
  Міністерство освіти і науки України                
Національний університету «Львівська політехніка» 

 
Оригінал із підписами зберігається у секретаріаті 

приймальної комісії 
 

ПРОЦЕДУРА  
надання рекомендації щодо зарахування та 

 коригування списків рекомендованих до зарахування вступників 
на навчання за ОП підготовки бакалаврів  

на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році 
 

1. Проведення конкурсного відбору та зарахування вступників, які вступають за 
результатами співбесіди та вступних іспитів (квота 2) 

 
1.1. 20-го серпня (12.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія університету 

рекомендує до зарахування вступників за результатами співбесіди та вступних іспитів (квота 
2) та оприлюднює їх списки.  

1.2. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на 
місця державного замовлення до 10.00 години 22 серпня (особисто подати оригінали 
документів та письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного 
замовлення).  

1.3. 22-го серпня (до 15.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія університету 
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані 22-го серпня та 
виконали умови до зарахування, за державним замовленням. Зарахованих осіб упродовж 22 
серпня виключають з конкурсу на інші місця державного замовлення. 

 
2. Формування та затвердження рейтингових списків вступників 

 
2.1. Загальні рейтингові списки вступників приймальна комісія формує з ЄДЕБО 

включно із зарахованими за результатами співбесіди та вступних іспитів (квота 2). 
2.2. 23-го серпня (12.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія університету 

затверджує загальні рейтингові списки вступників з кожної спеціальності та допускає їх до 
участі в конкурсі на місця державного замовлення. 

2.3. Директори навчально-наукових інститутів 23-го серпня до 18.00 год. 
оприлюднюють рішення Приймальної комісії Університету на стендах Приймальної 
комісії (біля дирекцій навчально-наукових інститутів), а відповідальний секретар 
приймальної комісії – на сайті Університету. 

 
3. Рекомендація до зарахування 

 
3.1. 27-го серпня (до 18.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія 

університету приймає такі рішення: 
- надає рекомендацію до зарахування вступникам на місця державного замовлення за 

кожною спеціальністю (спеціалізацією) за рекомендаціями ЄДЕБО  
- надає рекомендацію на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 

– за рейтингом у межах ліцензованого обсягу. 
3.2. Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування повинні виконати умови 

до зарахування (особисто подають в дирекції інститутів оригінали документів та 
документи, які засвідчують їх пільги або надсилають їх засобами поштового зв’язку на 
адресу приймальної комісії університету) у такі терміни: 

- з 27 серпня (після надання рекомендацій до зарахування вступникам на місця 
державного замовлення) до 18 год. 31 серпня – вступники, які отримали рекомендацію до 



зарахування на місця державного замовлення; 
- з 27 серпня (після надання рекомендацій до зарахування вступникам на місця 

державного замовлення) до 18 год. 09 вересня – вступники, які отримали рекомендацію 
на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 
4. Зарахування на навчання на місця державного замовлення 

 
4.1. 5-го вересня (10.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія університету 

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані Приймальною комісією 
27-го серпня до зарахування на навчання на місця державного замовлення та до 18.00 год. 
31-го серпня виконали вимоги до зарахування. 

4.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали 
вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу 
VІІІ Умов (не подали оригінали документів у визначені строки). 

Місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти, на які були 
надані рекомендації до зарахування до університету, а пізніше ці рекомендації було 
анульовано (згідно з пунктом 1 розділу Х Умов), стають вакантними. 
 

5. Зарахування на навчання на місця, 
які фінансуються  за кошти фізичних чи юридичних осіб 

 
5.1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, 

зобов’язані до 18.00 год. 09-го вересня виконати вимоги до зарахування (подати оригінали 
документів та документи, які засвідчують їх пільги). 

5.2. 11-го вересня (10.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія університету 
приймає рішення про зарахування (згідно з рейтинговими списками) вступників, які були 
рекомендовані Приймальною комісією до зарахування на навчання за кошти фізичних і 
юридичних осіб та до 18.00 год. 9-го серпня виконали вимоги щодо зарахування. 

 
6. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 
місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (на основі повної 

загальної середньої освіти) 
 
6.1. Директори ННІ не пізніше 18 год. 09-го вересня формують, відповідно до порядку 

передбаченому пунктом 11.3 Розділу 11 Правил, списки осіб, які претендують на право 
переведення на вакантні місця державного замовлення, подавали заяви на вступ із 
зазначення, що претендують на місця державного замовлення на відкриті та закриті 
конкурсні пропозиції, і які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного 
замовлення у жодному університеті у 2020 році. Сформовані списки подаються в 
приймальну комісію разом із копіями документів, які підтверджують право вступників на таке 
переведення (пільговики). 

Список формується за категоріями у такій послідовності: 
- незалежно від кількості чи наявності вакантних місць: 
1. Перша категорія переведення: особи, які мають спеціальні умови за кодами 110, 

111, 112, 113 незалежно від конкурсних балів вступників. 
2. Друга категорія переведення: особи, які мають спеціальні умови за кодами 114, 

115, 116, 133, 139, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, 
який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за 
цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 
7.5 Розділу 7 Правил, не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, 
визначених у Переліку спеціальностей (Додаток 7 Правил)). 

