальностями: 

Споріднені спеціальності / Інші 
спеціальності ОКР молодшого 

спеціаліста ОС молодшого бакалавра 
Спеціальності ОС бакалавра 

Назва Код Назва Код 
Інші спеціальності  Середня освіта (Хореографія) 014.00 

 
32) Додати у додатку 4 до переліку спеціальностей для вступу на здобуття 

освітнього ступеня магістр на основі диплома про вищу освіту з терміном навчання 
1 р. 4 м. таку спеціальність: 

 
Споріднені спеціальності / Інші 
спеціальності ОКР молодшого 

спеціаліста ОС молодшого бакалавра 
Спеціальності ОС бакалавра 

Назва Код Назва Код 
Середня освіта (Хореографія) 014.00 Середня освіта (Хореографія) 014.00 Хореографія 024 
Прикладна механіка 131 

Середня освіта (Фізика) 014.08 
Галузеве машинобудування 133 
Автомобільний транспорт 274 
Електроенергетика, 
електротехніка та 141 
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електромеханіка 
Електроніка 171 
Фізика та астрономія 104 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 105 

 
33) Пункт 3 розділу І додатку 9 викласти в такій редакції: 

«3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до Порядку 
прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-
технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 
районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 
зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 
2021 року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року 
за № 505/36127 (далі - наказ № 271).» 
 
 
 
 

Голова приймальної комісії      О.І. Безлюдний 
 
 
 

Відповідальний секретар ПК     В.В.Бербец 


	Порядок денний

