Додаток 10
до Правил прийому на навчання до Національного
університету «Львівська політехніка» у 2018 році
Правила
прийому та зарахування на навчання до Національного університету «Львівська
політехніка» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

І. Загальні положення
1.1. Ці Правила прийому та зарахування на навчання до Національного університету
«Львівська політехніка» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України
(далі – Правила) сформовані відповідно до наказу № 560 МОН України «Про
затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб,
які проживають на тимчасово окупованій території України» від 24.05.2016р.,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016р. за № 795/28925 та
затверджені Приймальною комісією Університету, визначають особливі умови прийому
для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території
України.
1.2. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття вищої освіти таких
категорій осіб (далі - заявників):
 громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України;
 іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким
надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в
Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території
України,
які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти в
навчальному закладі на тимчасово окупованій території України, які переселилися з цієї
території після 01 січня 2017 року.
1.3. Заявники мають право на прийом до Університету для здобуття, на конкурсних
засадах та в межах встановлених квот, вищої освіти (освітнього ступеня бакалавра) за
кошти державного бюджету на підставі документа державного зразка про завершення
повної загальної середньої освіти. Документи про освіту (освітні документи), видані на
тимчасово окупованій території України, не визнаються.
ІІ. Прийом для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня «Бакалавр») на базі повної
загальної середньої освіти.
2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти до Університету згідно Правил прийому до університету
та цих Правил.

2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квот,
затвердженими МОН України для Університету, на конкурсних засадах.
2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:






-документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження; паспорт);
за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього
Заявник пред’являє довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу
про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка
є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання;
приписне свідоцтво ( військовий квиток);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ
VII Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил), зарахування за квотами
(розділ ХІ Правил) (за наявності).

2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає:
- копію свідоцтва про народження ;
- копію довідки уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про
успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації із вказаним
середнім балом атестата;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у
терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у
розділі III Правил прийому, для прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування вступників до зарахування.
Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне
проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, вступник подає лише один раз при виборі
навчання за відповідною спеціальністю (виконання вимог до зарахування).
2.5. Особливості подання документів Заявником:
 документи подаються особисто в паперовій формі;

III. Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного
відбору та зарахування на навчання.
3.1. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводиться у такі терміни: початок приймання документів - 1 липня; закінчення
приймання заяв та документів - 18-00 год., 20 липня; проведення вступного випробування
– 22 липня; оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій – не
пізніше 12-00 год., 24 липня; зарахування вступників – не пізніше 12-00год., 26 липня.
VI. Організація і проведення конкурсу.
4.1. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну
загальну середню освіту та вступного іспиту (або результатів зовнішнього незалежного
оцінювання) з трьох предметів з врахуванням вагових коефіцієнтів згідно Додатку 5
Правил прийому. Середній бал додатку до диплому про повну загальну середню освіту
обчислюється як середнє арифметичне результатів двох державних підсумкових атестацій
з української мови та літератури, історії України (у випадку вступу за Довідкою з
державною підсумковою атестацією виданої уповноваженою загальноосвітньою школою).
4.2. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу
(спеціальності: «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація», «Журналістика» та «Пожежна безпека»), замість
вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Вагові коефіцієнти для
спеціальностей, на які передбачений творчий конкурс встановлюються такі:
 «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» - 0,2 українська мова та література, 0,2 історія
України, 0,5 творчий конкурс (рисунок голови натурника, композиція, живопис);
 «Журналістика» - 0,35 українська мова та література, 0,25 історія України, 0,35
творчий конкурс (написання самостійної творчої праці);
 «Пожежна безпека» - 0,3 українська мова та література, 0,25 математика, 0,35
творчий конкурс (креслення).
4.3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця
державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно
до конкурсного бала Заявника. Квоти оприлюднюються одночасно з оголошенням обсягу
державного замовлення.
4.4. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому і
відповідних коефіцієнтів.
4.5. Оригінал документу державного взірця про здобуту повну загальну середню освіту
обов’язково має бути поданий до приймальної комісії Університету впродовж трьох
місяців після початку навчання. У разі неподання цього документу у встановлений строк
Заявник відраховується з Університету.

