
РЕЄСТРАЦІЯ НА ТВОРЧІ КОНКУРСИ ТА ВСТУПНІ ІСПИТИ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ ПЗСО (повної загальної середньої

освіти).
Реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах для вступу на

спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
- 022 «Дизайн»;
- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
- 191 «Архітектура та містобудування»,
та для участі у вступних іспитах для вступу на будь-які спеціальності

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для вступників, котрі
замість ЗНО здають вступні іспити в Університеті):

на місця державного та регіонального замовлення проводиться з
18 червня до 06 липня 2021 року.

Документи подаються електронно або в аудиторії 216 Головного
корпусу згідно з розкладом роботи Приймальної комісії Університету.

Для участі в творчому конкурсі на місця державного та регіонального
замовлення вступники подають:
● заяву в паперовій формі;
● оригінал та копію документа, що посвідчує особу;
● кольорову фотокартку розміром 3х4 см;
● документ про повну загальну середню освіту або довідку закладу

освіти про завершення її здобуття до 10 липня (довідка обов’язково
повинна містити інформацію про терміни закінчення навчання).

Під час електронної подачі:
вступники надсилають на електронну пошту: tvorchyi-konkurs@lpnu.ua
наступні документи:
● скановану копію заяви (з обов’язковим зазначенням спеціальності та

сесії творчого конкурсу)
https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/5/24/news/13520/zayavaispitdz21-
1.doc

● заява на ТК
https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/5/24/news/13520/zayavatvorchiyk
onkursbak21-1.doc
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для участі у вступних іспитах для вступу на будь-які спеціальності
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для вступників, котрі
замість ЗНО здають вступні іспити в Університеті) - скановану копію
заяви (з обов’язковим зазначенням спеціальності та сесії вступного
іспиту) заява на іспит.
● скановану кольорову копію документа, що посвідчує особу (ID

картки та виписки з реєстру про місце проживання);
● скановану копію документа про повну загальну середню освіту або

довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
формат – .pdf, .jpeg

Вступнику на електронну пошту буде надіслано екзаменаційний
листок, який необхідно роздрукувати та вклеїти у ньому фотокартку.
Затверджений Приймальною комісією (авд. 101 Головного корпусу)
екзаменаційний листок разом з документом, що посвідчує особу є
перепусткою до авдиторії де проводиться творчий конкурс або іспит згідно
із затвердженими графіками –
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/456/rozklad-tvorchikh.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/456/rzklad-vstupnikh.pdf

Реєстрація для участі в творчому конкурсі та вступному іспиті не
вважається фактом подачі заяви вступника для вступу на навчання до
НУ «Львівська політехніка».

Телефон для довідок +380968879016
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