
Додаток 11 

до Правил прийому 

до  Національного університету 

«Львівська політехніка»  у  

2020 році 

 

Відповідно до: 

- Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році; 

- Наказу МОН України від 04.05.2020 року № 591 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2020 року № 415/34698, 

внести зміни до Правил прийому на навчання до Університету у 2020 році: 

 

 

1. У розділі ІІ: 

1) у пункті 2.3: 

абзац 4 виключити. 

 

2. У розділі ІІІ: 

1) у пункті 3.5, абзац другий викласти в такій редакції: 

«Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 

громадянами України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту" та 

Розділ XIV Правил (Розділ ХІІІ Умов та пункту 6 Розділу ІV Умов).» 

 

3. Розділ IV викласти у такій редакції: 

«IV. Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у 2020 році 

4.1. Реєстрація вступниками на базі ПЗСО своїх електронних кабінетів та 

завантаження до них документів розпочинається 01 серпня 2020 року. 

 

4.2. Подання заяв вступниками на базі ПЗСО для участі у творчих конкурсах 

буде проводитись згідно з порядком та графіком затвердженими приймальною 

комісією Університету. 

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які мають документ про 

повну загальну середню освіту, або завершують її здобуття до 10 серпня, що 

підтверджується довідкою відповідного закладу освіти. 

 

4.3. Подання заяв в електронній формі вступниками на базі ПЗСО 

розпочинається 13 серпня та закінчується о 18:00 16 серпня – для осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 22 серпня – для 

осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, 

творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня). 

Для надання допомоги вступникам при створенні їх електронних кабінетів, 

внесення заяв в електронній формі та завантаження додатків до атестатів, працює 

консультаційний центр при приймальній комісії в терміни: 01 серпня – 22 серпня 

2020 року. 

https://mon.gov.ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2018/umovi-prijomu-na-navchannya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2018-roci
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4.4. Розклад роботи приймальної комісії Університету під час прийому 

документів та проведення конкурсного відбору: 

Термін Дні Години 

01 серпня – 8 серпня 

2020 року 

Понеділок - п’ятниця 9
00

-13
00

;14
00

-18
00

 

Субота 9
00

-13
00

 

Неділя Вихідний 

           09 серпня – 13 вересня 

2020 року 

Понеділок - п’ятниця  9
00

-13
00

;14
00

-18
00

 

Субота – неділя 9
00

-13
00

 

      14 – 30 вересня 2020 року 
Понеділок - п’ятниця  9

00
-13

00
;14

00
-17

00
 

Субота – неділя Вихіднi 

 

4.5. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у такі терміни:  

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна  

форми навчання 

Заочна форма 

навчання 

(додатковий 

набір) 

Терміни проведення творчих конкурсів та вступних 

іспитів для вступників, що претендують на місця 

державного та регіонального замовлення  

01 серпня - 12 

серпня 
 

Початок приймання заяв та документів 13 серпня  11 вересня  

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, 

що у період з 01.08. по 12.08. проходили  творчі 

конкурси та вступні іспити  

22 серпня  

18 година 
- 

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, 

які вступають на основі співбесіди та вступних 

іспитів, а також на основі творчих конкурсів (на 

місця тільки за кошти фізичних і юридичних осіб) 

16 серпня  

18 година 

21 вересня 

15 година  

Терміни проведення  співбесід, а також  вступних 

іспитів для вступників, що претендують на місця 

тільки за кошти фізичних і юридичних осіб 

(для вступників, які не проходили вступні іспити 

період з 01.08. по 12.08.)  

16-18 серпня 28 вересня 

Терміни проведення творчих конкурсів для 

вступників, що претендують на місця тільки за 

кошти фізичних і юридичних осіб 

 (для вступників, які не проходили творчі конкурси у 

період з 01.08. по 12.08.) 

18 серпня - 22 

серпня 
28 вересня 

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, 

які вступають тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

22 серпня  

18 година  

21 вересня  

15 година  

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників з наданням рекомендацій до зарахування 

за державним 

замовленням - 27 

за кошти 

фізичних та 
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* серпня, не пізніше 

12.00 години; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

не раніше 06 

вересня 

юридичних 

осіб 29 вересня 

Терміни подачі вступниками оригіналів документів* на місця 

державного 

замовлення - 31 

серпня, до 18.00 

години; 

на місця за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб - 

не пізніше18.00 

години 09 вересня 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб - 30 

вересня до 

15.00 

Терміни зарахування вступників* за державним 

замовленням –  05 

вересня; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

не пізніше 11 

вересня 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб – 30 

вересня до 

18.00 

* Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та 

вступних іспитів (квота-2) (Розділ XVI Правил) з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням 

оприлюднюються не пізніше 12.00 години 20 серпня. Вступники, які отримали 

рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 10.00 години 22 серпня, а також подати письмову заяву про 

виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї 

категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 

22 серпня. Зараховані особи впродовж 22 серпня виключаються з конкурсу на інші 

місця державного замовлення. 

