
ВСТУП 2021

Педагогічний коледж



прийом заяв та документів

Терміни 

проведення 

вступних іспитів, 

творчих 

конкурсів для 
вступників на 

місця 

державного 

замовлення

01 липня -

13 липня

Реєстрація 
електронних 

кабінетів, 
завантаження 

необхідних 
документів

01 липня

Терміни 

проведення 

вступних іспитів, 

творчих 

конкурсів для 
вступників на 

місця за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб

14 липня -

02 серпня



прийом заяв та документів

Початок 

прийому

заяв

14 
липня

Закінчення прийому 

для осіб, які 

вступають на основі 

співбесіди, 

вступних іспитів

до 18:00

26 

липня

Закінчення 

прийому для 

осіб, які

• які вступають 

тільки за 

результатами ЗНО

до 18:00

02 

серпня



виконання вимог 

до зарахування 

вступниками, які 

рекомендовані 

до зарахування 

на місця 

державного 

замовлення

зарахування 

вступників за 

кошти

державного 

бюджету

до 18:00 

09 

серпня
14 

серпня

формування 

рейтингових 

списків 

вступників за 

державним 

замовленням

05 

серпня

рейтингові списки та 

зарахування



виконання вимог 

до зарахування 

вступниками за 

кошти фізичних 

та/або 

юридичних осіб

до 18:00 

19 

серпня

зарахування 

вступників для 

навчання за 

кошти фізичних 

та/або 

юридичних осіб

до 12:00

20 

серпня

зарахування 

(контракт)



Заяви в електронній формі. 

Порядок подання.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення 

електронної форми на інтернет-сторінці 

https://ez.osvitavsim.org.ua/ 

Для подання електронної заяви необхідно попередньо

зареєструвати електронний кабінет на активну електронну поштову

скриньку.

Після реєстрації електронного кабінету вступник завантажує

скановані копії (фотокопії):

- додатка до свідоцтва про повну загальну середню освіту;

- кольорової фотокартки розміром 3х4 см;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи за формою №13

(за потреби).



Порядок прийому заяв та документів 

для участі у конкурсному відборі

Під час подання заяв вступники обов’язково

зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного

або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі

неотримання рекомендації за цією конкурсною

пропозицією за кошти державного або місцевого

бюджету (за державним або регіональним

замовленням»);

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця

за кошти фізичних та/або юридичних осіб,

повідомлений про неможливість переведення в межах

вступної кампанії на місця державного або

регіонального замовлення».



Конкурсний відбір, його організація та 

проведення

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти

здійснюється за результатами вступних випробувань:

• У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього

незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

• Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну

мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів

з однієї з іноземних мов (англійська, німецька,

французька або іспанська) на власний розсуд.



Конкурсні предмети

1. Українська мова*

2. Біологія  або історія України, 

або математика

*замість сертифікату ЗНО з української мови допускається 

використання сертифікату ЗНО з української мови і 

літератури



Конкурсний бал розраховується

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних

іспитів з першого та другого предметів;

А – середній бал документа про повну загальну середньо освіту

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25

відсотків.

СК=1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на

території сіл, у рік вступу



Заяви в паперовій формі. Хто має право?

Вступники подають заяви:

•для реалізації права на вступ за іспитами;

•за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО 

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, 

громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття 

повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

•у разі подання іноземного документа про освіту;

•у разі подання документів іноземцями та особами без 

громадянства;

•у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

•у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або 

подати заяву в електронній формі з інших причин, що 

підтверджено довідкою Приймальної комісії Університету.



Перелік документів для вступу

- документ, що посвідчує особу;

- документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ;

- додаток до документа про здобутий освітній ступінь;

- документи, які підтверджують право вступника на 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів та/або квотою-1;

- військово-обліковий документ для військовозобов’язаних.



Подання оригіналів

Подання оригіналів необхідних документів для

зарахування може здійснюватися шляхом:

•особистого подання

•надсилання їх засобами поштового зв’язку;

•надсилання їх сканованих копій, з накладанням на 

відповідні файли кваліфікованого електронного 

підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії.



ЗАПРОШУЄМО 
до Педагогічного фахового коледжу

Львівського університету!

вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів, 79005, Україна

Телефони: (032) 239-40-60, (032) 239 42 76

Email:pedcollege@lnu.edu.ua

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%2B7%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79005%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%2B7%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79005%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:2020:0322394060
https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%2B7%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79005%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394276

