
м1нIстЕрство осв1ти I нАуки укрА.1.ни

нАцIонАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнолог1й

нАкАз
2022р.           м. Ки.і.в №_72,сJг

Про затвердження
Положення про Приймальну комiсiю,
Порядку роботи апеляцiйно.і. комiсi.і.,
Положення про пiдсумкову атестацiю,
Положення про всеукра.і.нськi олiмпiади НУХТ

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

нАкАзую:
1.   Ввести  в  дiю  Положення  про  Приймальну  комiсiю  Нацiонального  унiверситету

харчових   технологiй   (в   т.ч.   для   вiдокремлених   структурних   пiдроздiлiв)   (далi   -
Положення), затвердженi Вченою радою НУХТ 24 грудня 2020 року (додаток 1);

2.   Затвердити та ввести в дiю Порядок роботи апеляцiйно.і. комiсi.і. (далi - Порядок)
(додаток 2).

3.   Затвердити  та  ввести  в  дiю  Положення  про  порядок  проведення  пiдсумково.і.
атестацi.і.  випускникiв   пiдготовчих   курсiв   та  успiшне   закiнчення   пiдготовчих   курсiв
Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй  у  2021  роцi  (далi  L  Положення  про
пiдсумкову атестацiю) (додаток 3).

4.   Затвердити та ввести в дiю Положення про всеукра.і.нськi олiмпiади Нацiонального
унiверситету харчових технологiй для професiйно.і. орi€нтацi.і. вступникiв на основi повно.і.
загально.і.  середньо.і.  освiти.   (далi  -  Положення  про   всеукра.і.нськi   олiмпiади   НУХТ)
(додаток 4).

5.   директорам  iнститутiв  та  деканам  факультетiв,  Центру  монiторингу  якостi  та
координацi.і.  освiтньо.і.  дiяльностi   унiверситету,   вiддiлу  аспiрантури   та  докторантури,
директорам   коледжiв   унiверситету   керуватися   вищезазначеними   Положеннями   та
Порядком у подальшiй роботi.

6.   директорам    коледжiв    НУХТ,    начальнику    вiддiлу   рекламно-виставково.і.   та
iнформацiйно.і. дiяльностi Цой Ю.М. розмiстити Положення, Порядок та Положення про
пiдсумкову атестацiю на сайтах навчальних закладiв не пiзнiше 12 сiчня 2021 року.

7.   Начальнику вiддiлу рекламно-виставково.і. та iнформацiйно.і. дiяльностi Цой Ю.М.
розмiстити Положення про всеукра.і.нськi олiмпiади НУХТ на сайтi НУХТ не пiзнiше  12
сiчня 2021 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, директорiв коледжiв унiверситету.

9.   Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Ярового В.Л..

ректор О.Ю.Шевченко