 

4.6. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та 

зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий 

(третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми 

програмами підготовки (далі - ОП підготовки) бакалавра на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» проводиться в такі терміни: 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 

 форма навчання 

Заочна форма 

навчання* 

(додатковий набір на 

вільні місця 

ліцензійного обсягу за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб) 
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Початок прийому заяв та документів 13 серпня 17 лютого 11 вересня 

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня  

18 година 

11 березня 

12 година  

21 вересня 

 

Терміни проведення фахових вступних 

випробувань та іспитів 
27-28 серпня 

12 – 14 

березня 

28 вересня 

 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників з наданням 

рекомендацій до зарахування 
Не пізніше 

29 серпня 
16 березня 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 29 

вересня 

Терміни подачі оригіналів документів на місця 

державного 

замовлення – 31 

серпня, до 18.00 

години; 

на місця за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб - 

не пізніше - 09 

вересня, 18.00 

години  

на місця 

за кошти 

фізичних 

та 

юридични

х осіб - не 

пізніше 20 

березня 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб - 30 

вересня до 

15.00 

Терміни зарахування  за державним 

замовленням – не 

пізніше 05 вересня; 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

– 

не пізніше 11 

вересня 

за кошти 

фізичних 

та 

юридични

х осіб  - не 

пізніше 23 

березня 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб – 30 

вересня до 

18.00 

 

4.7. Приймання заяв і документів, фахові вступні випробовування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі диплому бакалавра або 

спеціаліста (магістра) для здобуття ступеня магістра проводиться у такі терміни: 

- на спеціальність 081 «Право»: 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна форми навчання 

(додатковий набір на вільні місця 

ліцензійного обсягу за кошти 

фізичних та юридичних осіб) 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування 

12 травня - 05 червня, 18.00 година 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
З 01 серпня 

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 11 вересня 

Дата проведення єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 
01 липня 

Дата проведення єдиного фахового вступного 

випробування  
03 липня 
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Закінчення прийому заяв та документів 
22 серпня 21 вересня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників з наданням рекомендацій до 

зарахування 

01 вересня 21 вересня 

Терміни подачі оригіналів документів 1) за державним 

замовленням – 06 

вересня,  

не пізніше 18.00 

години;  

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 14 

вересня,  не пізніше 

18.00 години  

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб - 30 

вересня до 

15.00 

Терміни зарахування 1) за державним 

замовленням – 11 

вересня  

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше 15 вересня; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб – 30 

вересня до 

18.00 

 

- на усі спеціальності (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

та спеціальності 081 «Право»): 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна форми навчання 

(додатковий набір на вільні місця 

ліцензійного обсягу за кошти 

фізичних та юридичних осіб) 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 
12 травня - 05 червня, 18.00 година 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
З 01 серпня 

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 11 вересня 

Дата проведення єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 

01 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 21 вересня 

Дата проведення  

вступного випробування (вступного іспиту) 

23 серпня – 26 

серпня 
28 вересня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників з наданням рекомендацій 
01 вересня 29 вересня 

Терміни подачі оригіналів документів 1) за державним 

замовленням – 06 

вересня,  

не пізніше 18.00 

години;  

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 14 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб - 30 

вересня до 

15.00 
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вересня,  не пізніше 

18.00 години  

Терміни зарахування 1) за державним 

замовленням – 11 

вересня  

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше 15 вересня; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб – 30 

вересня до 

18.00 

 

- на спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»: 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 

(додатковий набір на вільні місця 

ліцензійного обсягу за кошти 

фізичних та юридичних осіб) 

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 11 вересня 

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 21 вересня 

Терміни проведення вступних випробувань 27 серпня – 31 

серпня 
28 вересня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників з наданням рекомендацій 
01 вересня 29 вересня 

Терміни подачі оригіналів документів 1) за державним 

замовленням – 06 

вересня,  

не пізніше 18.00 

години;  

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 14 

вересня,  не пізніше 

18.00 години  

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб - 30 

вересня до 

15.00 

Терміни зарахування 1) за державним 

замовленням – 11 

вересня  

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше 15 вересня; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб – 30 

вересня до 

18.00 

 

- на спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування» вступників із 

числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: 

Етапи вступної кампанії 

Вечірня або заочна форма навчання 

За державним 

замовленням 

Національного 

агентства України з 

питань державної 

служби 

За державним 

замовленням або за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 
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Початок прийому заяв та документів 1 квітня 05 серпня 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови  
 

12 травня - 05 червня, 

18.00 година 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

 З 01 серпня 

Дата проведення єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 
 01 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 18 серпня 23 серпня 

