
ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників на місця державного замовлення 
формується за категоріями в такій послідовності: 

– вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 
оцінки вступного випробування на місця державного замовлення; 

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб побудова рейтингового списку за результатами оцінювання 
мотиваційних листів здійснюється у випадку перевищення кількістю 
вступників кількості місць ліцензованого обсягу, виділеного для них. В іншому 
випадку список вступників, рекомендованих до зарахування, формується в 
алфавітному порядку. 

2. Рейтинговий список вступників впорядковується в межах кожної 
зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: 

– за конкурсним балом від більшого до меншого; 
– за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  
– прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) вступника;  
– конкурсний бал вступника;  
– ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення;  
– освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної 

пропозиції, форма здобуття освіти. 
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

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

4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО.  
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною 
пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та 
затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

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

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/ 
невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх 
черговості в рейтинговому списку вступників. 

7. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування 
відображається в ЄДЕБО. 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 
засобами електронного та мобільного зв’язку. 
 


