
Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями та 
джерелами фінансування в такій послідовності: 

– вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання 
за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на 
підставі позитивної оцінки вступних випробувань; 

– вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання 
за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в 
конкурсі на місця державного замовлення за квотою-2; 

– вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання 
за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в 
конкурсі на місця державного замовлення за квотою-1; 

– вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання на 
загальних умовах. 

2. Список вступників, які користуються спеціальними умовами вступу на 
навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді 
зарахування на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише 
співбесіди, впорядковується за алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій 
рейтинговий список вступників впорядковується: 

– за конкурсним балом (за наявності) – від більшого до меншого; 
– за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця за державним 

замовленням); 
– за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим 

коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими 
ваговими коефіцієнтами – з предмета з меншим номером (для вступників на 
основі ПЗСО та НРК5) (за наявності) – від більшого до меншого; 

– за результатом ЄФВВ або співбесіди замість ЄФВВ у передбачених 
цими Правилами прийому та Порядком випадках (для вступників на основі 
НРК6 та НРК7, для яких він використовується в конкурсному балі) – від 
більшого до меншого; 

– за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або 
співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цими Правилами 
прийому та Порядком випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для 
яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) – від більшого до 
меншого; 

– за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні 
рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, 
яким університет визначив однакові рейтингові місця за результатами розгляду 
мотиваційних листів – перше, друге, третє тощо за умови однакових показників 
рейтингування вищого порядку). 

При проведенні конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів побудова 
рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів 



здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість 
місць ліцензованого обсягу, виділеного для відповідної категорії вступників у 
поточному році. У випадку, коли кількість вступників не перевищує кількість 
виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формується в 
алфавітному порядку. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
– ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, основа вступу; 
– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника; 
– конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі отриманої 

позитивної оцінки за результатами лише співбесіди) у разі його використання; 
– пріоритетність заяви (на місця за державним замовленням); 
– ознака застосовування спеціальних умов участі у вступній кампанії, 

квоти для іноземців. 
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 
межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з 
неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних 
системах. 

4. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, 
пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з 
урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму 
державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування 
за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним у заявах, за якою 
вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до 
зарахування на місця за державним замовленням, відповідно до його 
конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення 
бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки 
технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 
2023 році (далі – Матеріали для розробки технічного завдання). 

Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць 
не отримав рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, але 
має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію 
лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то 
йому автоматично пропонується на вибір надання рекомендації до зарахування 
на місця державного замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, 
предметною спеціальністю) в інших закладах вищої освіти, в яких прохідний 
бал є меншим, таким самим або більшим в межах 5 балів порівняно з 
попередньо обраним закладом. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним 
замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною 
комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих 
вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами 
прийому та Порядком вимог щодо формування списків, зокрема вимог 



Матеріалів для розробки технічного завдання, затверджуються рішенням 
Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті НТУ 
«Дніпровська політехніка» відповідно до строків, визначених у розділі V цих 
Правил прийому. Інформація про надання рекомендації до зарахування 
відображається в особистому електронному кабінеті вступника. 
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення 
засобами електронного та мобільного зв’язку. 

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним 
(регіональним) замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на 
статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) 
замовленням)». 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 
розділу. 
 


