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Вступайте до НПУ iMeni М. П. Драгоманова
Каж/ть, Bci професП В1Д учителя, i лише учитель —

вщ Бога. В нашему ун!верситет1 ви здобудете цю
в!чну, шановаку, аюуольну, профеаю i десятки
жших. Якщо ви оберете наш ун!верситет, — ви роз-
криете своТ обдорувоння i талант, знайдете спра
ву свого життя, отримаете профес!ю за покликан-
ням. Адже у склад! Драгоман|'вського ун1верситету
16 факультел'в (педагопки i психолопТ, корею^йноТ
педагопки та психологи, мистецтв, сог^сшьно-пси-
хололчних наук та управлтня, ф|зико-математч-
ний, тформатки, природаичо-геофаф!чно1 освгти
та еколопТ, украТнськоТ фшологи та лперотурноТ
творчосп 1мен1 А. Малишка, тоземноТ фтологП,
1сторичноТ освли, ф!зичного виховання та спорту,
фтософсько! осв!ти та науки, шженерно-педа-
гопчний, полгтологи i права, перепщготовки та
пщвищення квал|ф!кацП, веч1рн]й). Ун1верситет мае
розгалужену комп'ютерну мережу (з пщключенням
до бвропейськоТ ноуково-освггньоТ мереж! "Geant").
(нфроструктуро НПУ включое 5 новчальних кор-
пус!в, 7 гуртожитк!в, ноукову б!бл!отеку, 8 читоль-
них зал!в, музей !сторП ун!верситету, санатор!й-
проф!лактор!й та спортивно-оздоровч! табори.

В ун!вврситет! процюють мойже п!втори тисяч!
викладач!в, серед яких д!йсн! члени, члени-ко-
респонденти НАН, НАПН УкраТни, !нших галузе-
вих академ!й, 180 до1Стор!в наук, професор!8,
664 кандидати наук, доценти. 98 наших колет
мають почесн! звания.

Д!ють в ун!верситет! 35 науково-педагопчних
шшл. Функщонус асп!рантура (70 спец!сшьностей),
докторантура (31 спец!альн!сть), 17 спец!ал!зова-

них учених рад 13 захисту
кандидатських ! докторсь-
ких дисертац!й.

НПУ сформувався як на-
уково-педагопчний мега-
пол!с, у комплекс! якого
д!|оть дитяч! дошюльн! эакла-
ди, загольноосвггн! школи,
!нтернатн! установи, про-
фес!йно-техн!чн! училища,
пмназй, л!це!, коледж!, запо-
чатковано 36 навчально-
консультац!йних пункпв.

Ун!верситет с центром
м!жнародного ноуково-пе-
догопчного сл!вроб!тництва,
сп!впраця эд!йснюеться э
ун!верситетами ! науковими
устоновоми Б!лорус!, Бол-
гари, Велико! Британй,
В!рмен!!, Грузи, Китаю, Н!меччини, Польцц, Ру-
мунм, Словаччини, США, ФранцП, ШвецП та !н.
Вщкрито ф!л!ю у Праз! (Чвх!я), в Сфуюур! НПУ
функц!ону€ Украшо-американський гумангтарний
!нститут "В!сконсинсысий мЬкнародний ун!верситет
(США) в УкраТн!". Засновано М!жнароАНий бла-
го/цйний освпн!й фонд !мен! М. П. Драгоманова,
проводяться пер!одичн! МЬкнародн! Драгоматвсыа
читання.

Нин!, стратепчною метою розвитку НПУ виэно-
чено комплексну п!дготовку конкурентослро-
можного педагога, здатного працювати на р!вн!

сучасних ocBiTHbO-виховних технолопй в умовах
!нтеграц!! в загальноевропейське сп!втовариство.
За !н!ц!ати8И вчених ун!верситету створено
акс!олопчну платформу п!дготовки Нового вчите-
ля для об'еднано! Свропи XXI стол!ття (Педа-
гог!чна Консттущя бвропи). Документ пщпиеали
25 ректор!в з 15 кра!н бвроли.

За останнЫи опубл!кованими рейтингами
ун!верситет пос!дае перше м!сце у систем! педо-
гоп'чноТ осв!ти Укра!ни, шосте м!сце (за
к!льк!стю поданих эаяв в!д аб!тур!снт!в) серед
найкращих ун1верситет!в держави. Ми дослухо-
вусмося до думки ! пропозиц!й ношого студент-
ства, адже вважаемо молодь першим прогре-
еивним руш!ем розвитку. Зовдяки цьому Драго-
ман!вський ун!верситет не лише утримус
л!дерськ! позици серед педагопчних ВНЗ, але й
впевнено та твердо ставить нов! ц1л!! досягас fx
сптьними эусиллями.

Зопрошуемо ! вас, шановн! аб!тур!снти до на-
шоТ дружно! команди, велико! Драгоман!всько!
родини. Адже обрат наш ун!верситет — це об
рати свое европейське мойбутне!

Bilcrop АНДРУЩЕНКО
ректор Нацюмального педагопчного

утверситету !мен! М. П. Драгоманом

Передплата на тижневик "Осв/та" не прилиняеться Н1коли/ П' можно оформити в будь-якому поштовому вщдтеннь
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* ВСТУПАЙТЕ ДО ДРЛГ0МЛН1ВСЬК0Г0 УН1ВЕРСИТЕТУ - УН1ВЕРСИТЕТУ еВРОПЕЙСЬКОГО МЛЙБУТНЬОГО *

до Нац!онального педогопчного ун!верситету 1мен! М. П. Драгоманова в 2017 роц1
I. Загольн! положения

1. у цих Прааилох прийому на навчання до НПУ [мен! М. П. Драго
манова в 2017 роц[ (надал! - Правила] терм1ни вживаються в токих
эначенкях:

адресно рсзм[щення державного зомовлення - надання встулнику
на денну та эоочну форми навчання на основ! повно? загальноТ серед-
ньо! осв'гти рекомендацП до эарахування за найвищою !з зазначених
ним пр[оритетносгей заяв, за якою в1н потрапляе в число тих, хто може
бути рекомендований до зарахувсння на м!сця навчання за держав-
ним та рег!ональним замовленням, в1дпов1дно до його конкурсного бо
ла;

в!дб!ркова ком1с>я - структурний пщроздш приймопьно! кожаХ який
виконус и окрем! функьй! в структурному пщроздш! обо у вщокремле-
ному структурному пщроздш! НПУ 1мен! М. П. Драгоманова;

вщкрита конкурсно пропозиц!я (вщхритий конкурс) - конкурсно
пропозиц!я, для яко! кшыа'сть м!сць для навчання за державним замов
ленням визначаетъся в межах м!ж м!н1мальним та максимольним обся-
гоми державного замовлення;

вступне випробування - оц1нювання пщготоаленостт вступника до
здобуття вищо? освгти, що проводиться у форм! зовн!шнього незалеж
ного оц!нювання, вступного 1спиту, спЬбесщи з конкуро«ого предмету
(предмелв), творчого конкурсу, фахового випробування, презентатщ
дослщницьких пропозиц!й чи досягнень тощо;

вступний !спит - форма вступного випробування, яка передбачае
перев1рку р!вня знонь, ум!нь та навичок вступника з конкурсного пред
мету;

всгупник - особо, яка подало заяву про допуск до учасл в конкурс!
на навчання до НПУ !мен! М. П. Драгоманова чи до 1ншого вищого на-
вчального закладу;

бдина державна електронна база з питань освгти [дал! - €дина ба
за) - автомотизовано система эбирання, вериф!кац!?, оброблення,
збер!гання та захисту доних, у тому числ! персокальних, щодо надо-
вач!в то отримувач!в осв!тн!х лослуг э метою забезпечення потреб
ф!зичнихта юридичних ос!б;

закрита конкурсно пропозиц!я (закригий конкурс) - конкурсна
пропозиц!я !з заздолегщь визначеною кшьюстю м!сць для навчання за
державним обо репональним замовленням (эагольний обсяг держав
ного обо репонального зомовлення);

