
Рішення 

Приймальної комісії  

ЗВО «Університет Короля Данила» 

від 25.05.2022 р. 

Присутні: 

Голова приймальної комісії – Президент УКД Андрій ЛУЦЬКИЙ 

Відповідальний секретар –  Оксана КАЛЕНЮК 

Члени ПК – 15 чол.  

Голова студентської ради УКД – Софія ШКВАРОК 

Голова студентської ради Фахового коледжу УКД – Яна ЧУЧВИЧ  

По першому питанню: 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження «Правил прийому на навчання до ЗВО 

«Університет Короля Данила» в 2022 році» відповідно до «Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 

2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 та 

«Правил прийому до Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля 

Данила» в 2022 році» відповідно до «Порядку прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2022 році», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03 травня 2022 року за № 486/37822 

УХВАЛИЛИ: 1. Відповідальному секретарю приймальної комісії О.М. 

Каленюк подати 26.05.2022 року на розгляд Вченої ради затверджені на 

засіданні приймальної комісії «Правила прийому до Закладу вищої 

освіти «Університет Короля Данила» в 2022 році» та «Правила прийому 



на навчання до Фахового коледжу Закладу вищої освіти «Університет 

Короля Данила» в 2022 році»і розмістити затверджені «Правила прийому 

на 2022 рік» в базі ЄДЕБО та на web-сайті університету. 

 

По другому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про затвердження «Положення про апеляційну комісію 

Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» на 2022 рік»  

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити 

«Положення про апеляційну комісію Закладу вищої освіти «Університет 

Короля Данила» на 2022 рік», розробленого відповідно до «Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 

2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 і  

«Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України № 1085 від 15.10.2015 року, та План роботи Приймальної комісії 

університету та Фахового коледжу (зі змінами)  на 2022 рік. 

 

По третьому питанню: 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програм творчих конкурсів, фахових 

іспитів, вимог для написання мотиваційного листа та критеріїв оцінювання 

УХВАЛИЛИ: 1) Подати 26.05.2022 року на розгляд Вченої ради 

університету програми творчих конкурсів для абітурієнтів спеціальностей: 

022 «Дизайн», 191 «Архітектура та містобудування», 024 «Хореографія» та 

025 «Музичне мистецтво» для вступу на здобуття освітніх ступенів 

«фаховий молодший бакалавр» та «бакалавр»;  



2) Затвердити «Вимоги для написання та критерії оцінювання 

мотиваційного листа» для вступу на здобуття освітніх ступенів «фаховий 

молодший бакалавр» та «бакалавр» і  розмістити їх на web-сайті 

університету. 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії                                                           Оксана КАЛЕНЮК 
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