
Додаток 10 

до Правил прийому  

до Національного університету  

«Львівська політехніка»  

у 2020 році 

 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n256 

 

Правила 

 прийому та зарахування на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України  

(АР Крим та місто Севастополь.) 

 

І. Загальні положення  

1.1. Ці Правила  прийому та зарахування на навчання до Національного університету 

«Львівська політехніка» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України  (далі – 

Правила) сформовані відповідно до : 

• Наказом МОН від 24.05.2016  № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 

травня 2016 р. за № 795/28925, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та 

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

території України» 

• Наказом МОН від 21 липня 2020  року № 939 «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства освіти і науки України»/ 

Ці Правила затверджені Приймальною комісією Університету (протокол №  6 від 17 червня 

2016р., зі змінами та доповненнями  - протокол № 5 від 6 серпня 2020р.),  та Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11 жовтня 2019 року №1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 жовтня 2019 

року за номером №1285, визначає особливі умови прийому на навчання до Університету осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території України . 

 

1.2. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття вищої освіти таких категорій 

осіб (далі - заявників): 

• громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України та/або особа, 

яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової,  або 

повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України 

за екстернатною або дистанційною формою навчання; 

• іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано 

статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, 

яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах 

та проживають на тимчасово окупованій території України; 

• особа , яка після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти 

в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України; 

•  особа , яка  переселилися з цієї території у рік вступу. 

 1.3. Заявники мають право на прийом до Університету для здобуття, на конкурсних засадах та 

в межах встановлених квот,  вищої освіти (освітнього ступеня бакалавра) за кошти державного 

бюджету на підставі документа державного зразка про завершення повної загальної середньої освіти. 

  Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території 

України, не визнаються. 
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 ІІ. Прийом документів для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня «Бакалавр») на 

базі повної загальної середньої освіти. 

2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти до Університету згідно Правил прийому до університету та цих Правил.  

2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квот, затвердженими МОН 

України для Університету, на конкурсних засадах. 

2.3. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої 

освіти в Університет, проходять державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в школі 

(при відповідному освітньому центрі  для задачі ДПА та/або інших школах з екстернотно-

дистанційною фомою навчання для здавання ЗНО).  

 Державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до 

випускних 11-х (9-го) класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші 

строки, визначені Заявником (його законним представником) , строки уточнюються у відповідальної 

особи школи. Замовникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані 

на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном 

за курс базової та повної загальної середньої освіти. До заяви Заявник додає освітні декларації 

(заповнені в освітньому центрі) за 9 та 11 клас (Додаток А). 

 Результати ДПА з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів 

державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про 

загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як 

середній бал результатів державної підсумкової атестації з даних предметів.  

 Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у 

порядку, визначеному Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369. При 

цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту. Виданий 

раніше додаток вважається недійсним і підлягає знищенню. Державна підсумкова атестація 

Заявників здійснюється в школі з української мови та історії України відповідно до Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602. 

 Процедура державної підсумкової атестації в  школі здійснюється згідно з наказом директора 

школи та за: заявою (для повнолітніх Заявників); заявою батьків (одного з батьків) або інших 

законних представників (для неповнолітніх Заявників). Під час подання заяви Заявник пред'являє 

особисто документ, що посвідчує особу.  

2.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто: 

• -документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження; паспорт). У разі відсутності в 

документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово 

окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі 

документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; 

• за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник пред’являє 

довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження 
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річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без 

подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 

• приписне свідоцтво ( військовий квиток); 

• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних 

екзаменів/ЗНО на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, 

зарахування за квотами (розділ V Правил).  

• довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний 

заклад в рік вступу). 

2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає: 

• копію паспорта та/або  свідоцтва про народження; 

• копію ідентифікаційного коду; 

• довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації із вказаним 

середнім балом атестата / сертифікатів ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 року та атестату про 

ПЗСО; 

• копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

• - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами 

зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у терміни, визначені 

для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у розділі III Правил прийому, для 

прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування. 

Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне проходження 

державного підсумкового оцінювання, при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, вступник подає лише один раз при виборі навчання за відповідною 

спеціальністю (виконання вимог до зарахування). 

2.5. Особливості подання документів Заявником:  

• документи подаються особисто в паперовій формі; 

III. Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання. 

