
Довідка абітурієнту

Перелік документів для вступ на I курс освітнього ступеня «Бакалавр».
(копії, при відсутності копій покласти в папку – «Документи для копіювання»)
1. Атестат з додатком виданий в АР Крим (9, 11 кл. – копія) /
атестат з додатком виданий школою котра знаходиться на не окупованій території (екстернатної
або дистанційної форми навчання  - див. перелік на сайті МОН України);
2. Паспорт / свідоцтво про народження  (копія)  + виписка до картки;
3. Ідентифікаційний код  (копія);
4. 4 фотокартки 3*4;
5. Довідка тимчасово переміщеної особи (копія);
6. Довідка про середній бал та ДПА (Львівська академічна гімназія ) / ЗНО котре пройшли в обраній школі.
7) Приписне свідоцтво – хлопці (при відсутності – донести в деканат/студ. відділ 106 ауд. г.к у продовж 2
місяців навчання – до 1 грудня!)

Основні етапи вступу ( 5 кроків).

1. Оформлення Освітньої декларації 9 кл, 11 кл. (для ДПА) в 134 г.к.

● Спеціальність та інститут на яку вступаєте – див. газету «Аудиторія» або додаток 10.1 Правил -
Інститут в котрий Ви поступаєте, спеціальність (приклад -  051 «Економіка», ІНЕМ)

● освітній ступінь – (ОС «Бакалавр»)
● вступ в освітній заклад вищої освіти
● Прізвище та ініціали – підпис, та повторно в кінці декларації (Дату ставите в школі)!

2. Поселення в гуртожиток – за інститутами закріплені куратори з поселення (один із заступників
директора інституту). Телефони інститутів http://lp.edu.ua/institutes , та газета «Аудиторія».
Адреса  поселення – Лукаша 1, гуртожиток №7.

3. Довідка переміщеної особи. За адресою – їдете 2-і зупинки трамваєм №2 – до Франківської
райдержадміністрації: 79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 85, відділ соц. забезпечення 38 (032) 238-17-18 п.
Лідія, начальник - Василь Іванович, ауд. 112, (видають довідку переміщеної особи). Графік прийому:
понеділок 13-00 -18-00 год., вівторок-четвер – 9-00 -16-00. (Ваше місце проживання  - підкреслене в п.2.)

4. Державна підсумкова атестація – 10 -16.08 (9кл., 11 кл.) в Львівській гімназії. Гімназія видає довідку про
середній бал атестату та результати ДПА. Львівська гімназія - 200 м. праворуч головного корпусу НУ «ЛП».
Адрес та телефони – дивись вище. Питати директора або Любов Євстафіївну.

5. Формування особової справи та реєстрація в ЄДБО:

5.1. перевірка наявності всіх документів в особовій справі вступника – 101 ауд., г.к.;
5.2. написання заяви про відмову від інших способів та навчальних закладів з отримання місць державного
фінансування та ліквідування заяв у ЄДБО (виняток - вступ на загальних умовах);
5.3. присвоєння коду особливих умов вступу - в 139ауд., г.к., або в 101 г.к (проставляють код на довідці
переміщеної особи) - п. Зоряна, п. Наталя , Шуляр Роман Віталійович;
5.4. оформлення заяви в ЄДБО - 216 ауд. г.к. Наталія Валентинівна (до 16-ї години!  18.08.)

Іспит  -  19.07. (збір біля 101кім. г.к. в 11-30)
Документи приймаються до 11-00 год.,19.07.2021р. в 101 г.к., вул. Степана Бандери 12.

Додаткова сесія (вересень 2021р)

Для відображення довідкового матеріалу на вашому мобільному пристрої – дивись сайт
http://www.lp.edu.ua

http://lp.edu.ua/institutes
http://www.lp.edu.ua

