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Керівникам
вищих
військових
навчальних закладів (закладів вищої
освіти із специфічними умовами
навчання) та військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти
Про зарахування вступників

Шановні колеги!
Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020
№ 1274, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за
№ 1225/35508 (далі – Умови прийому), вищі військові навчальні заклади
(заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військові навчальні
підрозділи закладів вищої освіти (далі – Заклади освіти) забезпечують
виключення заяв вступників, зарахованих на місця державного замовлення, з
конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня 2021 року.
Для зручного та безпомилкового виключення сертифікатів ЗНО вступників
до Закладів освіти з конкурсу для зарахування на бюджетні місця в ЄДЕБО
використовується модуль «Сертифікати ЗНО військових (виключення з
конкурсу)» (у розділі «Вступна кампанія»). Внесення даних здійснюється
безпосередньо закладом освіти з підтвердженням шляхом накладання
кваліфікованого електронного підпису його керівника.
Інструкція щодо роботи з модулем додається.
У разі виникнення технічних питань щодо роботи з модулем пропонуємо
звертатись до відповідальної особи ДП «Інфоресурс»: Марина Пасльон,
m.paslon@inforesurs.gov.ua, тел. (044) 290-18-10.
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Назва ЗО
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет цивільного захисту України
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана
Хмельницького
Львівський державний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Національний університет "Одеська морська академія"
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»
Одеський державний екологічний університет
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Національний авіаційний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна
Донецький юридичний інститут МВС України
Одеський державний університет внутрішніх справ
Національна академія Національної гвардії України
Академія Державної пенітенціарної служби
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Військова академія (м. Одеса)
Національна академія Служби безпеки України
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ)
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
Українська військово-медична академія
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Університет державної фіскальної служби України
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська
академія"
Київський факультет Національної академії Національної гвардії України
Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

