
XІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 
НТУ «Дніпровська політехніка» на підставі рішення Приймальної комісії. 
Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО 
та оприлюднюються на вебсайті університету у вигляді списку зарахованих у 
строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 
передбачених пунктом 5 розділу XVI цих Правил прийому. Наказ про 
зарахування скасовується в частині, що стосується цього вступника. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 
закладу вищої освіти за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується 
в частині, що стосується цієї особи). 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 
календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 
частині, що стосується цієї особи. 

Якщо особа, яка не завершила навчання за державним або регіональним 
замовленням за певним ступенем вищої освіти та отримала рекомендацію до 
зарахування на місця державного замовлення у порядку, передбаченому 
пунктом 5 розділу X цих Правил прийому, однак не приступила до навчання у 
зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету 
коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до 
Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, наказ про 
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

У разі скасування наказу про зарахування в частині, що стосується 
вступника, статус заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (за 
державним (регіональним) замовленням)» або «Включено до наказу (навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Скасовано 
зарахування». 

4. Звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 
місце(я) НТУ «Дніпровська політехніка» може використовувати для 
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до пунктів 3, 4 
розділу XIIІ цих Правил прийому. 
 


