
Пам’ятка для вступника 

ПРО СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ДЕРЖАВНИМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ у 2022 році 
 

1. ЗАРАХУВАННЯ НА КВОТУ 1, ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ ТА ДОДАТКОВІ МІСЦЯ 

ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ 

ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Етапи Терміни 

Внесення даних до ЄДЕБО про СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТИ (вступники звертаються до приймальної комісії із повним 

комплектом документів про пільги, свідоцтвом про ПЗСО та 

паспортом) 

До подання 
електронних заяв на 

вступ!!! 

Початок приймання заяв та документів 29 липня  

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на 

основі співбесіди 

08 серпня  

18 година 

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на 

Квоту 2 

14 серпня  

18 година 

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають 

тільки на основі НМТ 

23 серпня  

18 година  

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із наданням 

рекомендацій до зарахування (в тому числі за квотою 1) 
29 серпня 

Терміни подання вступниками оригіналів документів (свідоцтва про 

ПЗСО та додатка, та ЗНО) та оригіналів документів, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 

зарахування, спеціальних умов для участі в конкурсі (подаються 

вступником особисто при подачі документів у паперовій формі). 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови 

особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття 

вищої освіти на основі ПЗСО, не дають права на отримання таких 

спеціальних умов! 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА 

ВАКАНТНІ МІСЦЯ Є ПОПЕРЕДНЄ ЗАРАХУВАННЯ НА 

НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

(КОШТИ ЗА НАВЧАННЯ СПЛАЧУВАТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО) 

Переведенню на вакантні державні місця підлягають вступники 

за умови різниці їх конкурсного балу та прохідного балу на 

спеціальність не більше ніж 25 балів – для спеціальностей із 

додатку 7 Правил прийому; 15 балів – для решти спеціальностей. 

На місця державного 

замовлення - 02 вересня, 

до 18.00 години; 

на місця за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб - не пізніше 18 

вересня, до 15.00 години 

Переведення на вакантні місця державного замовлення (для окремих 

категорій вступників) 

до 19 вересня  

Формування та скерування звернення університету до МОН України 

щодо осіб, які претендують на додаткові місця державного 

замовлення 

20 вересня 

 

2. Після зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету просимо 

звернутись в бухгалтерію університету корпус 13 каб.8 для оформлення соціальної стипендії. 
 
Телефон для довідок: 032 2582260       E-mail: entrance@lpnu.ua 


