
Додаток 21 

до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “НЛТУ України” в 2022 році 

 
 

ПОРЯДОК 
прийому та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти 

у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” осіб, 

які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок прийому та зарахування на навчання до Національного 

лісотехнічного університету України осіб, які проживають на тимчасово окупо-

ваній території України (далі – Порядок) сформовані відповідно до наказу   № 

560 Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) “Про затвер-

дження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України” від 24 травня 

2016 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року 

за № 795/28925 та затверджені Приймальною комісією Університету (протокол 

№ 10 від 24 липня 2020 року), наказом Міністерства освіти і науки України від 

30 січня 2017 року № 105 “Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерс-

тва освіти і науки України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 

лютого 2017 року за № 249/30117 - змін та доповнень згідно наказу МОН Укра-

їни № 238 від 07 березня 2018 року, Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 

2021 року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 26 лис-

топада 2021 року за номером № 1542/37164, визначає особливі умови прийому 

на навчання до Університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України (АР Крим). 

1.2. Цей Порядок визначає особливі умови прийому для здобуття вищої 

освіти таких категорій осіб (далі – Заявників): 

• громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 

України та/або осіб, які проживають на тимчасово окупованій території і отри-

мали атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в ін-

ших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або 

дистанційною формою навчання; 

• іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, 

які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово 

окупованій території України, які після 20 лютого 2014 року завершили здобут-

тя повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово оку-

пованій території України та переселилися з цієї території у рік вступу. 
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1.3. Заявники мають право на прийом до Університету для здобуття, на 

конкурсних засадах та в межах встановлених квот, вищої освіти (освітнього 

ступеня бакалавра) за кошти державного бюджету на підставі документа дер-

жавного зразка про завершення повної загальної середньої освіти. 

Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупова-

ній території України, не визнаються. 

 

2. Прийом для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня “бакалавр”) 

на базі повної загальної середньої освіти 

 

2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти до Університету згідно з Правилами 

прийому на навчання до Державного вищого навчального закладу “Національ-

ний лісотехнічний університет України” в 2022 році (далі – Правила) та цього 

Порядку. 

2.2. Для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” за денною формою на-

вчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, Заявник 

вступає у межах квот, затверджених МОН України для Університету, на конку-

рсних засадах. 

2.3. Для вступу Заявник подає особисто заяву в паперовій формі. До заяви 

ним особисто додаються в паперовій формі такі документи: 

• документ, що засвідчує 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, визначених в абзаці третьому 

частини сьомої статті 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внут-

рішньо переміщених осіб”; 

• документ про освіту державного зразка та додатка до нього. За відсу-

тності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник 

пред’являє довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атес-

тації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовніш-

нього незалежного оцінювання; 

• приписне свідоцтво (військовий квиток); 

• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів/ЗНО на основі повної загальної середньої 

освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (розділ VIII Пра-

вил); 

• довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які 

закінчили навчальний заклад в рік вступу). 

2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає: 

- копію свідоцтва про народження, або паспорта; 

- копію довідки уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атес-

тації із вказаним середнім балом атестата/сертифікатів ЗНО; 
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- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особли-

вими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими 

законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше 

термінів, установлених у розділі V Правил, для прийняття Приймальною комі-

сією рішення про рекомендування вступників до зарахування. 

Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне 

проходження державного підсумкового оцінювання, у разі участі в конкурсі на 

місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступник подає лише 

один раз під час вибору навчання за відповідною спеціальністю (виконання ви-

мог до зарахування). 

 

3. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 

за кошти державного бюджету проводиться у два етапи:  

• початок прийому документів – 7 червня;  

• закінчення прийому заяв та документів – до 12.00 год. 20 липня (до 

12.00 год. 26 вересня); 

• проведення вступного випробування – до 20 липня (до 28 вересня);  

• оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій 

– не пізніше 12.00 год. 20 липня  (не пізніше 12.00 год. 29 вересня);  

• надання рекомендацій до зарахування – не пізніше 12.00 год. 20 липня 

(не пізніше 12.00 год. 29 вересня) у межах встановлених квот за конкурсом від-

повідно до конкурсного бала Заявника. Ці квоти встановлюються МОН України 

в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального обсягу 

державного замовлення;  

• вступники, які отримали рекомендації мають виконати вимоги до зараху-

вання на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви 

про виключення заяв на інші місця державного замовлення  - не пізніше 10.00 

год. 22 липня (не пізніше 10.00 год. 30 вересня). 

• зарахування вступників – не пізніше 15.00 год. 22 липня (не пізніше 

15.00 год. 30 вересня). 

• завершальний етап – не пізніше 15-00 год 30 вересня. Вступники, які 

отримали рекомендації мають виконати вимоги до зарахування на місця держав-

ного замовлення до 10 год. 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійсню-

ється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення, осіб які 

були зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переве-

дення цієї категорії вступників відбувається – не пізніше 15-00 30 вересня. 

3.2. Для вступників, які подають сертифікати ЗНО з 01 липня 2022 року в 

Університеті працюватиме консультаційний центр з подання електронних заяв. 
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