
 



Відповідно до: 

- наказу Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271 

“Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти, які проживають на тимчасово окупова-

ній території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупо-

ваній території окремих районів Донецької та Луганської областей, території насе-

лених пунктів на лінії зіткнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

15 квітня 2021 року за № 505/36127, 

- абзацу п’ятого частини четвертої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, 

- абзацу першого частини третьої статті 43 Закону України “Про фахову пере-

двищу освіту”, 

- рішення Вченої ради НЛТУ України від 10 червня 2021 року, протокол № 5. 
  

внести зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “Національний лі-

сотехнічний університет України” в 2021 році: 
 

У Правилах прийому на навчання до ДВНЗ “Національний лісотехнічний універ-

ситет України” в 2021 році: 

1) Викласти у новій редакції такі додатки (додаються): 

- Додаток 20 “Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої 

освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення ООС”; 

- Додаток 21 “Порядок прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої 

освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, які прожи-

вають на тимчасово окупованій території України (АР Крим)”. 

2) Підпункт 1.12 Додатку 22 “Правила прийому іноземців та осіб без громадянс-

тва на навчання до Державного вищого навчального закладу “Національний лісоте-

хнічний університет України” у 2021-2022 навчальному році” викласти у такій реда-

кції: 

“1.12. Вступні іспити (випробування) для вступу до Університету на здобуття 

ступеня бакалавра і магістра проводяться в кілька етапів: 

• з 10 січня 2021 року до 28 лютого 2021 року; 

• з 10 червня 2021 року до 29 жовтня 2021 року.”. 

3) У пункті 5 Правил прийому змінити дати закінчення прийому документів і за-

рахування вступників на освітні ступені бакалавра і магістра у додатковому наборі: 

-  прийом документів від вступників закінчити – 27 вересня 2021 року; 

- проведення фахових вступних випробувань та випробувань з іноземної мови 

здійснити – 28 вересня 2021 року; 

- оприлюднення рейтингових списків із зазначенням рекомендованих до зараху-

вання здійснити – 29 вересня 2021 року; 

- зарахування вступників на ОС бакалавра і магістра здійснити – 30 вересня.  
 

Зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “Національний лісотехнічний 

університет України” розглянуті та схвалені на засіданнях Приймальної комісії 

Університету (протокол № 6 від 3 червня 2021 року) і Вченої ради Університету 

(протокол № 5 від 10 червня 2021 року), а також затверджені наказом ректора від 

11 червня 2021 року № 128. 

 


