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Додаток 2
до Правил прийому до
Луганського державного
університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка в 2017 р.
Порядок
прийому до Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення)
1. Цей Порядок визначає особливості прийому на навчання до
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
на основі повної загальної середньої освіти осіб, місце проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).
2. Цей Порядок розроблено на основі Порядку прийому для здобуття
вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.06.2016
№ 697 (далі Порядок МОНУ).
3. Цей Порядок може бути змінений після затвердження відповідного
Порядку МОНУ на 2017 рік.
4. Цей Порядок поширюється на осіб (Заявників), які завершили
здобуття повної загальної середньої освіти, місцем проживання яких є
населений пункт, що знаходиться на території, де здійснювалася
антитерористична операція, де неможливо забезпечити виконання стандартів
освіти України та/або стабільний освітній процес (перелік надано у додатку 1
до Порядку МОНУ).
Місце проживання особи визначається за наступними ознаками:
- особа зареєстрована у населеному пункті наведеному у додатку 1 до
порядку МОНУ та має атестат про повну загальну середню освіту
державного зразка, виданий у 2015 - 2017 роках за екстернатною формою
навчання та не зареєстрована, як внутрішньо переміщена особа до 01 січня
2017 року;
- особа зареєстрована у населеному пункті наведеному у додатку 1 до
порядку МОНУ та має атестат про повну загальну середню освіту
державного зразка, виданий у 2014 році та раніше та не зареєстрована, як
внутрішньо переміщена особа до 01 січня 2017 року;
- особа зареєстрована у населеному пункті наведеному у додатку 1 до
порядку МОНУ та не має атестату про повну загальну середню освіту
державного зразка та не зареєстрована, як внутрішньо переміщена особа до
01 січня 2017 року.
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Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з
населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або що розташовані на
лінії зіткнення або на території яких здійснювалася антитерористична
операція після 01 січня 2017 року.
Рішення щодо можливості застосування цього Порядку до інших
категорій осіб приймається Приймальної комісією на підставі матеріалів, які
можуть прямо чи опосередковано підтверджувати місце проживання особи у
населених пунктах, наведених у додатку 1 до Порядку МОНУ.
5. Подання Заявником недостовірних відомостей щодо його місця
проживання або про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є
підставою для відрахування його з числа студентів.
6. Прийом документів від Заявників здійснюється у наступні строки:
6.1. Для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Закінчення прийому особових
(навчальних) справ
Строки проведення вступних випробувань,
творчого конкурсу
Оприлюднення рейтингового списку
вступників, а також списку осіб,
рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди
Виконання вступниками вимог до
зарахування

15 липня
2017 року

Зарахування вступників

17 – 21 липня 2017 року
не пізніше 12.00 години 22 липня 2017 року
не пізніше 18.00 год. 22 липня 2017 року
не пізніше 12.00 год. 23 липня 2017 року

6.2. Для здобуття вищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які мають право складати вступні
випробування, що проводить вищий
навчальний заклад (для здобуття вищої
освіти за кошти фізичних або юридичних
осіб)

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

11 липня
2017 року

11 липня
2017 року

о 18.00 годині 20
вересня 2017 року

о 18.00 годині 20
вересня 2017 року
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Проведення вступних іспитів та творчих
конкурсів
Оприлюднення рейтингових списків
вступників
Виконання вступниками вимог до
зарахування
Зарахування вступників

12 липня – 20
12 липня – 20
вересня 2017 року
вересня 2017 року
(щоденно, за
(щоденно, за
формуванням груп)
формуванням груп)
не пізніше 12.00 год.
не пізніше 12.00 год.
21 вересня 2017
21 вересня 2017 року
року
закінчується о 18.00
до 18.00
годині 29 вересня
29 вересня 2017 року
2017 року
до 12.00
до 12.00 30 вересня
30 вересня 2017
2017 року
року

7. Особливості подання документів Заявником:
- документи подаються особисто в письмовій формі;
- свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від
віку;
- за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка
до нього,
Заявник
подає
довідку
уповноваженого
загальноосвітнього
навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без
подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
- за наявності подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього
незалежного оцінювання 2016 року.
8. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної
середньої освіти, визначається за формулою:
R = К1×C1 + К2×C2 + К3×C3 + К4×A,
де
- C1 – бали сертифікату ЗНО з української мови та літератури або
вступного іспиту з української мови і літератури;
- C2 – бали сертифікату ЗНО з історії України або вступного іспиту з
історії України або іншого конкурсного предмету, визначеного Правилами
прийому для вступу на обрану конкурсну пропозицію;
- C3 – значення оцінки за вступний іспит (або творчий конкурс);
- А – значення середнього бала документа про повну загальну
середню освіту (або довідки);
- К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти: К1=0,2, К2=0,2, К3=0,5, К4=0,1;
Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.
9. Замість вступного іспиту з української мови та літератури
зараховується за наявності ДПА з української мови (складене у Освітньому
центрі ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка «Донбас-Україна») або сертифікат ЗНО з
української мови.
10. Замість вступного іспиту з історії України зараховується за
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наявності ДПА з історії України (складене у Освітньому центрі ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка «Донбас-Україна») або сертифікат ЗНО з історії України.
11. У разі, якщо Заявник має сертифікати ЗНО 2016 року або 2017 року
з конкурсних предметів, які є необхідними для вступу на певну спеціальність
та приймає участь у вступних іспитах з цих предметів у ЛДУВС ім. Е.О.
Дідоренка, то при розрахунку конкурсного бала враховуються оцінки,
отримані на вступних іспитах.