квота-1 - виэначена частина максимального (для вщкритих кон-
курсних пропозиц!й) обо загольного обсягу м!сць державного обо
реттонольного зомовлення (для закритих коккурсних пропозиц!й), яка
може бути викорисгано для прийому вступкик!в, що мають право на
вступ на основ! встулних icnmie, кр!м ос!б, як! мають право на квоту-2;

конкурсна пропозищя (конкурс) • пропозищя НПУ [мен! М. П. Дра
гоманова для прийому вступникгв на певний р!вень вищо! освгти,
спец!альн!сть (нопрям пщготовки, одну обо декшько спец!ал!зац!й,
осв!тн!х програм, козолопй, мов, музичних !нструмекл'в тощо в межах
спещальност!), форму навчання, курс, строк навчання, на основ! здо-
бутого освлнього р!вня обо сгуленю (освгтьо-квал!ф!кац]йного р!вня):
розр[зняють вщкрил, зокрил то небюджетн! конкурсн! пропоэицП;

конкурсний бол • комплексна ощнка досягнень вступника, до яко!
входятъ реэультати встулних випробувань та !ншихпоказник!в, щооб-
раховусться вщповщно до цих Правил; конкурсний бол для конкурс
ного в'щбору на перший курс бакалавра на основ! повно! зогольно! се-
редньоТ обчислюеться з урахуванням реНонольного, галузевого, тери-
тор!ального та першочергового коеф!щЕнлв. Конкурсний бал при роз-
рахунках округлюсться э точн!стю до 0,001;

конкуро1ий в!дб!р - процедура вщбору встулниювдля здобуття ви
що! осели незолежно в1д джерел ф!нансування навчання на конкурсн!
пролозиц?! но основ! конкурсних бол!в та (в раз! !х використання)
пр!ортетносгей заяв встулнипв вщповщно до цих Правил [но кон-
курсн!й основ!];

конкурсний предмет - навчальний предмет, р!вень навчальних до
сягнень 3 якого враховуетъся при проведенн! конкурсного вщбору на
навчання до НПУ [мен! М. П. Драгоманова;

моксимальний обсяг державного зомовлення - максимальна
кшьмсть вступнимв но вщкриту конкурсну пропозищю, яким може бу
ти нодано рекомендащю для эорахування но ж'сця державного зомов
лення;

м[н[мальний обсяг державного зомовлення - ж'нмальна кшьюсть
встулнишв, як! можуть бути рекомендован! но вщкриту конкурсну про-
позищю;

небюджетно конкурсна пропозищя - конкурсна пропозищя, на яку
не надаються м!сця для навчання за державним обо регтональним за
мовленням;

право но эарахування за квотами - право вступника, передбачене
зохоном, щодо эарахування на навчання до НПУ !мен! М. П. Драгома
нова на основ! повно! загальноТ середньо! освгти за квотаю-1 та квотою
для !ноземц!в, що реал!зуетъся вщповщно до цих Провил;

право но першочергове зарахування - право вступника, передба
чене законом, щодо эарахування на навчання до НПУ !мен! М. П. Дра
гоманова за державним замовленням за спецТальн'остями голузей
знакь01 "Осела" то 22 "Охорона здоров'я" в раз! укладення ним уго
ди про вщлрацювання не менше трьох рок1в у сшьськ!й м!сцввосг11 се
лищах жського типу, що реал[зуеться вщповщно до цих Правил;

презентац1я досл1аницьких пропоэиц1й чи досягнень - форма вступ
ного випробування, що може бути передбочена при вступ!, для здо
буття освттнього ступеня доктора фшософн, яко передбачае эаспухо-
вування то обговорення повщомлення вступника;

пр!оритетн1сть - визночено вступником, пщ час подач! эояв, че|>
roBiCTb заяв (вщ 1 до 9, де 1 е покаэником нойбшьш пр!оригетно! за
яви), зо якою визначаетъся ви6!р вщкритих та закритих конкурсних
пропоэнщй для зарохування на навчання для здобуття ступеня бака
лавра но основ! повно! загально! середньо! осагги за державним обо
репональним замовленням;

рейтинговий список встулник1в - список вступниюв за чергов1стю эа
рахування но навчання за конкурсною пропоаиц1ею, що формусться
бдиною базою вщповщно до Умов прийому но навчання до вищих на
вчальних эоклад!в Укра!ни в 2017 роц! (надол! - Умови прийому) та
цих Правил;

сп!вбесща - форма вступного випробування, яко перещбачое пе-
рев!рку р!вня знонь, умгнь та навичок вступника э конкурсного пред
мета (предмепв), за результатами якоТ приймосться протокольне
р!шення щодо надання вступнику рекомендацП до эарохування;

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для
здобуття ступеня боколовро, яко передбачае перев!рку та ощнюван-
ня творчих та/обо ф!зичних зд16ностей вступника (у тому числ! здобу-
то! ран1ше профес!йно! пщготовки], що може використовуватись за
спец1альностями, як! визночен! Перелгком спвц1альносгвй, прийом но

навчання за якими зд!йснюегься з урахуванням р!вня творчих то/обо
ф!зичиих зд16ностей вступниюв, зотвердженим наказом МОН в!д 15
жовтня 2015 року № 1085, эареестрованим в М!н1стерств] юстицП Ук-
ра!ни 04 листопада 2015 року за № 1351/27796;

техн1чна помилко - помилко, яко допущена уповновоженою осо
бою приймально! ком!а~ э питань прийняття та розгляду заяв п1д час
внесения даних вступника обо заяви до бдино! бози, що пщтверд-
жуетъся актом про допущену техи1чну помилку;

широка конкурсна пропозищя (широкий конкурс) - сукупн1сть
вщкритих конкурсних пропозищй, яка складое спшьну пропозищю
держовниААи вищими навчальними закладами широкого обсягу дер
жавного зомовлення для прийому вступниюв но м]сця навчання за дер
жавним замовленням но певну спец1альн!сть (слещал!зац]ю) то форму
навчання. Вщкрита конкурсна пролоэищя може входити лише до
о/щ!е! широко! конкурсно! пропозицП;

широкий обсяг (сулеробсяг) дерхсавного зомовлення - кшьюсть
м1сць на вщкрил конкурсн! пропоэищП, як! склодають широку конкурс
ну пропозищ'ю, на як! може бути нодано рекомендощю для зароху
вання на м1сця держовного зомовлення;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу
но основ! здобутого ступеня обо освгтньо-квал1ф!кац1йного р1вня (обо
такого, що здобуваетъся), яко передбачае перев!рку здатнрсл до опо-
нувоння новчально! протроми певного ступеня вищо! освпи но основ!
здобутих ран!ше комлетеитносгей.

Терм!н "ваучер" вживаеться у значенн!, новеденому в Закон! Ук
роти "Про зайняпсть населения".

2. Ц1 Правило розроблен! на оснон Умов прийому на навчання до
вищих новчольних заклад!в УкроТни в 2017 роц! зотверджених Ноко-
зом М!н1стерства освпи ! науки Укроти в1д 13.10.2016 № 1236, эо-
реестровоних в М1н!стерста! юстицП Укроти за номером
№1515/29645 вщ 23.11.2016 року.

3. Пщстовою для оголошення прийому для здобуття вищо! освпи е
л1ценз1я MmicTepcTBO освпи 1 науки Укроти, акт узгодження перелгку
спещальностей, за якими зд1йенюеться пщготовко здо6увач!в вищо!
освпи за ступенями (осв1тньо-квал!ф1кац1йними р!внями) бакалавра,
спец1ал!ста, маплра та дан! Правила, що зотверджен! в установлено-
му порядку.

4. Прийом но навчання зд1йснюеться в межах л1ценэованого обсягу
за спещольностями (слещ'ал!защями) вщповщно до Перелгку голузей
знонь i спещальностей, за якими зд!йснюеться пщготовко здо6увач!в
вищо! освпи, затвердженого посгановою Каб!нету М1н!стр!в Укроти
е!д 29 квпня 2015 року № 266 (додаток 1). Прийом но навчання но
другий (трепй) то наступи! курен зд1йснюеться в межах вакантних м!ець
л1цензованого обсягу за спещольносгями (нопрямоми пщготовки)
вщповщно до перел!ку спещальностей, нопрям!в пщготовки, зо якими
зщйснювовся прийом но перший курс в!длов1дного року набору (до
даток 3).

