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Додаток 9 до Правил прийому до НУК в 2014 році  

 

Зміни до Правил прийому до НУК в 2014 році  

згідно наказу № 553 від 07.05.2014 Міністерства освіти і науки України 

 

На виконання наказу № 553 від 07.05.2014 Міністерства освіти і науки 

України до Правил прийому до НУК в 2014 році вносяться наступні зміни: 

 

1. Після пункту 1.6 доповнюється розділ 1 новим пунктом 1.7 такого змісту: 

«1.7. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного 

замовлення у межах ліцензійного обсягу за відокремленими структурними 

підрозділами НУК щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно 

бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення НУК 

державного замовлення.». 

У зв’язку з цим пункт 1.7 вважати пунктом 1.8. 

 

2. Пункт 1.8 викладається у такій редакції: 

«1.8. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час 

вступу, надається 240 місць, всім студентам першого курсу, які потребують 

поселення в гуртожиток, надання місць у гуртожитку гарантовано. 

 При НУК працюють: 

− гуртожиток № 1 − 120 місць, блочного типу на 5 осіб, кухня на поверсі; 

− гуртожиток № 2 − 60 місць, коридорного типу на 4 особи, санвузли та 

кухня на поверсі; 

– гуртожиток Первомайського політехнічного інституту − 60 місць, 

коридорного типу на 4 особи, санвузли та кухня на поверсі. 

Поселення вступників та студентів до гуртожитків НУК відбувається згідно 

з «Порядком поселення осіб, що навчаються в університеті у гуртожитки 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова у 2014-

2015 н.р.». 
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3. Пункт 4.2 викладається у такій редакції: 
«4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до НУК вступників на основі повної загальної середньої 
освіти проводиться в такі строки: 

Денна форма 
навчання* 

Навчання без відриву 
від виробництва* 

Етапи вступної компанії вступники на основі повної загальної середньої 
освіти 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2014 року 15 липня 2014 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають проходити творчі конкурси 
(напрями підготовки «Спорт», «Дизайн») 

о 18.00 годині 
24 липня 2014 року 

о 18.00 годині 
4 серпня 2014 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають складати вступні екзамени 

о 18.00 годині 
24 липня 2014 року 

о 18.00 годині 
4 серпня 2014 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних 
випробувань і не проходять творчі 
конкурси 

о 12.00 годині 
01 серпня 2014 року 

о 18.00 годині 
14 серпня 2014 року 

Строки проведення творчих конкурсів 21 липня –01 серпня 
2014 року 6−14 серпня 2014 року

Строки проведення вступних екзаменів 25 липня –01 серпня 
2014 року 6−14 серпня 2014 року

Строки вибору вступниками місця 
навчання 

перший строк 
закінчується о 18.00 
годині 04 серпня 
2014 року; 
другий строк 
закінчується о 18.00 
годині 07 серпня 
2014 року; 
третій строк 
закінчується о 18.00 
годині 10 серпня 
2014 року. 

перший строк 
закінчується о 18.00 
годині 18 серпня 
2014 року; 
другий строк 
закінчується о 18.00 
годині 21 серпня 
2014 року; 
третій строк 
закінчується о 18.00 
годині 23 серпня 
2014 року. 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

перший - не пізніше 
12 години 2 серпня 
2014 року; 
другий - не пізніше 
12 години 5 серпня 
2014 року; 
третій - не пізніше 
12 години 8 серпня 
2014 року 

перший - не пізніше 
12 години 15 серпня 
2014 року; 
другий - не пізніше 12 
години 19 серпня 
2014 року; 
третій - не пізніше 12 
години 22 серпня 
2014 року 

Терміни зарахування вступників 

за державним 
замовленням − не 

пізніше 15.00 години 
11 серпня 2014 року; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб − не 
пізніше 18серпня 

2014 року 

не пізніше 26 серпня 
2014 року 

* − в тому числі на екстернатну форму навчання. 
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4. Пункт 4.3 викладається у такій редакції: 

«4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання до НУК вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки: 

 
Денна форма 
навчання* 

Навчання без відриву 
від виробництва* 

Етапи вступної компанії вступники на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2014 року 10 лютого 2014 року; 
15 липня 2014 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають проходити вступні 
випробування 

о 18.00 годині 
24 липня 2014 року 

о 17.00 годині 
05 березня 2014 року; 

о 18.00 годині 
14 серпня 2014 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних 
випробувань 

о 18.00 годині 
24 липня 2014 року 

о 17.00 годині 
05 березня 2014 року; 

