Додаток 16
до Правил прийому
до Національного університету
«Львівська політехніка» у
2017 році
Відповідно до:
- наказу МОН України № 637 від 24 квітня 2017 року «Про затвердження
Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року
№1236», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за №
646/30514 внести зміни до Правил прийому на навчання до Університету у 2017
році;
- наказу МОН України №113-л від 02.06.2017 року та рішення ліцензійної
комісії МОН України від 01.06.2017 року (протокол №54/1) щодо видання
ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення
провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня
вищої освіти);
- подання директорів інститутів ІАРХ, ІКНІ та ІТРЕ
внести зміни до Правил прийому на навчання до Університету у 2017 році:
1. У преамбулі перед словами «(далі – Наказів)» додати номери та слова:
«, №113 від 02.06.2017 р.».
2. У розділ 1 додати новий пункт такого змісту:
«1.8. Набір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста проводиться за окремими Правилами прийому.»
3. У п. 2.4 Розділу 2 після слів «окрім спеціальностей Інституту архітектури»
додати слова такого змісту:
«022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація»».
4. Абзац 5 пункту 3.6 розділу ІІІ викласти у новій редакції:
«- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України – іспит,
квота 1».
5. Абзац 7 пункту 3.6 розділу ІІІ викласти у новій редакції:
« - яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання
якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому
незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних)
умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу 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 в 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) – іспит;».
6. Додати новий абзац 8 у пункті 3.6 розділу ІІІ такого змісту:
« - яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання
якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому
незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних)
умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу 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 в 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) – іспит;».
Наступним абзацам продовжити нумерацію на одиницю.
7. Абзац 13 пункту 3.6 розділу ІІІ викласти у новій редакції:
«Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, одинадцятому цього
пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами
вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017
року».
8. Додати нові абзаци 14 та 15 у пункті 3.6 розділу ІІІ такого змісту:
«Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або
2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не
брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання
2017 року.
Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016
року або вступних іспитів.»
9. У абзаці 16 пункту 3.6 розділу ІІІ слово «дев’ятому» замінити на «десятому».
10. Пункт 3.7 розділу ІІІ викласти у новій редакції:
«При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи,
які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через
наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних
станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837, які для виконання єдиного фахового вступного випробування
потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих
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(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в
пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27
грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 –
0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому
числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, можуть брати участь у конкурсному
відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у
вищому навчальному закладі.»
11. Змінити нумерацію абзаців у п. 3.8 розділу ІІІ.
12. У абзаці 3 пункту 3.8 розділу ІІІ слово «сьомому» замінити на «восьмому».
13. У абзаці 4 пункту 3.8 розділу ІІІ слово «дев’ятому» замінити на «десятому».
14. Абзац 5 пункту 3.8 розділу ІІІ викласти у новій редакції:
«(5) - діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно
забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення
антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому
числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі
добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали
безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені
до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які,
перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності
України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали
безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної
операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними
органами,
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів,
військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби,
військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу
підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції
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ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців,
працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС,
інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ,
організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції
безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під
час участі у Революції Гідності;».
15. Додати новий абзац 7 у пункті 3.8 розділу ІІІ такого змісту:
«(7) - діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції;».
Наступним абзацам продовжити нумерацію на одиницю.
15. Додати новий абзац 12 у пункті 3.8 розділу ІІІ такого змісту:
«(12) - діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції;».
Наступним абзацам продовжити нумерацію на одиницю.
16. Додати новий абзац 14 у пункті 3.8 розділу ІІІ такого змісту:
«(14) - особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.»
Наступним абзацам продовжити нумерацію на одиницю.
17. У абзаці 17 після букв «ПЗСО» додати слова «незалежно від форми вступних
випробувань».
18. Додати новий абзац 21 у пункті 3.8 розділу ІІІ такого змісту:
« Особи, зазначені в абзаці дванадцятому цього пункту, допускаються до участі
в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на
основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.»
19. У пункті 3.9 розділу ІІІ після слів «за спеціальностями» додати слово у
дужках «(спеціалізаціями)».
20. Абзац 2 пункту 4.1 розділу ІV викласти у новій редакції:
«Терміни роботи консультаційного центру при приймальній комісії для
надання допомоги вступникам при створенні електронних кабінетів вступників,
внесення заяви в електронній формі, завантаження додатків до атестатів: 29
червня – 26 липня 2017 року.»