Л!цензований обсяг при зорохуванн! для здобуття вищо! освпи для
кожного ступеня та спещольност! о6л1ковуеться за колеидорний р!к,
який тривае 3 01 с!чняпо31 фудня.

5. Прийом вступниюв но навчання проводиться но конкурсн! пропо-
аици, яю самост!йио формуе НПУ !мен! М. П. Драгоманова.

Наави конкурсних пропозищй подаються даржовною мовою обо
дубяюються державною мовою в раз! використання мов нащональних
меншин обо !ноземиих мов.

6. Для здобуття ступен!в вищо! освпи в НПУ !мен1 М. П. Драгомано
ва приймаються:

особи, як! здобули повку эагальну середню освпу обо освгтньо-
квал!ф!кащйний р1вень молодшого спец1ал!ста - для здобуття ступеня
баколовро;

особи, як! здобули ступ1нь бокаловро (освпньо-каол!ф1кащйний
р!вень спещал!ста) - для здобуття ступеня мопстро;

особи, як! здобули ступ1нь моттстро (осв!тиьо-квал!ф!кащйиий р1вень
слещ'ал!ста] - для здобуття ступеня доктора фшософЙ;

особи, ню переводяться чи поновлюються ко навчання.
Для здобуття ступеня вищо! освпи за !ншою спец1альн!стю прийма

ються особи, яю здобули ран!ше токий сомий обо вищий стулть
(р!вень}, обо здобувоють його не менше одного року та виконують у
повному обсяэ! !ндив1дуальний ноечальний план.

Вступники приймаються но навчання на перший курс Особи, як!
здобули освпньо-квал!ф1кащйний р1вень молодшого спещол!ста, мо
жуть приймотись но другий (-фепй) курс обо на перший курс (Ы схоро-
ченим терм1ном навчання). здобуття ступеня бакалавра за !ншою
спещ'альн[стю особи можуть приймотись но другий обо сторш! курен,
перший курс, у тому числ! з1 скороченим терм!ном навчання.

7. Особливостт прийому до вищих новчсшьних заклащв оаб, яю
проживоютъ на тимчасово окупован1й територл, обо переселилися з
не! п!сля 01 очня 2017 року визночоються Порядком прийому для здо
буття вищо! та профес!йно-техн!чно! освпи ос1б, як! проживають но
тимчасово окупован1й територл Укро!ни, зотвердженим наказом
MmicTepCTBO освпи 1 науки Укра!ни 24 тровня 2016 № 560, эареестро
ваним в М1н1стерст8! юстицй Укроти 31 фовня 2016 р. за №
795/28925.

8. Особливосп прийому до вищих навчальних заклад1в оа'б, м1сцем
проживания яких с теригор!я проведения оититерористично! оперощ*!
(но пер!од П проведения), обо переселилися з не! п!сля 01 ачня 2017
року визначаетъся Порядком прийому для здобуття вищо! та про-
фес1йно-техн!чно!освпи оаб, м!сцем проживания якихетеритор!я про
ведения оититерористично! операщ*! (но лер1од!! проведення), зотвер
дженим наказом М1н!сгерства освпи i науки Укроти 21 червня 2016
року № 697, зоресстрованим в М1н!стерств1 юстищ"! УкраТни 1 липня
2016р. за №907/29037.

9. До 20 червня 2017 року дан! Правила подаються НПУ!мен1 М. П.
Драгоманова до £диноТ бози для вериф1кац1! перел!ку спещолмостей.

Вщкритт то зокрит! конкурсн! пропозищ*! для здобуття вищо! освпи,
як! оголошуються но сойп вищого новчальиого закладу [з спещально
стей 106 Геогроф1я, 122 Комл'ютерн! науки, 227 Ф[зична терап!я, ер-
готерап1я) до 31 фоитя 2017 року), не п!зн!ше 15 червив 2017 року
вносяться до Сдино! бози, о вщповщн! загольн! обсяти державного зо
мовлення - впродовж двох да1в п!сля !х отримоння. Моксимольн! та
м!н[мальн! обсяги державного зомовлення оголошуються а тижневий
строк п1сля погодження э д^жавним замояником то вносяться прий-
мальною ком[аЕЮ до бдино! бози до 20 червня 2017 року.

Небюджетн! конкурсн! пропозищ*! можуть вноситиа до Сдино! бози
до 01 червня 2017 року.

10. Особи, як! навчаютъся у вищих навчальних закладах, мають
право но навчання одночасно за декшькомо освпн1ми прогромоми, а
токож у декшькох вищих навчальних закладох, зо умови отримоння
титьки одн!в вищо! освпи за кожним ступенем за кошти державного
{м1сцевого) бюджету (навчання для здобут ступеня магтстра медично-

го, фармацевтичного обо ветеринарного спрямувоиь но основ! повно!
зогольно! середньо! освпи обо освттньо-етая1ф!кац!йного р!вня молод
шого спец1ал!сга вважоетъся одночасним здобуттям ступен!в бакалав
ра та мопсгро).

Не допускостъся одночосне навчання на денн!й форМ! навчання за
двома чи бшьше слещальиостями (спец!ал!зац!ями, освпими профа-
мами, нопрямоми пщготовки) за коипи державного обо м!сцевого бю-
джепв, кр[м випадю'в, передбочених законодавством.

11. Конкурсы! пропозищ! для здобуття ступеня мапстро но основ!
здобутого ступеня (освпньо-квал!ф1кац1йного р!вня] вищо! освпи з
строком навчання понод п!втора роки (кр!м небюджетиих) поперед-
ньо погоджуються 3 державним (регтонольним) зомовником.

12. Орган!зац1ю прийому вступниюв до НПУ 1мен! М. П. Дрогомоно-
во зд!йснюс приймсшьно ком!а'я, склад яко! зсттверджусгься наказом
ректора НПУ [мен! М. П. Драгоманова, який е и головою. Прийлзальна
ком1ая д[с зтщно э положениям про приймальну ком1С»ю НПУ 1мен[ М.
П. Драгоманова, зотвердженим Вченою радою вщ 08.12.15 (протокол
№ 7) з1 зм1нс1ми вщ 23.06.16 (протокол №15) у вццювщносл до Поло
жения про приймальну ком!с1ю вищого новчального закладу, затверд
женого наказом МОН в1д 15 жовтня 2015 року № 1085, зореесфово-
ного в М1н1сгерсгв1 юстищ! УкраТни 04 листопада 2015 року за №
1353/27798. Положения про приймальну комс1ю НПУ [мен! М. П.
Драгоманова оприлюднюегься но оф1щйному веб-сайп НПУ [мен! М.
П. Драгоманова.

Ректор НПУ [мен! М. П. Драгоманова забезпечус коитрольза дофи-
маиням зоконодавства УкраТни, у тому числ! цих Правил, о також
вцйсрилсть то прозор1сть роботе приймально! ком1а!.

Р[шення приймально! ком1сЛ, прийняте в межах !! повновожень, е
пщстовою для видоння вщповщного наказу ректором НПУ [мен! М. П,
Драгоманова та/ обо виконання процедур вступноТ кампанм.

Ус! питания, пов'язон! з прийомом до НПУ 1мен! М. П. Драгоманова,
вирциуютъся приймальною ком!с1ею на П засщаннях. Р!шення прий
мально! ком!сГ! оприлюднюються на оф1щ'йному веб-сайт! НПУ 1мен! М.
П. Драгоманова, як правило, в день прийняття обо не п!зн!ше дня, н!ж
но наступний день п!сля прийняття вщповцтого р!шеиня.

13. Для вступниюв, як! пофебують поселения у гуртожиток, пщ час
встутту, надаються к1мнате гуртожитюв, як! розтошовон! неподал1к в1д
станц1й метро "Дорниця" то "Оболонь".

Поселения вступниюв то студеклв, асп1раилв то !нших ос!б до гурто-
житку вщбувосться вщповщно до Положения про порядок поселения
то проживания в гуртожиткох студм!стечка НПУ 1мен1 М. П. Драгомано
ва затвердженого Вченою радою ук1верситету 29 тровня 2014 року
(Протокол № 12).

