
ІІ. Прийом на навчання до відокремлених структурних підрозділів 
НТУ «Дніпровська політехніка» 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 
– вступники на основі БСО – за денною (дуальною) формою здобуття 

освіти одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної 
(профільної) середньої освіти професійного спрямування; 

– вступники на основі ПЗСО; 
– вступники на основі КР; 
– вступники на основі НРК5; 
– вступники на основі НРК6, НРК7 (Додаток 1). 
Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю 

приймаються вступники на основі НРК5, НРК6, НРК7 або особи, які на базі 
вступу ПЗСО здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному 
обсязі індивідуальний навчальний план. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. 
Вступники на основі ПЗСО, КР можуть прийматися на перший рік навчання за 
освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання. 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи 
можуть вступати на другий (третій) рік навчання на перший рік навчання за 
освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання. 

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах 
галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий 
самий або наступний рік навчання, на спеціальність іншої галузі знань на такий 
самий або попередній рік навчання. 

Відраховані здобувачі вищої освіти на основі вступу ПЗСО мають право 
бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра за індивідуальним навчальним планом на ту саму або 
споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому 
закладі освіти. 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями, 
предметними спеціальностями) 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року 
№ 762). 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 
самостійно формує заклад освіти відповідно до наявних ліцензій, та вносить до 
ЄДЕБО у визначені цим Порядком строки. 

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 
державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами. 



4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення 
та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в 
частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 
отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну 
загальну середню освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно 
до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за 
№ 505/36127 (далі – наказ № 271). 

5. 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 3). 
 