3. Третя категорія переведення: особи, які мають спеціальні умови за кодами 117, 138  
у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив 
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отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією 
конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 7.5 
Розділу 7 Правил, не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у 
Переліку спеціальностей (Додаток 7 Правил)). 

- у межах наявних вакантних місць після переведення осіб категорі 1, 2 та 3: 
4. Четверта категорія переведення: особи, які не отримали право на місця за 

державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 7.5 Розділу 7 Правил (тільки 
для спеціальностей, зазначених у Додатку 7 Правил). 

Розшифровка категорій пільговиків, які відповідають категоріям переведення 1 – 3  
наведена у Додатку. 

6.2. 11-го вересня (11.00 год., 204 к. гол. корпусу) Приймальна комісія університету 
приймає рішення про переведення на вакантні місця державного замовлення вступників 
(згідно з їх категоріями та за рейтингом в межах цих категорій), які зараховані на навчання 
за кошти фізичних і юридичних осіб 11-го вересня, виконали вимоги до переведення на 
бюджет (згідно із списками сформованими директорами ННІ). 

6.3 Переведення вступників на вакантні місця державного замовлення здійснюється в 
межах категорій за конкурсним балом.  

6.4. У разі недостатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які відносяться до категорій 1 – 3, Університет використовує для цього 
вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності 
– інших галузей знань, денної або заочної форм навчання. 

6.5. Директори ННІ не пізніше 18 год. 09-го вересня відповідно до порядку 
передбаченому пунктом 11.3 Розділу 11 Правил формують списки вступників, які мають 
спеціальні умови за кодами 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 130 і не вступили (не 
витримали конкурсу) за співбесідою або квотою 1 (та з кодами 114, 115, 116, 117 (тільки для 
спеціальностей, зазначених у Додатку 7 Правил), 138 (тільки для спеціальностей, 
зазначених у Додатку 7 Правил), 133, у яких конкурсні бали не відповідають вимогам 
для переведення на вакантні місця державного замовлення) для формування запиту в 
МОН України для виділення додаткових місць державного замовлення для осіб, які 
подавали заяви на вступ із зазначення, що претендують на місця державного замовлення на 
відкриті та закриті конкурсні пропозиції, і які не отримували рекомендації до зарахування на 
місця державного замовлення у жодному університеті у 2020 році.  

 
7. Дозарахування  вступників 

  
 Вступники на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які претендують на 
вакантні місця ліцензованого обсягу, можуть змінювати спеціальність (освітню програму) у 
своїй заяві на іншу (за умови збігу конкурсних предметів). 30-го вересня (18.00 год., 204 к. 
гол. корпусу) приймальна комісія університету приймає рішення про дозарахування таких 
вступників. 
 

Процедуру розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії від 04 
липня 2020 року (протокол № 4). 

                  
                       Заступник голови 
                     Приймальної комісії                                            О.Матвійків 
                
                Відповідальний секретар 
                     Приймальної комісії                                            М. Гончар 
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Додаток  

Витяги з Правил прийому у 2020 році 
Перша категорія переведення: 
- 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.  

переведення на вакантні місця державного замовлення незалежно від конкурсного балу. 
_________________________________________________________________________________ 
Друга категорія переведення: 
- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане 

навчання за обраною спеціальністю - переведення на вакантні місця державного замовлення; 
 - інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською 
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, 
які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття 
постанови про відселення, – категорія 2 - переведення на вакантні місця державного замовлення; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту"; 

 - шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років 
після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної 
роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 
інвалідами I або II групи - переведення на вакантні місця державного замовлення 

переведення на вакантні місця державного замовлення у разі, якщо отриманий ними 
конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати 
рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за 
загальним конкурсом не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка). 

_________________________________________________________________________________ 
Третя категорія переведення: 
- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 
- діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) 
переведення на вакантні місця державного замовлення у разі, якщо отриманий ними 

конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, 
визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). 

_________________________________________________________________________________ 
Для пільгових категорій осіб (категорій 2 та 3), у яких конкурсні бали не відповідають 

вимогам для переведення на вакантні місця державного замовлення, та для: 

- осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (які не вступили за співбесідою або квотою 1); 
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- осіб, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів 

вищої освіти за результатами співбесіди (які не вступили за співбесідою або квотою 1); 

- осіб з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів 

охорони здоров’я та соціального захисту населення) (які не вступили за співбесідою або квотою 1); 

- осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому 

числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 

порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України (які не вступили за квотою 1); 

- дітей-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (які не вступили за 

квотою 1); 

- осіб, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти 
відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість 
створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах 
осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 
при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та 
відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти) (які не вступили за квотою 1); 
        - осіб, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 
з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного 
в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 
грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з 
документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого 

документа) (які не вступили за квотою 1) 
 
формуються списки для запиту в МОН України для виділення додаткових місць державного 
замовлення. 
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