14. 8 НПУ 1меи1 М. П. Дрогоманово наявн! можливост! для навчання
ос!6 3 особливими пофебами за певними специальностями, якщо 1м не
протепоказане навчання за оброним нопрямом (спещальн1стю),
вщповщно до Закону Укроти "Про основи сощольио! захищеносп
!нвал1щя в УкраТн!".

15. Порядок та умови збер1гання робпг вступниюв проводиться
вщповщно до Порядку формувоння, ведения та э6ер1гання особових
справ студенпв НПУ [мен! М. П. Драгоманова затвердженого Вченою
радою НПУ 1мен! М. П. Драгоманова 25 фудня 2014 року (Протокол
№5).

Роботе вступниюв, виконон! ними но встулних (спитох, творчих кон
курсах, фахових випробувоннях, сл!вбеадах, як1 не прийнят! на на
вчання, збер!га1отъся в секретар1сп! приймально! ком!с>! НПУ !мен! М. П.
Драгоманова не менше одного року, поттм знищуються вщповщаль-
ною особою 3 число зоступниюа вщповщольного секретаря, про що
ослодоеться акт.

II. Конкурсний вщбЕр
1. Конкурсний в!дб!р для здобуття ступен!в вищо! освпи зд!йснюетъся

за результатами встулних випробувань:
для вступу но перший курс на навчання для здобуття ступеня бака

лавра на основ! повно! зогольно! середньо! освгти - у форм! зовн1шньо-
го незалежного ощнювання, творчих конкурс1в, встулних 1спилв обо
сп!вбес1ди в передбочених цими Правилами виподкох. У 2017 рощ
приймаються сертф!кат зовн!шнього незалежного ощнювання 2016
та 2017 рок1в;

дпя вступу на навчання для здобуття ступеня магтстра на оснош здо
бутого ступеня (осв!тньо-квал!ф!кащйного р!вня} вищо! освгти - у форм!
кпиту 3 [ноземно! мови та фахових встулних випробувань, для вступу
зо спещ'альн!спо 081 "Прово" - у форм! здиного фахового вступного
випробування з викорисганням орган!защ'йно-технолог!чних процеов
эд1йснення эовн!шнього незолежного ощнювання вщловщно до всга-
новленого законодавством порядку (э урохуванням додаткового
вступного випробування для ос1б, як! здобули ступтнь (освпньс-
квол!ф1кащ'йний р!вень) вищо! освпи за !ншою сг>ец!альн!спо];

в 1нших виподкох - у формах, встановлених цими Правилами.
2. Конкурсний вщб1р проводиться на основ! конкурсного бала, який

роэраховуетъся вщповщно до цих Правил.
3. Спещальн! право щодо учост! у конкурсному вщбор! при вступ!

для здобуття вищо! освпи на основ! повно! зогольно! середньо! освпи в
НПУ 1мен! М. П. Драгоманова мають особи:

визнан! тволщоми в!йни вщповщно до пункт» 10-14 ciuiii 7 Закону
Укроти "Про статус ветеранов в!йни, гарант» ix сощальнога захисту";

BTUiM Законом Укро!ни "Про стспус 1 сощольиий эахист пэомадян, яю
построждоли внослщок Чорнобильсько! кспострофи" нсщане прово но
прийом без екзс1мен!в до держовних вищих навчольних заклощв за
результатами сп1в6ес1ди;

особи 3 1нвал1дн!сгю, яю неслроможи! вщвщувоти навчальний за
клад (за рекомендощею оргонтв охорони здоров'я то сощальнога за
хисту населения);

визнан! учасникоми бойових д!й вщповщно до пункту 19 чостени
першо! CTUiii 6 Закону Укроти "Про статус ветеран!в в[йни, гаракл! !х
сощального заттесту", у тому числ! п, яю проходять в!йсьхову службу
{кр[м втськовоспужбовщв строково! служби) в птфядку, визноченому
вщповщними положениями про лроходження в!йськово! служби гро-
мсщянами УкроТни;

дли-сироти, дли, позбовпет батъюаського Ыклування, особи з !х
число;

яю в 2017 рощ' не ^зали учость в основнш та додаткоши сеоях
зовнтшнього незолежного ощнювання з пеанога{их) новчального(их)
предмето{1в) через ноявнтсть эохворюмння обо потологтчного стану,
заэначеного в Перел1ку зохворювань то ткттологтчних статв, що мо
жуть бути перешкодою для проходження зовн!шнього незолежного
ощнювання, зотвердженому наказом М1и!стерства освпи [ науки Ук
раТни, М1н1стерства охорони здоров'я Укроти вщ 29 серлнв 2016 ро
ку № 1027/900, зореестрованому в М1н1стерств1 юстмщ! Укрсини 27
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европЕйського г
rpyws 2016 року за № 1707/29837 {за умоем поАоння до приймаль-
HOI KOMidi еищого навчольиого закладу одного з докуменлв, зазноче-

у шдпумкп 1 пункту 2 наказу Мтнктвроеа осепи 5 науки Укражи,
MiHicrepcTBo охорони эдоров'й У|фажи в1д 29 серпня 2016 року №
1027/900 "Деяи питания yvocri в зовн!шнвому неэалежному отдню-
bohhi та вступних icnnrax oci6, aid маютъ neuii захворювання та/обо
патолопчн! сгони, !нвал<дн1сгь", зореестровоного в Мж!сгерств1 юстицП
Укра|ми 27 грудня 2016 року зо № 1707/29837, обо Konti такого до
кумента);

яким за рЫенням регломенто? ком!а7 при репональному центр!
оцтнювоння якост! освпи вщмовлено в реестращ? дня учост! в 2017 роц!
в зовнтшньому незолежноиу оц1нюванн! через неможлив!сть створення
особливих (спец1апьних) умов (за умови подоння до приймально?
коша? вищого новчсшьного зоклоду Konii медичного висновку за фор
мою первинноТ обл!ково? документа^? № 086-3/о "Медичний висно-
вок про створення особливих (слец1альних) умов для проходження
зовнтшнього незолежного оцгнювоння", зотвердженою наказом
АА1н«стерство освпи 1 науки УкроТни, М!нктерства охорони эдоров'я Ук
ражи вщ 29 серпня 2016 року № 1027/SKX> "Деяк! питания учасп в
зо8Н1шньому неэалежному оц1нюванн! то вступних гспитах ос1б, як! мо-
ють ттевн! захворювання то/абс потолопчн! сгани, !нвал!дн!с1ъ", зо-
реестрованим в М!н!стерств! юсти1д1Укра!ни 27 грудня 2016 року за №
^^07/29837, що зав!рений тдатисом секретаря регламектно! KOMia"!
при репональному центр! оц!нюеання якостт освпи 1 печаткою
репонольного центру оц!нювання якост! освпи, то в1дпов1доога витяту з
протоколу засщання регламектно? ком!а? при регтональному центр!
оц!нювання якост! освпи);

особи, звшьнен! з в!йськовоТ служби (у тому числ! демоб!л!зован1)
п!сля 30 листопада 2016 року;

громадяни УкраТни, яю в р!к вступу здобули повну эагальну серед-
мю освпу за кордоном.

Особи, зазначен! в абзацах п'ятому, шестому, дев'ятому, десятому
цього пункту, мають право на участь у конкурсному в1дбор! ттльки за
результатами вступних гслипв обо ттльки зовшшнього незолежного
оц1нювання 2016 обо 2017 року.

Особи, зазначен! в абзац! сьомому цього пункту, моють право но
участь у конкурсному вщбор! за результатами зовн!шнього незолеж
ного оцтнювання 2016 або 2017 року, обо вступних 1спит!в з певно-
го{их} навчального(их) предмета{!в), э яких не брали участь в основнж
то додатков!й сеоях зовн1шнього незолежного оц1нк»ання 2017 року.

Особи, зазначен! в абзац! восьмому цього пункту, моють право но
участь у конкурсному в!дбор1 за результатами зовн1шнього незолеж
ного оц!нюаания 2016 року або вступних 1спит!в.

Особи, зазначен! в абзацах п'ятому-восьмому цього пункту, моють
право на учасп. у конкурсному в1дбар! пльки зо результотоми вступ
них icnmiB та зовн1шньсго незолежного оцЫювоння 2016 року обо
тшьки зоен!шнього незолежного оц1нювання 2017 року.

