


3) в абзаці двадцять четвертому слово «(закриті)» виключити; 

у пункті 5 слово «(закриті)» виключити; 

 

2. У розділі II: 

1) 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 aбo які 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 271.»; 

2) пункт 5 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 5 та 6. 

 

3. У розділі VI: 

1) у пункті 1: 

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

№ 560 a6o наказом № 697 відповідно до цих Правил» замінити словами та 

цифрами «наказом № 271 відповідно до цих Правил»; 

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

№ 560 a6o наказом № 697» замінити словами та цифрами «наказом № 271»; 

в абзаці п’ятнадцятому слово «(закритих)» виключити. 

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

та цифри «наказали № 560, № 697 відповідно» замінити словами та цифрами 

«наказом №o 271». 

 

4. Розділ VII:  

доповнити новим абзацом пункт 9:  

«Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 

може бути встановлений менше ніж 140 балів для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії. 

 

5. У розділі VIII: 

1) в абзаці третьому пункту 4 слово «(закричу)» виключити; 

2) в абзаці третьому пункту 5 слово «(закричу)» виключити; 

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

цифри «наказу № 560 a6o наказу № 697,» замінити словами та цифрами «наказу 

№ 271,»; 

4) в абзаці пepшoмy пункту 13 слово «(закриту)» виключити; 

5) у пункті 15 слова «на небюджетні конкурсні пропозиції» замінити словами 

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

конкурсні пропозиції»; 

 

6. Абзац четвертий пункту 1 розділу Х викласти в такій редакції: 

«надсилання ïx сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу  

 



 


