
XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонально  замовлення, 

передбачених у розділі X цих Правил прийому і надає рекомендації вступникам, 

наступним за рейтинговим списком. 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу X цих 

Правил прийому. 

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між ВСП «КПЕФК ЛНТУ» та 

фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних 

або юридичний осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо 

договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів з дати видання наказу 

про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.  

Якщо вступник здійснив виконання вимог для зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 

договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів після 

початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

3.  Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і 

надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. Якщо після 

цього залишаться вакантні місця ліцензованого обсягу, приймальна комісія може 

надати рекомендації вступникам, які вирішили змінити спеціальність у межах ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ», шляхом перенесення заяви за умови збігу конкурсних предметів. 

4. За одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 

освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти, 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової 

передвищої, вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за 

місцем навчання за державним (регіональним) замовленням або за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 

освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти, за кошти 

фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в 

одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. 

Умовою зарахування студента до іншого закладу освіти є надання довідки про місце 

знаходження оригінальних документів. Довідка про зберігання оригіналів документів 

видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються. 
 


