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На виконання наказу МОН України від 05 травня 2021 року № 499 

«Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2020 року №1274», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

22 травня 2017 року за № 646/30514, внести такі зміни до «Правил прийому 

до Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» в 2021 році»: 

 

1. У розділі II: 

Пункт 4 викласти в такій редакції: 

«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 N 271.»; 

пункт 5 виключити. 

2. У розділі III: 

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

«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 

цими Правилами та Умовами прийому». 

3. У розділі V: 

1) у пункті 1: 

в абзаці четвертому після слова «співбесідою, «слова та цифри «наказом N 

560 або наказом N 697 відповідно до цих Правил та Умов» замінити словами 

та цифрами «наказом N 271 відповідно до цих Правил та Умов»; 

в абзаці тринадцятому після слова «співбесідою, «слова та цифри «наказом N 

560 або наказом N 697» замінити словами та цифрами «наказом N 271»; 

2) в абзаці шостому пункту 5 після слів «особливостей, передбачених «слова 

та цифри » наказами N 560, N 697 відповідно «замінити словами та цифрами 

«наказом N 271». 

4. У розділі VII: 

1) в абзаці першому пункту 6 після слів «визначених відповідно до «слова та 

цифри «наказу N 560 або наказу N 697,» замінити словами та цифрами 

«наказу N 271»; 
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2) у пункті 8 слова «на небюджетні конкурсні пропозиції» замінити словами 

«для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

конкурсні пропозиції, »; 

5. Абзац четвертий пункту 1 розділу ІX 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 ІV цих Правил або 

відповідно до нього.  

6. У розділі XІІІ: 

1) в абзаці другому пункту 7 цифри «15» замінити цифрами «24»; 

7. у розділі XVI 

Пункт 5 після слів «про проходження зовнішнього незалежного оцінювання» 

доповнити словами «, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 

випробування». 

7. На виконання п. 39 Наказу МОН України № 593 від 28.05.2021 р. 

«Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти», в якому зазначено, 

що: «на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) зі спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні 

технології та не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями», внести зміни у 

Таблицю 2 в частині, що стосується зарахування на базі ОПП підготовки 

молодщого спеціаліста за спеціальністю 121 Інженерія програмного 

забезпечення (Таблиця 2 зі змінами додається). 

         

 

 

Зміни до «Правил прийому до Закладу вищої освіти «Університет 

Короля Данила» в 2021 році» обговорені та затверджені на засіданні 

Приймальної комісії університету 25 червня 2021 р., протокол № 6. 

 