21. У п. 4.2 розділу ІV у таблиці слова «29 червня» замінити на «3 липня».
22. У п. 4.6 розділу ІV у таблиці додати нову третю стрічку такого змісту:
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Терміни проведення творчих конкурсів
для спеціальності 191 «Архітектура та
21 – 26 липня
містобудування»
23. У пункті 5.1 розділу V після слів «громадянстві вступника,» додати слова «в
атестаті про ПЗСО».
24. У абзаці 4 пункту 5.5 розділу V після слів «для військовозобов’язаних»
додати слова у дужках «(крім випадків, передбачених законодавством)».
25. У абзаці 8 пункту 5.5 розділу V слова «абзацу 12» замінити на слова «абзацу
16».
26. У пункті 5.6 розділу V додати новий абзац 6 такого змісту:
«- копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий
(магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»);».
Наступному абзацу продовжити нумерацію на одиницю.
27. У абзаці 9 пункту 5.6 розділу V після слів «незалежного оцінювання»
додати слова у дужках «(за наявності)»
28. П. 6.2 розділу VІ викласти у новій редакції:
«Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня
магістра, ОКР спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра
зараховуються:
- результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань (з
урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);
- для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого законодавством
порядку (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю), що
має такі складові:
- тест з права;
- тест загальної навчальної правничої компетентності;
- тест з іноземної мови (або англійська, або німецька, або французька).
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН України.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.»
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29. У абзаці 10 п. 6.4 розділу VІ після цифр «2017» додати слово та цифри «або
2016».
30. У п. 6.4 розділу VІ після цифр «2017» додати новий абзац 20 такого змісту:
«Для усіх спеціальностей мінімальне значення кількості балів з кожного
конкурсного предмета та творчого конкурсу встановлюється відповідно до Додатку 5
до цих Правил.»
Наступному абзацу продовжити нумерацію на одиницю.
31. У абзаці 1 п. 6.12 розділу VІ після слів «бакалавра (спеціаліста)» додати
слова і речення такого змісту:
«(окрім спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). Особи, які здобули
базову або повну вищу освіту та вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» беруть участь у
конкурсному відборі на навчання на підставі суми середнього бала додатка до
диплома бакалавра (спеціаліста) та результатів творчого конкурсу за програмами
вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО.»
32. П. 10.3 розділу Х викласти у новій редакції:
«Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до
зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі
заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та
регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у довільній формі, що
подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його
особової справи.
Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на
іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних
предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом
перенесення заяви).»
33. П. 11.1 розділу ХІ викласти у новій редакції:
«Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення
державного замовлення вступникам на основі ПЗСО в межах місць, на які були
надані рекомендації до зарахування за відповідною конкурсною пропозицією, в
порядку, передбаченому пунктом 7.5 Розділу 7 Правил (пунктом 6 Розділу VIIІ
Умов), і надалі анульовані згідно з пунктом 10.2 Розділу Х Правил (пунктом 1
розділу Х Умов).»
34. У абзаці 2 п. 11.3 розділу ХІ слово «сьомим» замінити на слово «восьмим».
35. У абзаці 3 п. 11.3 розділу ХІ слова «восьмим-десятим» замінити на слова
«дев’ятим-дванадцятим».
36. У абзаці 5 п. 11.3 розділу ХІ слово «одинадцятим» замінити на слово
«тринадцятим».
37. У розділі ХІІ додати новий п. 12.5 такого змісту:
«Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за
рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано
спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, та за рахунок
цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятого пункту
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3.8 Розділу ІІІ Правил (пункту 5 розділу IV цих Умов). Іншим категоріям вступників
право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового
пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище
категорії або їх письмової відмови від таких місць.»
3.8. Встановити розподіл ліцензійного обсягу за денною та заочною формами
навчання та додати нові записи у Додатку 1, Додатку 4 та Додатку 5:
Розподіл ліцензійного обсягу:
Бакалаври
ІТРЕ
126 Інформаційні системи та технології
(Інформаційно-комунікаційні системи)
ІКНІ
126 Інформаційні системи та технології
(Інтелектуальні інформаційні технології)
ІБІД
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології
Магістри
ІКНІ
126 Інформаційні системи та технології
(Інтелектуальні інформаційні технології)
ІБІД
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології
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Зміни та доповнення до Правил прийому розглянуті та схвалені на засіданні
Вченої ради Університету (протокол № 35 від 20 червня 2017 р.).
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