
І. Загальні положення 

1. Провадження освітньої діяльності Національним технічним 
університетом «Дніпровська політехніка» (далі – НТУ «Дніпровська 
політехніка») та відокремленими структурними підрозділами Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка»: Відокремленим 
структурним підрозділом «Автотранспортний фаховий коледж Національного 
технічного університету “Дніпровська політехніка”», Відокремленим 
структурним підрозділом «Павлоградський фаховий коледж Національного 
технічного університету “Дніпровська політехніка”», Відокремленим 
структурним підрозділом «Марганецький фаховий коледж Національного 
технічного університету “Дніпровська політехніка”» (далі – відокремлені 
структурні підрозділи НТУ «Дніпровська політехніка») здійснюється 
відповідно до «Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти» від 16.03.2021 року, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів фахової передвищої освіти. 

2. «Правила прийому до відокремлених структурних підрозділів 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2023 році» 
(далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією НТУ 
«Дніпровська політехніка» відповідно до Порядку прийому на навчання до 
закладів фахової передвищої освіти в 2023 році (далі – Порядок), затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 277, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за 
№ 518/39574. 

3. Прийом на навчання до відокремлених структурних підрозділів 
НТУ «Дніпровська політехніка» освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі. 

4. Організацію прийому вступників до відокремлених структурних 
підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка» здійснює приймальна комісія, 
склад якої затверджується наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка». 
Головою Приймальної комісії призначається ректор НТУ «Дніпровська 
політехніка». Приймальна комісія діє згідно з «Положенням про Приймальну 
комісію Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та 
відокремлених структурних підрозділів …», затвердженим Вченою радою 
університету відповідно до «Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про 
приймальну комісію оприлюднюється на вебсайтах до відокремлених 
структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка». 

Ректор НТУ «Дніпровська політехніка» забезпечує дотримання 
законодавства України, у тому числі Умов та цих Правил прийому, а також 
відкритість та прозорість роботи Приймальних комісій відповідних 
відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка». 



Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу ректором НТУ «Дніпровська 
політехніка», та/або виконання процедур вступної кампанії.  

Усі питання, пов’язані з прийомом до відокремлених структурних 
підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка», вирішуються Приймальною 
комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на 
вебсайтах структурних підрозділів в день їх прийняття або не пізніше 
наступного дня після їх прийняття. 

5. У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях: 
вступ на основі (основа вступу) – раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень 
Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), на основі якого здійснюється 
вступ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра (базової середньої освіти (далі – БСО), повної загальної (профільної) 
середньої освіти (далі – ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня 
«кваліфікований робітник» (далі – КР), освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень НРК (далі – 
НРК5), освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень НРК (далі – НРК6), освітнього 
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК 
(далі – НРК7)); 

вступне випробування – очне, дистанційне або змішане (за рішенням 
закладу освіти; для осіб, які проживають та знаходяться на тимчасово 
окупованій території – за зверненням вступника) оцінювання підготовленості 
вступника, що проводиться у формі вступного іспиту, співбесіди, за 
результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з 
кроком не менше ніж в один бал, яка може включати до десяти додаткових 
балів за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу до закладу освіти) 
або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»); 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 
відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі – заява) – 
запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі 
– ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому 
електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, 
поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним 
заклад освіти, та конкурсну пропозицію; 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого 
структурного підрозділу закладу вищої освіти) щодо кількості місць для 
прийому вступників на для здобуття фахової передвищої освіти на певну 
освітньо-професійну програму (спеціальність, одну або декілька спеціалізацій, 
мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму здобуття 
освіти, основу вступу, рік та строк навчання, із зазначенням форми вступного 
випробування (якщо передбачено) та вимог до мотиваційних листів вступників. 
Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо 



конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в 
Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та 
строки обрання здобувачами таких програм не раніше п’яти місяців після 
початку навчання; 

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка визначається 
результатом вступного випробування та іншими конкурсними показниками з 
округленням до одиниці відповідно до цих Правил прийому та Порядку; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні 
пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів відповідно 
до цих Правил прийому та Порядку; 

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну 
пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 
необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що 
підтверджують викладену в листі інформацію; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на якій не 
передбачено місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету 
(за державним або регіональним замовленням); 

організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем 
група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за 
однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця; 

особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою 
якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 
знань, умінь та навичок вступника з одного або двох предметів (дисциплін); 

статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій 
формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в 
електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті 
вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в ЄДЕБО» – підтвердження факту подання заяви до 
обраного вступником закладу освіти; 

«Потребує уточнення вступником» – заяву прийнято закладом освіти до 
розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з 
присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які 
потребують уточнення, та спосіб їх подання; 

«Зареєстровано в закладі освіти» – заяву прийнято закладом освіти до 
розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск 
вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних 
випробувань; 

«Відмовлено закладом освіти» – зареєстровану заяву вступника не 
допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на 
підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу 
заклад освіти зазначає причину відмови; 



«Скасовано вступником» – подана заява вважається такою, що не 
подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в 
особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано 
у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано закладом освіти» – подана заява вважається такою, що не 
подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної 
комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під 
час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку; 

«Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним 
(регіональним) замовленням)» – подана заява вважається такою, що не 
подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання 
за державним або регіональним замовленням; 

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої заяви допущено до 
участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним або 
регіональним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб)» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному 
відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
Статус присвоюється у таких випадках: 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що 
фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку 
прийому; 

вступник у встановлені строки не виконав вимог Порядку прийому для 
зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, але за 
рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що 
фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або 
регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) 
замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до 
зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням. У разі 
присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен 
виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним 
замовленням; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним 
(регіональним) замовленням)» – вступник втратив право бути зарахованим до 
закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у 
зв'язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При 
присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину 
виключення; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований 



до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі 
присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник 
зобов'язаний виконати вимоги до зарахування; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до 
закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв'язку з 
невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні 
заяві такого статусу заклад освіти обов'язково зазначає причину виключення; 

«Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) 
замовленням)» – наказом про зарахування вступника зараховано до закладу 
освіти на навчання за державним або регіональним замовленням; 

«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу 
освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

«Скасовано зарахування» – скасовано зарахування вступника до закладу 
освіти; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою 
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 
відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку; 

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час 
вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п’яти до 
тридцяти календарних днів. 

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 
України «Про закордонних українців». 

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія 
України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія 
зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України». 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про 
освіту» та «Про фахову передвищу освіту», «Про особливості надання 
публічних (електронних публічних) послуг», «Про захист інформації в 
інформаційно-комунікаційних системах». 
 


