
ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ  

на денну та заочну форму навчання 

 
  

Основні етапи вступної кампанії 2019 р. 
Денна форма навчання 
На основі базової загальної середньої освіти (після 9 кл.)  

Заяви приймаються в паперовій формі.  

Для вступу подаються такі документи: 

1. Заява на ім’я директора коледжу. 
2. Документ про освіту та його копію (Свідоцтво про базову загальну 

середню освіту та додаток до нього). 
3. Копія паспорта, ID – картки. 
4. Копія ідентифікаційного номера. 
5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 
6. 2 конверти з марками.  

 
Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 

 

!!! В осіб, яким випонилося 14 років до 01 травня 2019 року документи 
приймаються тільки за наявності паспорта (ID-картки) за свідоцтвом про 
народження, в таких осіб, документи прийматися не будуть!!! 

 
Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються 
вступником особисто при подачі документів у паперовій формі  
 
Початок прийому заяв та документів з 1 липня 2019 р. 
Закінчення прийому заяв та документів 18 год 00 хв. 13 липня 2019 р. 
 



Вступні випробування проводяться з: 

 української мови (у формі тестів)  
  математики (у формі тестів) 

 
При зарахуванні враховується середній бал свідоцтва про освіту, результати 
вступних випробувань а також бал за успішне закінчення підготовчих курсів. 

 

Термін проведення вступних іспитів та співбесіди з 14 до 21 липня 2019р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на 
основі вступних випробувань (в тому числі за співбесідою, квотами – 1 та 
квотами – 2  не пізніше 12.00 години 23 липня 2019 року  

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування до 12.00 години  
27липня 2019 року (на місця державного замовлення) і не пізніше 12.00 
години  
31 липня 2019 року (за кошти фізичних або юридичних осіб) 
Терміни зарахування  не пізніше 18.00 години 29 липня 2019 року (за 
державним замовленням) і не пізніше12.00 години   01 серпня 2019 року (за 
кошти фізичних або юридичних осіб) . 

На основі повної загальної середньої освіти (після 11 кл.)  

Заяви приймаються в електронній формі.  Для вступу подаються такі 
документи: 

1. Заява на ім’я директора коледжу. 
2.  Документ про освіту та його копію. 
3. Копія паспорта, ID – картки. 
4. Копія ідентифікаційного номера. 
5. Сертифікати НЦОЗ та їх копія. 
6. Військовий квиток або приписне свідоцтво. 
7. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 
8. 2 конверти з марками.  

 
Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
 
Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються 
вступником особисто при подачі документів у паперовій формі  
 

Для вступу приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 



оцінювання 2017, 2018 та 2019 років із таких предметів: 
 

- перший предмет - українська мова та література (не менше 100 балів); 
 
- другий предмет - математика або фізика, або історія України (не 
менше 100 балів). 

 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2019 р. 
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять 
співбесіду, мають право складати вступні іспити 18 год. 00 хв. 22 липня 
2019 р.  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на 
основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 
29 липня 2019 р. 

Вступні іспити проводяться  з 23 до 28 липня 2019 року  

Співбесіди проводяться з 23 до 25липня 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають 
на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотами - 
1) не пізніше 12 год.00 хв 01 серпня 2019 р. 

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування до 12.00 години 
05 серпня 2019 р. (на місця державного замовлення) та  не пізніше 12.00 
години 15 серпня 2019 року (за кошти фізичних або юридичних осіб) 

Терміни зарахування  не пізніше 12.00 години 06 серпня 2019 року (за 
державним замовленням) та  не пізніше 12.00  година 16 серпня 2019 року (за 
кошти фізичних або юридичних осіб). 

Заочна форма навчання 
На основі повної загальної середньої освіти (після 11 кл.)  

Заяви приймаються в електронній формі.  Для вступу подаються такі 
документи: 

1. Заява на ім’я директора коледжу. 
2. Документ про освіту та його копію. 
3. Копія паспорта, ID – картки. 
4. Копія ідентифікаційного номера. 
5. Військовий квиток або приписне свідоцтво. 
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 



7. 2 конверти з марками.  
 
Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2019 р. 
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять 
співбесіду, мають право складати вступні іспити 18 год. 00 хв. 29 липня 
2019 р.  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на 
основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 
03 серпня 2019 р. 

Вступні іспити проводяться  з 30 липня до 03 серпня 2019 року  

Співбесіди проводяться з 30 липня до 01 серпня 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають 
на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотами - 
1) не пізніше 12 год.00 хв 05 серпня 2019 р. 

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за кошти 
фізичних або юридичних осіб  до 12.00 години 15 серпня 2019 р.  

Терміни зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 
12.00 години 16 серпня 2019 року . 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

Заяви приймаються в паперовій формі.  Для вступу подаються такі 
документи: 

1. Заява на ім’я директора коледжу. 
2. Документ про освіту та його копію (Диплом та додаток до нього). 
3. Копія паспорта (ID-картки). 
4. Копія ідентифікаційного номера. 
5. Військовий квиток або приписне свідоцтво. 
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 
7. 2 конверти з марками.  

 
Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
 
Початок прийому заяв та документів з 03 липня 2019 р. 
 
Закінчення прийому заяв та документів 18 год 00 хв. 22 липня 2019 р. 
 



Вступні випробування проводяться у формі іспиту з 

 української мови (у формі тестів) 
  фахових вступних випробувань (у формі тестів) 

 

Термін проведення вступних іспитів з 23 до 28 липня 2019р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на 
основі вступних випробувань   не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 року  

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування до 12.00 години  
05 серпня 2019 року  
Терміни зарахування  не пізніше 12.00 години 06 серпня 2019 року (за 
державним замовленням) і не пізніше 12.00 години   16 серпня 2019 року (за 
кошти фізичних або юридичних осіб) . 

 

Порядок роботи приймальної  комісії під час прийому документів та 
проведення конкурсного відбору: 

 

ТЕРМІН ДНІ ТИЖНЯ ГОДИНИ 

 

01 липня – 16 серпня 

2019 року 

Понеділок – п’ятниця 900 - 1300; 1400 - 1800 

Субота 900 - 1300 

Неділя Вихідний 

19 серпня – 30 серпня 

2019 року 

Понеділок – п’ятниця 900 - 1300; 1400 – 1700 

Субота – неділя Вихідний 

26 серпня 2019 року Понеділок Вихідний 

 

 


