Додаток 13
до Правил прийому
до Національного університету
«Львівська політехніка» у
2019 році
Відповідно до:
- Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році;
- Наказу МОН України від 31.05.2019 року № 760 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти в науки України від 11 жовтня 2018 року №1096»:
1. У пункті 4.5. таблицю абзацу першого:
Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у такі терміни:
Денна та заочна
Заочна форма
Етапи вступної кампанії
форми навчання
навчання
(додатковий набір)

Терміни проведення творчих конкурсів
Терміни проведення творчих конкурсів для
вступників за кошти фізичних і юридичних
осіб
Початок приймання заяв та документів
Закінчення приймання заяв та документів від
осіб, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів або творчих конкурсів
Закінчення приймання заяв та документів від
осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання
Терміни проведення вступних випробувань
Терміни проведення співбесіди
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників з наданням рекомендацій до
зарахування*
Терміни подачі вступниками оригіналів
документів*

Терміни зарахування вступників*

01 липня - 10 липня
11 липня - 22 липня

27-28 серпня

10 липня

13 серпня

16 липня
18 година

23 серпня
15 година

22 липня
18 година

23 серпня
15 година

17 липня - 22 липня
17 липня – 19 липня

27-28 серпня
27-28 серпня

26 липня, не пізніше
18.00 години

29 серпня

На місця державного
замовлення - 31 липня,
до 18.00 години;
на місця за кошти
фізичних та юридичних
осіб - не пізніше 09
серпня, до 18.00 години
За державним
замовленням – не
пізніше 01 серпня,
12.00 години;
за кошти фізичних та
юридичних осіб –
не пізніше 10 серпня,
до18.00 години

На місця за кошти
фізичних та
юридичних осіб 30 серпня

За кошти фізичних
та юридичних осіб
– 30 серпня, до
18.00 години

Замінити на:
Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна
форми навчання

Заочна форма
навчання
(додатковий набір)

Терміни проведення творчих конкурсів для
вступників, що претендують на місця державного
та регіонального замовлення
Початок приймання заяв та документів
Закінчення приймання заяв та документів від
осіб, що у період з 01.07. по 10.07. пройшли
творчі конкурси
Закінчення приймання заяв та документів від
осіб, які вступають на основі співбесіди та
вступних іспитів, а також на основі творчих
конкурсів (на місця тільки за кошти фізичних і
юридичних осіб)
Терміни проведення творчих конкурсів для
вступників, що претендують на місця тільки за
кошти фізичних і юридичних осіб
(для вступників, які не проходили творчі
конкурси у період з 01.07. по 10.07.)
Закінчення приймання заяв та документів від
осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
Терміни проведення вступних випробувань
Терміни проведення співбесіди
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників з наданням рекомендацій до
зарахування*
Терміни подачі вступниками оригіналів
документів*

Терміни зарахування вступників*

01 липня - 10 липня
10 липня

13 серпня

22 липня
18 година

-

16 липня
18 година

23 серпня
15 година

18 липня - 22 липня

27-28 серпня

22 липня
18 година

23 серпня
15 година

18 липня
18 липня

27-28 серпня
27-28 серпня

26 липня, не пізніше
18.00 години

29 серпня

На місця державного
замовлення - 31
липня, до 18.00
години;
на місця за кошти
фізичних та
юридичних осіб - не
пізніше 09 серпня, до
18.00 години
За державним
замовленням – не
пізніше 01 серпня,
12.00 години;
за кошти фізичних та
юридичних осіб –
не пізніше 10 серпня,
до18.00 години

На місця за кошти
фізичних та
юридичних осіб 30 серпня

За кошти фізичних
та юридичних осіб
– 30 серпня, до
18.00 години

1. Абзац 2 пункту 16.3:
«особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 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»
Замінити на :
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«особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій відповідно до пункту 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».

Зміни та доповнення до Правил прийому розглянуті та схвалені на засіданні
Вченої ради Університету (протокол № 56 від 25 червня 2019 р.).

Заступник голови
Вченої ради Університету
Секретар
Вченої ради Університету
Відповідальний секретар
Приймальної комісії

В. Павлиш
Р. Брилинський
М. Гончар
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