4. При вступ! для здобуття ступеня мапсгро з1 спец!альност! 08!
"Прово" особи, як! не можутъ вэяти участь в единому фаховому вступ-
ному випробувонн! через ноявнссть у них зохворювонь, эозночених у
Перел1ку эахворювань то патолопчних сган!в, що можутъ бути лере-
шкодою для проходження зовн1шнього незолежного оц1нювання, зо-
твердженому наказом М!н!стерсгва освпи i науки Укроши та М!н!сгер-
CTBG охорони эдоров'я УкроТни в!д 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареестрованому у М1н!стерств! юстицл УкроТни 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837, як! для викононня едатного фохового вступного випро-
бування потребують створення жших особливих умов, нЬк зазначен! у
Перелтку особливих (спещальних) умов, що створюються для ос1б з
особливими освгтн!ми потребами в пунктах проведения зовнгшнього
незолежного ощнювання, затвердженому наказом М!н1стерства освпи
I ноуки УкраТии, М1н!стерства охорони эдоров'я УкроТни в!д 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареестрованому у М1н!стерств! юстищ! Ук
раТни 27 грудня2016року за № 1708/29838, за кодами 0101 -0104,
0201 -0203, 0206, 0301 -0306,0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступ-
ники, звшьнен! з в!йськовоТ служби (у тому числ! демоб!л!зован!} п!сля
30 червня 2017 року, можутъ браги участь у конкуротому вщбор! за
результатами вступного !спиту з !ноземно1 мови то фахових випробу-
аань у вищому новчальному эоклод!.

III. Право здобувач1в вищо! ccbitm
на pisHi джерело П ф|нансування

1. Ф!нансуваиня тдготовхи здобувач!в вищо? освпи в НПУ !мен! М.
П. Драгоманово эд!йснюе1ъся:

за рахунок аидаткТв державного бюджету (держовне зомовлення);
за рахунок цшьових пшьгових державиих кредипв. Отримоння

цшьових пшьгових державних кредитТв для здобуття вищо? освпи
здтйснюетъся в!дпов!дно до Порядку иодання цшьових пшьгових дер
жавних кредит!в для здобуття вищоТосвпи, затвердженого посгановою
Кабжету М!н!стр!в Укра?ни в!д 16 червня 2003 року № 916;

за ваучероми;
' за кошти ф!зичних та юридичних ос!б (но умовах контракту, зокре-

ма за кошти граипв, яю отримае НПУ !мен! М. П. Дрогомоново но про
ведения ноукових досл'щжень, за якими передбочаетъся пщготовко
здо6увоч!в вищо? освпи ступенв доктора фшософГГ обо доктора ноук).

2. Громадяни Укра?ии моють прово безогшатно здобувоти вищу
освпу в НПУ !мен! М. П. ^^хзгоманово но конкурсной основ! вщповщно
до стандорпв вищо! освпи, якщо певний сгупонь вищо? освпи громадя-
нин здобувае вперше за коипи державного обо м!сцевого бюджету.

Особи, як! здобули освпнъо-квал!ф!кац!йний р!вень слец!сш!ста за
державним або репональним зомовленням, можутъ здобувоти ступ!нь
мапстра лише за ксшти ф!зичних то юридичних оаб.

Особи, як! аступаютъ для здобуття стуттеня бакалавра на основ!
осв!тньо-таал!ф|кац!йного р!вня молодшого спец1ал!сга, можутъ зора-
ховуватись за державиим зомовленням лише в роз! вступу но ту саму
обо спораднену в межах галуз! знань ствщальшсть.

Осо^ може встулити до НПУ !мен! М. П. Драгоманово для здобуття
ступеня MoricTpa на основ! ступеня боколовро то освпньо-
квал|ф*кащйного р!вия спещалкта, здобутого за !ншою спец!альн!стю
(напрямом лщготовки), за умови усп!шного проходження додоткових
вступиих випробувонь 3 урохувонням середнього боло вщповщного
диплома. При цьому в золежност! вщ р!вня вщповщност! освпм!х про-
гром факультетом (Тнстит^м) можутъ встаиовлювотнся додотков! ви-

до такоТ котегор?? оаб у чостин! викононня додшхового гндовщу-
ольиого новчалыюго плану впродовж першого року новчоння. ФТнон-
-мання новчоння за кошти державного то репонольного зомовлення^^^^юетъся в межах нормативного строку новчоння зо основним но-
-чальиим планом.

3 Громадяни УкроТни, яю не завершили новчоння за державиим
Дл оеттональиим зомовленням зо певним ступенем вищо? оонти, мо-

°  ПМВО повторного вступу для безоплотного здобутпт вищо? освпи в
нПУ ^н1 М- п. Драгоманово за тим сомим ступенем освпи зо умови

■  отзувоиня до держовного обо мсцевого бюджету кошпв, мпро-
но оплепу поепуг з пщготовки фахтвщв, вщповщно до Порядку

4. Громадяни УкроТни моють право безоплотно здобувоти вищу
освпу за другою спец!альн1стю у НПУ !мен! М. П. Драгоманово, якщо
за станом эдоров'я вони втратили можлив!стъ виконувоти службов! чи
посодов! обов'язки за отриманою ран!ше квал!ф!кац!ею, що пщтверд-
жуЕТЬСЯ висновками медико-соц1альноТ експедтно? ком!а?, то в !нших
виподоох, передбочених законом.

Громадяни УкраТни моють право безоплотно здобувоти вищу освпу
30 другою спец1сшьн!спо у НПУ 1мен! М. П. Драгомонова, якщо вони
маютъ направления но новчоння, яидоне державиим замовником
вщповщно до эаконодовство.

5. Слещальн! право но здобуття вищо! освпи за державиим зомов
ленням та 30 рахунок цшьових пшьгових державних кредипв в НПУ
!мен! М. П. Драгоманово моють:

особи, зазначен! в абзацах другому-четвертому пункту 3 роэдшу II
цих Правил;

особи, зазначен! в абзацах п'тпому-восьмому пункту 3 роздшу II
цих Правил;

