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Додаток 4
до Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ»
для здобуття вищої освіти в 2021 році

Порядок прийому та зарахування для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання
яких є тимчасово окупована територія та територія проведення антитерористичної
операції
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової
атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту та
зарахування на навчання до ДВНЗ «ПДТУ» для здобуття вищої освіти осіб, місцем
проживання яких є тимчасово окупована територія, та осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції об’єднаних сил (далі – ООС) (на час її
проведення), або осіб, які переселилися з таких територій після 01 січня 2021 року.
Порядок складено відповідно до:
– наказу МОН від 24.05.2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 31 травня 2016 р. за № 795/28925, «Про затвердження Порядку прийому для
здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території України»;
– наказу МОН від 21.06.2016 № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 01 липня 2016 р. за № 907/29037, «Про затвердження Порядку прийому для
здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання
яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»;
– наказу МОН від 21 липня 2020 року № 939 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України».
1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Умов прийому для здобуття вищої
освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2020 року №1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09 грудня
2020 року за № 1225/35508.
1.3. Цей Порядок визначає особливі умови прийому для здобуття вищої освіти
таких категорій осіб (далі – Заявників):
– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України
та/або особи, які проживають на тимчасово окупованій території і отримали атестат про
здобуття повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних
одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;
– особи, які після 14 квітня 2014 року завершили здобуття повної загальної
середньої освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, території
населених пунктів на лінії зіткнення та переселилися з цих території у рік вступу.
Ці правила поширюється на Заявників, які переселилися з населених пунктів, що
знаходяться на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, або що розташовані на лінії зіткнення або на території яких здійснювалася
ООС після 01 січня в рік вступу до закладів вищої освіти, а документи про переміщення
даної особи (довідка ТПО) здобули підтвердження у відділі соціально захисту.
1.4. Заявники мають право на:
– проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
– отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту;
– прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами
вступних іспитів до ДВНЗ «ПДТУ», або за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання (за вибором Заявника).
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1.5. Документи про освіту (освітні документи), видані на території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, не визнаються.
2. Прийом документів для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня
бакалавра) на основі повної загальної середньої освіти
2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти до Університету згідно Правил прийому до
університету та цих Правил.
2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання на
місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квот,
затверджених МОН України для Університету, на конкурсних засадах.
2.3. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних
для здобуття вищої освіти в Університеті, проходять державну підсумкову атестацію за
екстернатною формою в школі (при відповідному освітньому центрі для здачі ДПА та/або
інших школах з екстернотно-дистанційною формою навчання для складання ЗНО).
Державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму
навчання до випускних 11-х (9-го) класів, проводиться на наступний день після отримання
заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником), строки
уточнюються у відповідальної особи школи. Замовникам, які не мають свідоцтва про
базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу,
надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної
загальної середньої освіти. До заяви Заявник додає освітні декларації (заповнені в
освітньому центрі) за 9 та 11 клас.
Результати ДПА з української мови та історії України, відповідно до Положення
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014
року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №
157/26602, вважаються також результатами двох вступних іспитів до Університету, з
інших предметів у тимчасовій довідці про повну загальну середню освіту виставляються
позначки «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній
бал результатів ДПА із двох предметів. Третій іспит заявник складає в Університеті.
Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне
оцінювання у порядку, визначеному Положенням про екстернат у загальноосвітніх
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13
березня 2017 року № 369. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа
про загальну середню освіту. Виданий раніше додаток вважається недійсним і підлягає
знищенню.
2.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
– документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт); у разі
відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання
на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання
здійснюється на підставі документів одного з батьків заявника;
– за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього
заявник пред’являє тимчасову довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального
закладу про успішне проходження річного оцінювання та ДПА, яка є підставою для участі
в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
– приписне свідоцтво (військовий квиток) для всіх осіб, крім тих, які приїхали з
тимчасово непідконтрольної території;
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– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів/результатів ЗНО на основі повної загальної середньої
освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.
2.5. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає:
– копію паспорта та/або свідоцтва про народження;
– копію ідентифікаційного коду;
– довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації із вказаним середнім
балом атестата / сертифікатів ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 року та атестату про ПЗСО;
– копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у
терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у
розділі V Правил прийому, для прийняття приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ» рішення
про рекомендування вступників до зарахування.
Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне
проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, вступник подає лише один раз при виборі
навчання за відповідною спеціальністю (виконання вимог до зарахування).
2.6. Документи подаються Заявником особисто в паперовій формі тільки через
один освітній центр.
3. Строки прийому документів, проведення
конкурсного відбору та зарахування на навчання

вступних

випробувань,

3.1. Державна підсумкова атестація в уповноваженому загальноосвітньому закладі
проводиться за графіком, погодженим керівником та атестаційною комісією
уповноваженого закладу загальної середньої освіти. Цей графік оприлюднюється на
офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ» не пізніше, як за два тижні до початку першого етапу
державної підсумкової атестації.
3.2. Документи та вступні випробування, що необхідні для участі в конкурсі на
вступ для здобуття вищої освіти в 2021 році, приймаються в три етапи:
перший етап – з 22 червня по 10 липня;
другий етап – з 14 липня по 16 липня;
третій етап – з 23 липня по 17 жовтня (виключно для вступу на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб).
3.3. Оприлюднення
рейтингових
списків
вступників
із
зазначенням
рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету
за денною формою здобуття освіти у строки, встановлені Правилами прийому.
У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про
зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється
цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального
закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної
особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
3.4. Зарахування здійснюється в такі строки:
за Квотою-2 – до 23.07.21;
за загальним конкурсом – до 30.09.21;
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на
навчання за рахунок фізичних та/або юридичних осіб – до 19.08.21;
завершальний етап – до 30.09.2021.
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4. Організація та проведення конкурсу
4.1. Конкурсний бал заявника, який складається з двох іспитів ДПА, тимчасової
довідки про повну загальну середню освіту та одного вступного випробування з
урахуванням вагових коефіцієнтів. Середній бал документа про повну загальну середню
освіту обчислюється як середнє арифметичне результатів двох державних підсумкових
атестацій з української мови, історії України.
4.2. Конкурсний бал заявника, який складається з атестата про повну загальну
середню освіту державного взірця (отриманого за екстернатною / дистанційною формою
навчання на підконтрольній території України) та суми балів трьох випробувань в
Університеті, обчислюється з урахуванням вагових коефіцієнтів (додаток 3 Правил
прийому ДВНЗ «ПДТУ»).
4.3. Для вступу на спеціальність «Архітектура та містобудування», для якої
передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводяться
відповідні творчі конкурси.
4.4. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця
державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно
до конкурсного балу заявника. Квоти оприлюднюються одночасно з оголошенням обсягу
державного замовлення.
4.5. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому і
відповідних коефіцієнтів.
4.6. Оригінал документа державного взірця про здобуту повну загальну середню
освіту обов’язково має бути поданий до приймальної комісії Університету впродовж
трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цього документа в установлений
строк Заявник відраховується з Університету.
4.7. Заявники, які не набрали необхідний мінімум балів з ДПА/ЗНО та іспиту або
мінімальної конкурсної рейтингової оцінки для відповідних спеціальностей, до конкурсу
не допускаються.
Відповідальний секретар
приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ»

М.О. Григор’єва