о 18.00 годині 
14 серпня 2014 року 

Строки проведення вступних випробувань 25 липня –01 серпня 
2014 року 

06 березня 2014 року; 
16-18 серпня 

2014 року 
Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 02 серпня 2014 року 07 березня 2014 року; 

19 серпня 2014 року 

Терміни зарахування вступників 18 серпня 2014 року 
11 березня 2014 року; 
не пізніше 26 серпня 

2014 року 
* − в тому числі на екстернатну форму навчання; 

 

5. Пункт 4.4 викладається у такій редакції: 
«4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до НУК вступників на основі базової та повної вищої 
освіти проводиться в такі строки: 

 
Денна форма 
навчання* 

Навчання без відриву від 
виробництва* Етапи вступної компанії вступники на основі базової та повної вищої 

освіти 
1 2 3 

Початок прийому заяв та документів 16 червня 2014 року 13 січня 2014 року; 
16 червня 2014 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб на місця державного замовлення 02 липня 2014 року 10 лютого 2014 року; 

07 липня 2014 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

18 серпня 2014 року 10 лютого 2014 року; 
18 серпня 2014 року 

Строки проведення вступних випробувань за державним 
замовленням − 

за державним 
замовленням − 
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03−06липня 
2014 року; за кошти 

фізичних та 
юридичних осіб − 

20−21 серпня 
2014 року 

11−16 лютого 2014 року та
08−14 липня 2014 року; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб − 

11−16 лютого 2014 року та
20−21 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

За державним 
замовленням − 

08 липня 2014 року; 
за кошти фізичних 
та юридичних 
осіб − 22 серпня 

2014 року  

за державним 
замовленням − 17 лютого 

2014 року та 15 липня 
2014 року; 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб − 

17 лютого 2014 року та 
22 серпня 2014 року 

Терміни зарахування вступників 

За державним 
замовленням − 

15 липня 2014 року; 
за кошти фізичних 
та юридичних 

осіб − не пізніше 
26 серпня 2014 року

за державним 
замовленням − 21 лютого 

2014 року та 19 липня 
2014 року; 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб − 

21 лютого 2014 року та 
не пізніше 26 серпня 

2014 року 
* − в тому числі на екстернатну форму навчання. 

 

6. Пункт 5.2 викладається у такій редакції: 

«5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 

вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не 

більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три 

напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на 

певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу 

за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, 

оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою 

особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано НУК на підставі 

рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків 

рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної 

помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується 

актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована 

заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.» 
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7. Пункт 5.3 викладається у такій редакції: 

«5.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, 

спеціалізацію, (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра) і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.» 

 

8. Пункт 5.4 викладається у такій редакції: 

«5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто: 

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про 

приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, 

або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; 

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього. У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому 

вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) 

приймальна комісія отримує з Єдиної бази; 

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

– медичну довідку за формою 086-о (оригінал). 

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа 

державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката 

(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.» 

 

9. Пункт 5.12 викладається у такій редакції: 

«5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих 

вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. 
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Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або 

директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність 

інформації, поданої вступником до НУК, є підставою для відмови в участі у 

конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про 

зарахування).. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням 

приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.» 

 

10. Пункт 5.13 викладається у такій редакції: 

«5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до НУК протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній 

базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів), але не 

пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на 

інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУК.» 

 

11. Пункт 5.14 викладається у такій редакції: 

«Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а 

також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в 

заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у 

паперовій формі.» 

 

12. Пункт 6.1 викладається у такій редакції: 

«6.1. Приймальна комісія НУК допускає до участі у конкурсному відборі 

для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, 

які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з 

відповідних конкурсних предметів (див. додаток 5) для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра: не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних 

предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. 
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НУК за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з 

непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 

балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета 

становить не нижче 170 балів. 

У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних 

предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а 

профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у 

конкурсному відборі.» 

 

13. Пункт 6.3 викладається у такій редакції: 

«6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, 

конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних 

предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала 

документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та 

додаткових балів, передбачених цими Правилами прийому. При цьому середній 

бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною 

шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає 

“9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній 

бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта 

«5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної 

шкали, наведеною у додатку 7 до цих Правил прийому.» 

 

14. Пункт 6.9 викладається у такій редакції: 

«6.9. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, 

які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою 

від 100 до 200 балів. 
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Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо 

за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. 

Оцінка за творчий конкурс для вступників на напрям підготовки «Спорт» 

обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. 

Оцінка за творчий конкурс для вступників на напрям підготовки «Дизайн» 

розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу. 

Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого рівня, 

відповідно до вимог пункту 6.1 не допускаються до участі у наступній сесії 

творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання». 

 

15. Пункт 6.10 викладається у такій редакції: 

«6.10. Програми творчих конкурсів для вступників на напрями підготовки 

«Спорт» та «Дизайн» розробляються Приймальною комісією НУК і 

затверджуються Головою приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до 

початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів 

завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів 

обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії 

НУК та веб-сайті НУК. У програмах творчих конкурсів повинні міститися 

критерії оцінювання кожного вступного випробування.» 

 

16. Пункт 6.11 викладається у такій редакції: 

«6.11. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються Приймальною комісією НУК і 

затверджуються Головою приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до 

початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються 

на веб-сайті НУК та в приймальній комісії.» 

 

17. Після пункту 6.19 доповнюється розділ 6 новим пунктом 6.20 такого 

змісту: 

«6.20. Результати вступних випробувань доводяться до вступника особисто 

згідно з розкладом у приміщенні приймальної комісії.» 
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18. Пункт 7.4 викладається у такій редакції: 

«7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра. Конкурс 

відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій 

вступників, зазначених у пункті 10.1 цих Правил прийому.» 

 

19. Пункт 9.2 викладається у такій редакції:  

«9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при 

вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали 

за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є 

вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: 

інформатика – при вступі на напрями «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна 

інженерія», «Програмна інженерія»; 

інформаційні технології - при вступі на напрями «Комп’ютерні науки», 

«Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія»; 

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань 

«Економіка та підприємництво»; 

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань 

«Право»; 

історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «Мистецтво», 

«Гуманітарні науки»; 

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними 

визначено предмети «Біологія», «Хімія»; 

фізична культура і спорт – при вступі на напрям підготовки «Спорт». 

Чемпіонам та призерам (особам, які посіли І–ІІІ місця) чемпіонатів України, 

проведених протягом двох останніх років відповідно до Єдиних календарних 

планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затверджених 

відповідно наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 

лютого 2013 року № 216 та Міністерства молоді та спорту України від 13 лютого 
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2014 року № 484, при вступі на напрям підготовки «Спорт» на основі повної 

загальної середньої освіти додатково нараховуються бали.» 

 

20. Пункт 9.4 викладається у такій редакції: 

«9.4. Положення пунктів 9.1 – 9.3 цього розділу, поширюються на учасників 

міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному 

навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки 

України. 

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної 

бази до 01 липня.» 

 

21. Пункт 9.5 викладається у такій редакції: 

«9.5. Величина додатково нарахованих балів встановлюється: 

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів; 

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів; 

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів. 

Чемпіонам України – 50 балів;  

особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України, – 40 балів; 

особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України, – 30 балів. 

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище 

підстав.» 

 

22. Пункт 12.4 викладається у такій редакції: 

«12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який 

формується з Єдиної бази, зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 
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конкурсний бал вступника; 

наявність підстав для вступу поза конкурсом; 

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;  

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; 

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад; 

наявність права на першочергове зарахування.» 

 

23. Пункт 12.5 викладається в такій редакції: 

«Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НУК. Списки вступників, 

рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної 

бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 

приймальної комісії та веб-сайті НУК. Списки оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання 

відповідно до пункту 14.1 цих Правил прийому. 

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в 

списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.4 

цих Правил прийому.». 

 

24. Пункт 16.2 викладається в такій редакції: 

«16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку 

вступника, передбачених пунктом 19.5 розділу 19 цих Правил прийому.  

Вступники можуть бути відраховані з НУК за власним бажанням, про що 

видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам 

повертаються документи, що подавались вступником. 

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може 

проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у 

конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів 

підготовки (спеціальностей) НУК за умови збігу конкурсних предметів.» 
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25. Пункт 17.1 викладається в такій редакції: 

«17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із 

Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, 

“Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 

року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей 

України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 

червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного 

співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і 

адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами 

Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання 

іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання 

набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 

2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень 

Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.» 

 

26. Пункт 17.4 викладається в такій редакції: 

«17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 

школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких 

підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються згідно 

«Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 

2014 рік»  у межах установлених квот до НУК за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ 

України за кордоном та українських національних культурних товариств (за 

наявності).» 
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27. Пункт 19.6 викладається у такій редакції: 

«Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного 

замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв 

щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до НУК 

здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на 

підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням 

категорій вступників відповідно до розділів 7-11 цих Правил прийому.». 

 

28. Додатки 9.1, 9.2, 9.3 та 9.4 викладаються в новій редакції, що додається. 