Терміни проведення фахового  вступного 

випробування і випробування з іноземної 

мови 

19 серпня  

 

23 серпня – 26 серпня 

(лише фаховий іспит) 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників з наданням рекомендацій  

*-без рекомендацій 

20 серпня* 01 вересня 

Погодження рішення про зарахування з 

Національним агентством України з питань 

державної служби 

до 20 серпня  

Терміни подачі оригіналів документів  
не пізніше 21 серпня, 

18.00 години  

1) за державним 

замовленням – 06 

вересня,  

не пізніше 18.00 

години;  

2) за кошти фізичних 

та юридичних осіб – 

14 вересня,  не 

пізніше 18.00 години  

Терміни зарахування  до 23 серпня 

1) за державним 

замовленням – 11 

вересня  

2) за кошти фізичних 

та юридичних осіб – 

не пізніше 15 вересня; 

** Для вступників передбачених п.16.12 Правил прийму: 

 - терміни прийому заяв та документів – з 12.05.2020р. по 05.06.2020р. 

 - вступні іспити проводяться за графіком основної сесії ЄВІ та ЄФВВ (01.07.2020р. 

та 03.07.2020р.) 

 Особливості прийому на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з 

питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління 
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та адміністрування галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789. 

 

4.8. Приймання заяв і документів та зарахування: 

- на другий курс навчання за ОП підготовки бакалавра від осіб, які здобули 

ступінь бакалавра, магістра або ОКР «Спеціаліст» за іншою спеціальністю 

(напрямом) підготовки; 

- на другий курс навчання за ОП підготовки бакалавра за іншою спеціальністю, 

осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, та виконують у 

повному обсязі навчальний план 

проводиться у такі терміни: 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 

форми навчання  

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 

Терміни проведення творчих конкурсів для спеціальності 

191 «Архітектура та містобудування» 

27-28 серпня  

 

Закінчення прийому заяв та документів  22 серпня 

Терміни подачі оригіналів документів 14 вересня 

Терміни зарахування  15 вересня 

 

4.9. Конкурс вступників, які виявили бажання навчатися за кошти фізичних та 

юридичних осіб, проводиться після виконання Університетом державного 

замовлення на підготовку фахівців за відповідними спеціальностями. 

 

4.10. Вступники, які виявили бажання навчатися за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, та скористалися спеціально організованою сесією ЄВІ, яка 

проводитиметься за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб можуть бути 

зараховані на навчання до 30 листопада 2020 року.» 

 

4. У розділі V: 

1) пункт 5.1 викласти у такій редакцій: 

«5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання подають заяви:  

- тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

- тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за співбесідою, за 

результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти (у разі 

відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з 

англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших 

предметів) та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до Правил; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти 

відповідно до Правил; для реалізації права на першочергове зарахування відповідно 

до Правил; за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, 

ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну 

загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; у разі 

подання іноземного документа про освіту; у разі подання документа про повну 

загальну середню освіту, у разі подання документів іноземцями та особами без 
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громадянства; виданого до запровадження фотополімерних технологій їх 

виготовлення; у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів в Університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного 

сертифікату ЗНО), квотою для іноземців, першочергового зарахування, у разі 

подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, вступники перед поданням заяви в електронній формі 

особисто подають підтвердні документи до приймальної комісії. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального 

замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання 

заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб не обмежується.»; 

2) у пункті 5.6.  

останній абзац викласти у такій редакції: 

«Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на 

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 

697 МОН України відповідно.»; 

3) у пункті 5.7.: 

у абзаці 10 після слів «фотокартку розміром 3 × 4 см;» доповнити словами: 

«копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті;»; 

у абзаці 11 після слів «що посвідчує особу,» доповнити словами: «оригіналу 

документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті»; 

4) у пункті 5.9.: 

у абзаці 1 після слів «за кошти фізичних та/або юридичних осіб,» доповнити 

словами: «але не пізніше ніж 11 вересня». 

 

5. У розділі VІ: 

1) у пункті 6.1.: 

у абзаці 4 слова «(за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої 

освіти за іншою спеціальністю)),» замінити словами: «або вступних іспитів в 

передбачених цими Правилами випадках,»; 

у абзаці 5 слова «(за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої 

освіти за іншою спеціальністю)),» виключити; 

у абзаці 6 після слів «та фахових вступних випробувань» доповнити словами: «, 

складених в рік вступу»; 

2) у пункті 6.9.: 

останній абзац виключити. 

 

6. У розділі ІХ: 

пункт 9.1. викласти у такій редакції: 
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«Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після 

прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до строку, визначеного у розділі ІV Правил, зобов’язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 

нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, 

передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Університету, 

а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за 

участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх 

засобами поштового зв’язку за рахунок відправника із обов’язковим описом вкладень 

на адресу Приймальної комісії Університету (Відповідальному секретареві 

приймальної комісії Національного університету «Львівська політехніка» вул. С. 