дгти !з с1мей: ос!б рядового ! ночольницьхого складу орган!в
внуф!шн1х справ УкраТни, пол!цейських, як! загинули обо померли
внаслщок поронення, контуэл чи кал!цтва, одержоних п!д час учасп в
антитерористичжй операцн, захищоючи неэалежн!сть, суверенпет то
територ!альну шл!сн!сть УкроТни; ос!б, як! добровшьно зобезпечуволи
(обо добровшьно золучолися до зобезлечення) проведения онтитеро-
ристичноТ опероц!? (у тому числ! злйснювали волонтерську д!яльн!стъ)
то загинули (пропали 6езв!сти), померли внаслщок поранения, контуз!?
обо кал!цтва, одержоних п!д час забезпечення проведения онтитеро-
рисгичиоТ оперощ! (у тому числ! волонтерськоТ ляльност!), перебувою-
чи беэпосередньо в районах актигерористично? операцн у пер!од ??
проведения; ос!б, як!, перебувоючи у склад! добровольчих форму-
вонь, що були утворен! обо сомооргон!зувалися для зохисту незолеж-
носп, суверенгтету то територ!ально1цш!сносп УкроТни, загинули (про
пали безв!сти1, померли внаслщок поронення, контуз!? обо кал1цтва,
одержоних п1д час беэпосередньо? учосл в антитерористичн1й опе
роц!?, зобезпеченн! Ti проведения, перебувоючи беэпосередньо в рай
онах октитерористично? опероц!? у пер!од !Т проведения, зо умови, що
в подольшому ток! добровольч! формувоння були включен! до складу
Збройних Сил, М8С, Нац1онально! гворд!! та Ыших утворених
вщповцщо до закон1в УкроТни в1йськових формувань то провоохорон-
них орган!в; ос!6, як!, перебувоючи у склад! добровольчих форму
вань, що були утворен! обо сомоорган1зувалися для зохиету незолеж-
ност!, суверенгтету, територ!ольноТщл1сносп УкраТни, але в подольшо
му так! добровольч! формувоння не були включен! до складу Зброй
них Сил, М8С, Нощ'ональноТ гвордП та !нших утворених вщповщно до
закон!в УкроТни вшськових формувань то правоохорокних орган1в,
загинули (пропали безв1сти), померли внаслщок поронення, коктузл
чи кал1цтво, одержоних п!д час викононня такими добровольчими
формуваннями эавдонь антитерористично? операцГГ у взасмод!? !э
Збройними Силами, МВС, Нащонольною гвард1ею та !ншими утворе-
ними вщповщно до закон1в УкроТни в!йськовими формуваннями то про-
воохоронними органами, перебувоючи беэпосередньо в районах ан
титерористично? оперощ! у пер!од Т? проведения; вТйськовослужбовщв
(резерв!ст{в, в1йськовозо6ое'язаних) то прац!вник!в Збройних Сил,
Нац1ональноТ гворд!?, СБУ, Служби зовнТшньоТ розащки, Держприкор-
донспужби, Держспецтронсслужби, в1йськовоспужбовшя в!йськових
прокуратур, ооб рядового та начольницького складу п1дрозд!л[в опе
ративного забезпечення зон проведения антитерористичноТ олероцл
ДФС, полгцейеьких, ос!6 рядового, начольницького складу, вТйськово-
спужбовц1в, прац1вник!в МВС, Упровлгння державно? охорони, Держ-
спецзв'йзку, ДСНС, ДПтС, 1нших утворених вщповщно до эоконТв
в1йськових формувань, як1 зохищоли незолежнТсть, суверенпет та те-
ритор!альну цш]сн1стъ УкраТни ! брали безпосередню участь в антиге-
рористичшй операшХ забезпеченн! й проведення, перебуваючи беэ
посередньо в районах антитерористично? операцм у пер1од ii прове
дения, то загинули (пропали безв1сти), померли внаслщок поронення,
контуэйсбо кал1цтва, одержоних пщ час безпосередньоТучаст! в анти
терористичжй опероц!?, забезпеченн! н проведення, перебувбючи беэ
посередньо в районах антитерористичноТ операцл у пер!од й прове
дения, о токож дням !з с!мей прац!вник!в пщприемств, устонов, ор-
гожзощй, як! золучолися до забезпечення проведення антитерорис
тично! опврсцй то загинули (пропали безв!сти), померли внаслщок по
ронення, контузЙ обо кал1цтво, одержоних п!д час забезпечення про
ведення антитерористично? опероцЙ беэпосередньо в районах то у
пер[од й проведення; оаб, як! загинули обо померли внаслщок пора-
нень, кол!цтва, контузй чи гнших ушкоджень здоров'я, одержоних пщ
час учасп у Революцй Гщност!;

;йти, один 3 6атьк1в яких помер енаслщок захворювання, одержано-
го в пер1од учост! в аитигерористичн1й опероцй;

щти учосниюв бойових д1й но теригорй гнших держав, як! загинули
(прополи безв!сги) обо померли внаслщок поронення, контузй чи
кал!цгвО, одержоних пщ час военних д!й то конфл1кпв на теригорй
тших держав, о токож внаслщок захворювання, лов'язаного э пере-
буванням на теригорй !нших держав п!д час цих д1й то конфл!кт1в;

особи, у яких один 3 ботыав (усиновлювач!в) був в!йськовоспужбов-
цем, який зогинув чи визноний судом беэвкно вщсутньою особою при
викононн! ним обов'язюв в!йськово1 служби;

особи 3 !нвс1л!дн!стю I, II фуп то дли э 1нвал!дн!стю в!ком до 18 рох!в,
яким не протипокозоне новчоння за обраною спец!альн1сгю;

шволщи 3 число учасниюв л1кв!дацй нослщюв оворй но Чорно-
бильсьюй АБС то потерпших в!д ЧорнобильськоТ котострофи, щодо
яких всгоновлено причинний зв'язок 1нвал1дност! з Чорнобильською
котострофою, хвор! внослщок Чорнобильсько! котастрофи но проме-
неву хворобу, • категор!я 1 то особи, як! послйно проживали у зон! 6е-
эумовного (обов'яэкового) вщселення э моменту оворй до прийняття
постанови про в!Аселення, - категор1я 2;

дли оаб, визнаних учосникоми бойових лй вщповщно до ттункту 19
чостини першо! ourii 6 Закону УкроТни "Про статус ветеран1в в!йни, га-
рантйТх сошального зохисту";

шахгар!, як! моють стаж пщземноТ роботи не менш як три роки, а то
кож протягом трьох рок1в п!сля здобуття эагальноТ середньоТ освпи осо
би, батьки яких е шахтарями та як! маютъ стаж пщэемно! роботи не
менш як 15 рок1в обо як! загинули внаслщок нещосного виподку но ви-
робництв! чи стали гнволщами I обо II грули;

особи, як! е внутр!шньо перем]щеними особами, вщповщно до За
кону УкроТни "Про забезпечення прав 1 свобод внутр!шньо перем!ще-
них оаб";

Особи, зазначен! в обзощ другому цього пункту, моють право но зо-
рахужоння за державиим зомовленням, якщо вони рекомендован! до
эарохування за результотоми сп!в6еади ко вщкриту обо зокриту кон-
курсну пропозищю, за умови вступу но основ! ловно? зогольноТ серед-

■  AOVBOHKB коиптв державного обо м!сцевого бюджету, витроче-
rtftnoTV посяуг 3 пщготовки фсиивщв, эотвердженоге посгановою

К^нвту MiHicrpiB Укражи вщ 26 серпня 2015 року № 658.

Особи, зазначен! в абзац! третьему цього пункту, моють право но
зарохувоння за державиим зомовленням в межах квоти-1, яка визно-
чено в пункт! 12 цього роздшу, за умови вступу но основ! повноТ зоголь
ноТ середньоТ освпи.

Особи, як! вступаютъна основ! повно! зогольноТсередньоТосвпи, зо-
зночен! в обзоцох четвертому-одинодцятаму цього пункту, моють пра
во но переведения на воконтн! м!сця державного зомовлення в поряд
ку, передбоченому цими Провиломи, яюцо вони зороховон! на но

вчоння за !ншими джерелами фжансування но вщкриту або закриту
конкурсну пропоэиц!ю.

Особи, зазначен! в абзац! двонодцятому цього пункту, моють право
но переведения на м!сця за рахунок цшьових пшьгових державних
кредитТв в порядку, передбоченому законодовством, якщо вони зоро-
хован! но новчоиня за рахунок коштТв ф!эичних обо юридичних ос!б.

Особи, зазначен! в абзац! дванадцятому цього пункту, допускоють-
ся до учасп в конкурсному вщбор! но м!сця державного або реп'оноль-
ного зомовлення но основ! повноТ зогольно! середньоТ освпи в роз! всту
пу за результатами зовн!шнього незолежного оц!нювання 2017 року.

Особи, зазначен! в абзацох другому-третьому цього пункту, не за-
раховон! но новчоння за результатами сп!вбес!ди чи в межах квоти-1,
моють право брати участь у конкурс! но эогальних засадах в!дпов!дно
до конкурсного бсшо.

6. Особливост! прийому но новчоння !ноземц!вта ос!6 без фомодян-
ства до НПУ !мен! М. П. Драгоманово визночен! а роздш! XIV щтх Пра
вил. Ыоземц! то особи без фомодянство, як! послйно проживоють в Ук-
роТи!, особи, яким нодоно статус б!женця в УкроТн!, то особи, як! пофе-
буютъ додатхового обо тимчасового зохисту, маютъ право но здобут
тя вищо? осени кар1вн1 з фомодяноми УкроТни, за виняткоми, встанов-
леними законодовством. Здобуття вищо? освпи заэноченими коте-
гор1ями ос!б за кошти державного бюджету эд!йснюеться в межах квот,
визначених Ка6!нетом М1н1сф!в УкроТни.

7. Прийом но новчоння за держовним зомовленням за рахунок дер
жавного бюджету зд!йснюетъся на спещальност! та форми навчання, за
якими воно сформовано Кобжетом М1н1сф1в УкроТни. М!н!сгерство
освпи i науки, державн! замовники виэначоютъ з окремих спещально-
стей перел1ки спец!ал!зац!й, за якими зд!йснюеться формувоння то
розмгщення державного зомовлення.

