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Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• військово-облікового документа для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством);
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1
на основі повної загальної середньої освіти.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус”;
• копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних
(окрім випадків, передбачених законодавством);
• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в
них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або довідки Українського центру
оцінювання якості освіти про неможливість створення спеціальних умов для
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Додаткова сесія творчих конкурсів проводиться для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 13 до 22 липня
2020 р.
Оцінка за творчу роботу виставляється у балах згідно з критеріями оцінювання, наведеними у Програмі творчого конкурсу. До кількості балів, одержаних за кожну творчу роботу, додається 100 балів.
До участі у конкурсі допускається абітурієнт, який набрав 124 і більше балів за творчу роботу.
Максимальна кількість балів за творчу роботу − 200.
Вага бала за конкурс творчих здібностей під час вступу на основі повної
загальної середньої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”(спеціалізація “Промисловий дизайн”) та за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”
(спеціалізація “Ландшафтна архітектура”), становить 50 відсотків конкурсного
бала, відповідно до додатків 11А та 11Б Правил прийому на навчання до НЛТУ
України.
Вага сертифікатів ЗНО з української мови та літератури становить 20 від
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