Бандери, 12, Львів, 79013) у терміни, визначені у розділі V Умов та розділі IV 

Правил. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення 

на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої 

освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку 

навчання.  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх 

сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного 

підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету 

(entrance@lpnu.ua) у терміни, визначені в розділі V Умов та розділі IV Правил. У 

такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору 

про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або 

законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 

робочих днів від дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього 

періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на 

підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково 

особисто пред’являє приймальній комісії Університету свідоцтво про державну 

реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його 

підставі документа, що посвідчує особу. Особи, які подали заяви в електронній 

формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною 

комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 

додатково укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною) особою, 

яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати.». 

 

7. У розділі Х: 

пункт 10.4. викласти у такій редакції: 
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«У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

може проводитись на підставі поданих вступниками оригіналів або копій необхідних 

документів, або ж довідок інших ЗВО щодо місця знаходження оригіналів документів 

шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку за рахунок відправника з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Університету 

(Відповідальному секретареві приймальної комісії Національного університету 

«Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013) або засобами електронного 

зв’язку на електронну адресу Приймальної комісії (entrance@lpnu.ua), з накладанням 

на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, у терміни, 

визначені у розділі V Умов та розділі IV Правил. Дату подання документів 

визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому 

випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про 

навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) та договору між закладом вищої 

освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для 

себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку 

навчання. 

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб укладається після видання наказу про зарахування, але не пізніше 01 жовтня 

2020 року. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.». 

 

8. У розділі ХІІІ: 

у пункті 13.1. у другому абзаці слова «20 вересня» замінити словами «20 

жовтня». 

 

9. У розділі ХІV: 

у пункті 14.2.:  

перший абзац викласти у такій редакції: «Іноземці та особи без громадянства, у 

тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких 

визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами 

про міжнародну академічну мобільність.»; 

другий абзац викласти у такій редакції: «Прийом іноземців до Університету на 

навчання за рахунок коштів державного бюджету також може здійснюватися в межах 

квот для іноземців.»: 

у пункті 14.3.:  

у абзаці шостому після слів «здійснюється за результатами» доповнити словами 

«ЗНО або». 

 

10. У розділі ХVІ: 

у пункті 16.1.: 

у останньому абзаці після слів «претендую на участь в конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб» доповнити словами «повідомлений 
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про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення» 

пункт 16.9. викласти у такій редакції: 

«Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального 

замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту 

(фіксовану) конкурсну пропозицію:  

1) діти із сімей:  

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;  

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій 

та конфліктів;  

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним 

обов’язків військової служби; 

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув 

чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових 

обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої 

освіти.»; 

у пункті 16.10.: 

у останньому абзаці після слів «претендую на участь в конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб» доповнити словами «повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення». 

 

11. Змінити вагові коефіцієнти сертифікатів ЗНО та творчого конкурсу для 

спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», 191 «Архітектура та містобудування» на  0,2 – 1 й предмет ЗНО, 0,2 – 2-

й предмет ЗНО та 0,6 – творчий конкурс. 
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12. Оголосити вступ на освітні програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти: 

Код Спеціальність 

Спеціалізація/ 

освітня програма 

Форма 

навчання 

денна заочна 

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола 

263 Цивільна безпека 
Промислова безпека і охорона 

праці 
30 20 

Інститут дистанційного навчання 

051 Економіка  Економіка бізнесу 0 15 

071 
Облік і 

оподаткування  
Облік і оподаткування 0 20 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
0 20 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності 
0 30 

081 Право  Правознавство 0 15 

122 Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні системи управління 

рухомими об'єктами 

(автомобільний транспорт) 

0 10 

151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології  

Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика 
0 10 

275 

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

Організація перевезень і 

управління на транспорті (за 

видами транспорту) 

0 10 

275 

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

Організація і регулювання 

дорожнього руху 
0 10 

281 
Публічне управління 

та адміністрування  
Адміністративний менеджмент 0 15 

281 
Публічне управління 

та адміністрування  

Публічне управління та 

адміністрування (для державних 

службовців) 

0 20 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини  

Міжнародна економіка 0 10 

Інститут адміністрування та післядипломної освіти 

073 Менеджмент  
Управління житловими 

будинками та їхніми об'єднаннями 
10 10 
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073 Менеджмент  
Бізнес-адміністрування: 

стратегічний розвиток та інновації 
10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни та доповнення до Правил прийому розглянуті та схвалені на засіданні 

Вченої ради Університету (протокол № 63 від 26 травня 2020 р.). 

     

 