Прийом но новчоння 30 державиим зомовленням для здобуття ступе
ня моНсфа у вщокремлених сфуктурних пщроздоох то сфуктурних
пщроздшох НПУ !мен! М. П. Драгомонова, як! зноходитъся в жшому
населеному пункт!, ан!ж м1сцезнаходження НПУ 1мен! М. П. Драгома
ново, не проводиться.

8. Обсяг прийому за державиим зомовленням но основ! повно! зо
гольноТ середньоТ освпи за спещальностями (спец!ал!зашями) голуэ!
знань 01 "Освгга", слец1альностями 035.03 "слов'янськ! мови то лперо-
тури (переклад включно)", 035 "Ф!лолог!я" визночосться державними
зомовникоми у роэр1э1 вищих новчальних зокла^в та форм новчоння.
НПУ !мен1 М. П. Драгомонова може подшити наданий йому загольний
обсяг державного зомовлення за спец!ал1эац!ями 014.02 "Середня
освпа. Моваталперогура (!э заэначенняммови)"таспешальн1стю016
"Спещально освпо" м!ж закритими конкурсяими пропозиц1ями, як1
НПУ 1мек! М. П. Драгоманово спюрюс самослйно. 1нш1 спещальносп та
спец!ал!зацл слещальностей 014 "Середня освпа (за предметними
спец!ал1зац!ями)", 015 "Профес1йна освпа (за спещал1зац!ями)" голуз!
знань 01 "Освпа" утворюють окрем! зокрип конкурск! пропозицП.

Обсяг прийому за держовним зомовленням ко основ! повно! зоголь
ноТ середньоТ освпи за слещальносгями 023 "Оброзотворче мистецтво,
декоротивне мистецтво, реставращ""/ 024 "Хореофаф1я", 025 "Му-
зичне мистецтво" галуз! знань 02 "Культура ! мистецтво", 061 Жур-
нал!сгика галуз! зионь 06 "Журнал1стика" визночастъся державними
замовниками у розр!з! вищих новчальних заклад!в та форм новчоння.
НПУ !мен! М. П. Драгомонова може подшити нодокий йому загольний
обсяг державного зомовлення за цими спещальностями м!ж закритими
конкурсними пропоэищями, як! в!н створюс сомосттйно.

Обсяг прийому за держовним зомовленням за спец!альн!спо 035
"Фшолопя" виэначаеться НПУ !мен1 М. П. Драгомонова у роэр!э1
спещсш!зощй та форм новчоння.

9. Обсяг прийому за держовним зомовленням за рахунок держав
ного бюджету но основ! повно! зогольно? середньоТ освпи за спещаль-
носгями (спец!ал1зац1ями), кр!м перел1чених у пункт! 8 цього роздшу,
виэначаеться заголом для вах вихонавц1в державного зомовлення, що
е у сфер! улравл!ння державного эамовнико, в роэр!з! форм навчання.

Моксимольний обсяг державного зомовлення НПУ !мен! М. П. Дра
гомонова но основ! повкоТ зогольно? середньоТ освпи за кожною
спещальн!сгю (спец1ал!зац1ями спец1ольност! 035 "Фшолопя") визко-
чоетъся НПУ !мен1 М. П. Драгомонова 1 не може перевищувоти:

110% максимального (эогольного) обсягу держовного зомовлення
2016 року, якщо но нього було нодоно рекомендацй до зорохування
в повному обсяз! станом но перший день Тх оголошення, обо но фи
мТсця бшьше, якщо моксимольний обсяг державного эамовпення в
2016 роц! складов менше 30 м!ець;

100% максимального (эогольного) обсягу державного зомовлення
2016 року в гнших виподкох;

10 ос!б, якщо вщповщно до третього-четвертогоабзац1в цього гтунк-
ту виэначосться меншо величина, обо якщо держовне зомовлення в
2016 роц! склодало не бшьше 8 ос!б, обо не нодоволось вэогал! (окр!м
заочно! форми новчоння).

НПУ !мен1 М. П. Драгомонова може самослйно утворювати в межах
кожно! спешольносп (спец!ол!зац1Т спец1альност! 035 "Фшолоп'я") то
форми новчоння в 1щ(ритт конкурск! пропозицм 3 подшом максимально
го обсягу державного зомовлення м1ж ними.

У роз!, якщо конкурсно пропоэиц1я поеднуе декшько спец!ал!зашй,
ocbTthIx лрофам, нозолопй, мое тощо, то в цих Правилах зозначоють-
ея Сфоки (не ран!ше завершения першого курсу року навчання) та по
рядок роэподшу студеилв м1ж ними.

М!н1мальн1 обсяги державного зомовлення для вщкритих конкурс-
них пропозищ'й можутъ виэначотисъ НПУ 1мен! М. П. Драгомонова в об
сяз! не менше двох ос1б. В гнших виподкох м1н!мальний обсяг держав
ного зомовлення для в1дкритоТ конкурсно? пропозицТТ ввожаеться
р!вним одн1й особ!.

Максимольн! та м1н(мальн! обсяги державного зомовлення оголошу-
ються та вносятъся до бданоТ боэи в тижнееий сфок п!сля погодження з
держовним замовником.

10. Обсяг прийому за кошти ф!зичних обо юридичних ос!б но
вщкриг! то зокрит! хонкурсн! пропозици визночоеться НПУ !мен! М. П.
Драгомонова у межах р!зниц! м!ж л!цвнзоааним обсягом з урохуван-
ням його подшу за формами новчоння та моксимольним (зогольним)
обсягом державного зомовлення. Цей обсяг може иорегуватись э уро-
хуванням фактичного викононня державного зомовлення.

11. Обсяг прийому но небюджетну конкурсну пропозищю визно
чоеться НПУ 1мен! М. П. Драгомонова у межах л!ценэовоного обсягу э
урахувонням його подшу за формами новчоння.

12. Квота-1 естоиовлюютъся НПУ !мен! М. П. Драгомонова у межах
десяти в!деотк!в (але не менше одного м!сця) максимального (эогольно
го) обсягу державного зомовлення за вщкритимита закритими конкур
сними пропозищ'ями! оголошуються одночосно 3 оголошенням макси
мального (зогольного) обсягу державного зомовлення.

13. Квота-3 ветоновлюетъся НПУ !мен! М. П. Драгомонова за погод-
женням 3 державиим замовником для эокритих конкурсних пропо-
эиц!й у межах п'ятдесяти вщсотюв эогольного обсягу державного эа-
мовлення доведеного НПУ !мен! М. П. Драгомонова.
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> ВСТУПАЙТЕ йО ДРЛГО^
IV. Строки прийому заяв
та докумекпв, конкурс
ного вщбору та зороху-
воння но новчоння

1. Порядок робот Приймольно! KOMidi:

УН1ВЕРСИТЕТУ

День тмжня Годиня робот»

ВИХ1ДНИЙ
(крЫдшв про8едс1шя
вступних оилробувань

(сп1вбес1д), надштя
Субоп рекомендвшй та

эарахуваиня до НПУ'
iKeid М П. Драгоианова чв
Ьшшхумов, передбаченнкя

циии Правилами)
ВИХ1ДНИЙ

(кр1мдк1в проведети
вступних вшробупань
(сп1вбес!д),надвын>

Нед1ля рекомсндашЯ та
зарахуванш до НПУ

шея! М П. Дратомакова чи
Ьиинхумов, передбаченмки

шши Правялаыи)
Об!дня Перерва - а 13.00 до 14.00 год.

Приймальив гсоы!с1япрашоват11ме
а 09.00 до 18.00 години

20 та 26 липпя; 14 та 15 серпия

Приймольно комая процюе за одресою м.
КиТв, вул. Пирогово, 9, каб. 133.

