
XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті 
вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або 
регіонального замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту 
університету), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на 
місця державного замовлення в розділі V цих Правил прийому, мають 
підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням 
кваліфікованого електронного підпису або особисто в НТУ «Дніпровська 
політехніка». 

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору 
місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору 
(контракту) про навчання в університеті між НТУ «Дніпровська політехніка» та 
вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх 
вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. 
Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з 
накладанням кваліфікованих електронних підписів. 

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на 
тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір 
про навчання в НТУ «Дніпровська політехніка» впродовж трьох місяців після 
початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до 
наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується 
в частині зарахування такої особи. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 
установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому, виконали 
вимоги до зарахування на місця державного замовлення, піддягають 
зарахуванню. 

Після виконання вступником вимог цих Правил прийому уповноважена 
особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу 
(навчання за державним (регіональним) замовленням)», статус його інших заяв, 
поданих на відкриті та/або фіксовані конкурсні пропозиції для вступу на 
навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично 
змінюється на «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за 
державним (регіональним) замовленням)». 

Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) користувачем 
ЄДЕБО, зокрема представником Приймальної комісії, за зверненням вступника 
для встановлення заявам статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб)» 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і не 
підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до 
зарахування на місця державного замовлення в розділі V цих Правил прийому, 
втрачають можливість зарахування в поточному році на навчання для здобуття 
вищої освіти за державним замовленням чи переведення на такі місця. 

У цьому разі заяві встановлюється статус «Виключено зі списку 
рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)». За 



рішенням Приймальної комісії цей статус заяви може бути змінений на статус 
«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». 

Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, 
юридичних осіб визначається Правилами прийому і може передбачати 
підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника. 
Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на навчання за кошти 
фізичних, юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування, піддягають 
зарахуванню. 

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до 
конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб)». 

Після виконання вступником вимог цих Правил прийому уповноважена 
особа змінює статус заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб)». 

У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус 
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб)», вимог цих Правил прийому статус заяви змінюється на 
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб)». 

4. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб додатково укладається договір між НТУ «Дніпровська політехніка» та 
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти 
календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких 
зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які 
знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ 
скасовується в частині зарахування такої особи. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між НТУ 
«Дніпровська політехніка» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє 
платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові 
зобов’язання щодо її оплати. 
 


