IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
− вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди
(тільки на основі повної загальної середньої освіти);
− вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі
повної загальної середньої освіти);
− вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами
співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших, зазначених у пункті 9.1 цього розділу, категорій
рейтинговий список вступників впорядковується:
− за конкурсним балом − від більшого до меншого;
− за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
− за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень − від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому − п’ятому абзацах цього пункту правила не
дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку,
приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі
аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
− ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
здобуття освіти;
− прізвище, ім’я, по батькові вступника;
− конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
− пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних
пропозицій, що використовують пріоритетність);
− ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою1, квотою-2 або квотою-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань у
закладі вищої освіти під час вступу для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, для зарахування за
результатами вступного іспиту з іноземної мови у закладі вищої освіти під час
вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 “Музеєзнавство,
пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і
мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім
спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06
“Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні
технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та
адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293
“Міжнародне право”);
− середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень).

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази
та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки у строки, встановлені
розділом V цих Правил прийому для формування рейтингових списків
вступників. Університет замість оприлюднення на офіційному веб-сайті
поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму
офіційному веб-сайті на відповідну сторінку Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки у відповідній інформаційній
системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної
бази.
9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти
державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним
замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються
приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет
достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених
Умовами прийому, цими Правилами прийому вимог щодо формування
списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до
алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в
2019 році (далі − Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у
додатку 6 до Умов прийому, затверджуються рішенням приймальної комісії і
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної
комісії та веб-сайті Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки відповідно до строків, визначених у розділі V Умов прийому,
розділі V цих Правил прийому.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3
цього розділу.
9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної
середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) та вступників на
здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” за
конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра
формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів, пріоритетностей та
впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних,
максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення.
Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою
пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник
потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на
місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням,
відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації
адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів
для розробки технічного завдання.
9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для
зарахування на навчання відповідно до розділу X Умов прийому, розділу X
цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку
вступників.
Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються
вступникам, зазначеним у пункті 11 розділу VIII Умов прийому, в цих
Правилах прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.
9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної
комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на веб-сайті університету, а також відображається у кабінеті
вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих
Правил прийому.

