ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (далі –
НТУ «Дніпровська політехніка») оголошує прийом для здобуття вищої освіти
за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, на
підготовку фахівців за військово-обліковими спеціальностями офіцерів запасу
відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1).
2. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня
бакалавра (Додаток 1);
– особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями університету (Додаток 3);
– особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії (Додаток 8).
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь
(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують
у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
3. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть
прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком
навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи
можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим
строком навчання) (Додаток 2).
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на
основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були
відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають
право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньокваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою
або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в
іншому закладі вищої освіти.
4. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями)
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на третій
та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки)
відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими
здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які
самостійно формує університет.
Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень
державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
5. НТУ «Дніпровська політехніка» здійснює прийом студентів на старші
курси у порядку поновлення та переведення (в т. ч. зміна форми фінансування),
в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (обсягу державного замовлення)

в рамках відповідно напряму (спеціальності) згідно з Положенням про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996
року, Стандартом вищої освіти «Проектування освітнього процесу»,
затвердженого рішенням Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» від 15 листопада
2016 року (протокол N 15). Перевищення ліцензованого обсягу допускається
лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
6. До військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на
добровільних засадах залучаються громадяни України, які мають або
здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової
служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу,
які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть
проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року
№ 1153. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за
військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно
з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України.
7. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після
01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.
Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її
проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються
наказом № 697.
8. Організацію прийому вступників до НТУ «Дніпровська політехніка»
здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора
університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з «Положенням
про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу
«Національний гірничий університет», затвердженим Вченою радою
університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого
навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року
№ 1085. Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального
закладу «Національний гірничий університет» оприлюднюється на веб-сайті
університету.
Ректор НТУ «Дніпровська політехніка» забезпечує дотримання
законодавства України, у тому числі «Правил прийому до Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2018 році», а також
відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
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 НТУ «Дніпровська політехніка»,
вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної
комісії оприлюднюються на веб-сайті університету, як правило, в день

прийняття, але не пізніше дня, ніж на наступний день після прийняття
відповідного рішення.
9. Прийом до НТУ «Дніпровська політехніка» на всі ступені та освітньокваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел
фінансування.
10. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час
вступу надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та
студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого
університетом порядку (Додаток 9).