3.1. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни: 

• Державна підсумкова атестація в уповноваженому загальноосвітньому закладі проводиться: 

Основний етап -  з 10.08. до 17.08.  (9кл; 11кл) . 

Завершальний етап - з 15.10. до 16.10.  (9кл; 11кл) – (конкретизувати зі школою). 

• Документи для вступу в Університет  приймаються : 

Основний етап -  до 13-00 год. 18.08. 

Завершальний етап -  до 10-30 год. 19.10.( субота та неділя – вихідні дні) 

• Вступне випробовування: 

Основний етап -  19.08, 9-30, 101 г.к. 

Завершальний етап – 19.10, 10-30, 101 г.к. 

• Зарахування: 

Основний етап – зарахування на Квоту 2  не пізніше 15-00 год., 22.08. 

Завершальний етап – зарахування на Квоту 2 не пізніше 15-00 год., 22.10. 

Завершальний етап – перевід на вакантні місця державного замовлення ( при наявності залишку 

їх від переводу що відбувся до 15.09.2020)  не пізніше 15-00 год., 23.10. 
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VI. Організування і проведення конкурсу. 

4.1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі довідки з державної підсумкової 

атестації (виданою уповноваженою загальноосвітньою школою),  визначається як сума державної 

підсумкової атестації з історії України і української мови та літератури і вступного іспиту з однієї 

дисципліни з врахуванням вагових коефіцієнтів відповідно до таблиці 10.1 даних правил. Середній 

бал документу про повну загальну середню освіту обчислюється як середнє арифметичне результатів 

двох державних підсумкових атестацій з української мови, історії України. 

4.2. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі атестату про повну загальну 

середню освіту державного взірця (отриманого за екстернатною / дистанційною формою навчання на 

підконтрольній території України), але не здавав ЗНО, визначається як сума балів з трьох іспитів 

(котрі здаються в Університеті) з врахуванням вагових коефіцієнтів відповідно до таблиці 10.1 даних 

Правил. 

4.3. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу 

(спеціальності:  «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»), замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий 

конкурс . 

Третім предметом для спеціальності «Журналістика» визначено іноземну мову . 

Вагові коефіцієнти для спеціальностей на які передбачений творчий конкурс встановлюються 

відповідно до таблиці 10.1 (Додаток 10).  

Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на основі сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання визначається п. 6.1. розділу VI Правил прийому. 

4.3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного 

замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

Заявника. Квоти оприлюднюються одночасно з оголошенням обсягу державного замовлення.  

4.4. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних 

засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому і відповідних коефіцієнтів.  

4.5. Оригінал документу державного взірця про здобуту повну загальну середню освіту 

обов’язково має бути поданий до приймальної комісії Університету впродовж трьох місяців після 

початку навчання. У разі неподання цього документу у встановлений строк Заявник відраховується з 

Університету. 

4.6. Заявники які не набрали необхідний  мінімум балів з ДПА /ЗНО та іспиту або мінімальної 

конкурсної рейтингової оцінки для відповідних спеціальностей (згідно додатку 10.1.) до конкурсу не 

допускаються. 

Ці правила розглянуті та схвалені на засіданні Приймальної комісії (протокол № 5 від 8 серпня  

2020 р.). 



     

Додаток 10.1 

до Правил прийому на навчання до  

Національного університету «Львівська політехніка» в 2020 році        

 

Таблиця 1 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

(вступних іспитів, творчих конкурсів) та державних підсумкових атестацій (ДПА)               

Окремий файл - Таблиця 10.1 (Exel) 
  

 



 

 

Додаток А 

до Правил прийому для здобуття вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим  

та міста Севастополя 

 

 

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

 Розділ І. Загальні відомості 

1._______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)  

2._______________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує особу Заявника)  

3._______________________________________________________________ 
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири Заявника)  

4. Мета звернення:__________________________________________________ 
(вступ до вищого, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)  

5. _______________________________________________________________ 
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник)  

6. _______________________________________________________________ 
(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник) 

7. _______________________________________________________________ 
(додаткові відомості*) 

* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний 

документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію. 

  

Місце для 

фотокартки 



2 

Продовження додатка 

 2 

 Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевірку 

інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, 

ініціали Заявника):_________________________________________________ 

 

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання 

Результати навчання 

Вказуються здобуті  результати навчання за курс загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________ 

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________ 