2. Для вступу но перший курс бакалавра на ос
нов! повноТ загальноТ середньоТ осв1т:

Етшш аступно!
кампанП

РесстраЦ1Я слектротгнх
KaOiiicTia аступ1<мх1д
запшттажспня додаттив
до докумогНо про пооиу
загальпу середмю осо1ту
(для дешю! та заочно?
форм иапчання)
Прнйом заяв та
докуме1гпп,
передбаченнх роа1Цлом
V шст Правил
Зак1|1чс1111я прийому заяв
та докунсггНвдла ос1б,
як! аступаютъ на основ!
сп!п6ес[дн. вступннх
!спит1вабо творчнх
КО||КУПС1в
За>с1нчсн11Я прийому заяв
та докумс1гпвдля ос!6,
як1вступаютъ т1лыа| на
основ! ссртиф!кат!о
зов1|1ш]|ього незалсжного
oiuiiionaiiiM

, TDopHlKoiucypcMCHUbKa
I сес!й)
I Встулн! 1спити

Опрмлюднення спнск1в
ос16. рскомсндованих до
sapaxyBaiuiH за
результатами сп!вбес!дн
3 пов!ломлс11иям про
отрнмания чи
нсотрнмаиня инмн права
здобуовтн вишу осв!^эа
лсржаттм замовдс1П1ям

BcTyniiHKit лк!отр1шалн
позитнвн! рскомендецН
за результатами
сп!вбес!д|1. noBHiiiii
вккоиати вимогн до

ларахуваинв ив Micim
державного замовлешм,
а такожподати нисьмову
эаяву про вкключсния э
коикурсуна !иш! Micim
державного замовлсиия.

Зарахуваиня встулинк!!^
за результатами

сл!вбес1дн на м1сия, то
ф|||а11суготъсл за коштм
державного бюджету.
Опрклюдиеиия
рейтингового списку
всту1П1Ик!а як1аступають
на основ! ссртиф!кат18
зови!шиьиго незалсжного
ои!нюва>1ия. творчнх
коикурс1рта вступит
!стгг1о (у тому мнсл!. за
коотами-1 та каотами-3),
1з эа^шачснням
рскомсндованих до
зарахувания. шо
сформоваинй единою
бааг>и> на основ!
конкурсногобала за
кожноюкон курсною
||ро11оэн1(!сгозг!л>1оэ
виставленимн

остуштками
npiopiiTCTOCTBMH 3
пов!ломлет1ям про
отр>1ман>1я чн
нсотрнмаиня инмн права
злобуввти в1Ш1уоев1туаа
лсржпоннм замонлсниям

OcryiHHiKJi як!отрималн
pcKUMPtiAaiUI, маютъ
викоиатн BiiMoni до

апрпхувпння:

• на м!с11Л державного
замовленнн

- на м1сцяза коштя
ф1з|1чн11хта юрилнчгтк
ос1б
Зарахуваиня вступ1пас!в
в!дбурасться:

- за державинм
:>ам<)влс1И1ям

- за раху|10ки!льових
1|1льгопнх держапннх
крсА'пЧп.'за KuiiiTH
ф|анч>1ихта нарнличних
ос!б

Дс1и1а, заочна
(оисташВйна )та
веч!р11я -форын

29 черв1и по 25 ляпня
(до 18.00)

20 липпя
(до 18.00)

26 лнпня
Сдо 18.00 годшш)

17 по 26 лнпня

21 по 26 лнпня

21 по 23 лилия

не nlmilme
24 лнпня

(до 12.00 годики)

не п!ан1ше
25 лнпня

(до 18.00 гадннн)

не п1эи1ше
26 лнпня

(12.00 годнин)

не п1эп!ше
1 еерлня

(до 12.00 годимн)

tie п1з1|1ше
S серпня

до 12,00 годтыЧ

не п1э1|!шс
14 серпня

не nbiiluie
7 серная

(12.0 одипи)

не п1з1|!ше
15 серпня

* - эарахован! особи влродовж 26 лилия ви-
ключаються э конкурсу на 1нш! м!сця державного
эомовления.

Переведения на вакантн! шсця державного зо-
мовленнята на м!сця за рах)ГНОК цшьових пшьгових
держовних кредилв ос1б, яю зарахояаи! на на-
вчання за кошт ф!зичних обо юридичних ос1б но
основ! noBHoi загальио! середньоТ освгти (у межох
цих Правил), проводиться не п!зн!ше 18 серпня.

3. Для вступу но основ! осв!тньо-
квал!ф!кац!йного р!вня молодшого слец!ал!сга:

Етв1Ш вступяо! квиляиН

Початокпрнйому авяв
та докуме1гг1в
Звкшченвя приВому авяв'
та докумевттв

Провсденнл фаховнх
ветушшхвипробуааыь та
додвпсових вступннх
вштробуваиь

Оприлюднепыя.
рейтингового списку
BciymuadB
Встушпасц як1отрнмвхн
рекоыеидвци, noBHmd
вшсовати шшога до

зарахуввння:

• ш и)сця за коштм
державного бкщжету

- на м1сця за кошти
фЬкчтоста пркднчнкх
ос1б

Зарахуввгпш вступнипв

• за кошти державного
бюджету

-за коштифЬнчннхта
юрнднчннх ос!б

Декна, заочна
( дисташийна)та
веч1р1и формн

навчавкя

24 литом
118.00 пито

2S ЛНПКЯ ПоЗ! ЯИТ1НВ

ве дЬиИи».
01 сершм

не ntoHlme
05 Серова

ао 18.00 годиии)

не ttiauiffie
14 сершм

ве п!зя!ше
08 сершм

(12.0 одвни)
не niaHiiBe
15 серпвя

4. Для вступу на навчакня дпв здобуття ступеня
мапстра за вс!ма формами навчання, кр!м
спец!альносп 081 "Прояо* на осноя! адобутого
ступеня вищо! освгт обо освпньо-квол!ф!кац!йно-
го р!вкя cnei^anicra:

Етапн вступноТ

I Початокпрнйомузахв
' та докуиештв

ЗакЫчешмприйому заяв
та докуме1п1в

Строки проведевпя
вступннх екзаиен!в та
фаховнх випробуввнь

Термш опрнлюдненвя
рейтш1Гового списку •
вступннкгв
TcpMill для ВИК01ШШМ
вступннкаин внмог для
эарвхувапня на навчання
за дерясаввкм
аамовленням

Tepidmi зарахуввння
встуиянхтв

- за державтш
замовденням

• за коттнф1знчннхта
юрнднчннх ос!б

Дснна, заочна
{ днсташййна)та
вечгрвя формн

Haiyraima

25 ЛИТОМ - 12 серпня

не Matrima
14 сершм

не mairime
,  18 серпня

(до 18.00 години)

не niairim.
21 серпня
не п1ав1ше

10 aepeciM

5. Для яступу но навчання для здоб)гття ступеня
бакалавра на основ! ступеня бакаловро, магтстро
чи осв!ть6-квал!ф!кац!йного р!вкв спе1рал!ста
здобутого зо !ншою слец!альн!спо {!ншим напрв-
мом подготовки):

Етапн вступяо!

Початокнрнйоыузаяв та
докуме1птв
Звкшчення прийому заяв
та докумеиттв:

Тери!н опрнлюдненвя
рейтингового сонску
встулншйв

TepMiiiH нрнйшптя р1ше1тя
Прнймалъпо! ком!с!1шодо
зарахувания на навчання

Денна,заочна
( дистакиШва)та
вечфия формн

навчання

01 серпня

не тзЕШПе

03 серпня

не п!зн1ше
04 сершм

3. Для вступу но навчання для здобуття сту
пеня ос!б, як! не менше одного року здобуво-
ють ступ!нь (ося!тньо-квал!ф!коц!йний р!вень)
бакалавра то виконують у повному обсяз! на-
вчольний план, для здобуття ступеня бокалов-
ро за !ншою спец!альн!стю (напрямом п!дго-
товки), за !ншою формою новчоння в НПУ
!меи! М. П. Дрогоманово:

Етапн встугшоТ
компаш!

Початок1фийому заяв
та докуметв

Закниення прийому заяв
та документов:

TepMiH опрклюднсш1Я
рс1пи11говога списку
вступник!в

Тсрмшн арнйняття pimeiuM
Прнйыальни? KOMiciimoAo
зарахуввтом на навчвпвя

Денна,заочна
(дистаншйна)та
8еч!рня формн

21 сершм

12 вересня

14 вересня

не п1эн1ше
18 вересня

V. Порядок прийому
заяв та докумекпв для
учосл у конкурсному
вщбор! до НПУ 1мен1
М. П. Дрогомоново

1. Вступники на основ! повно! зогольно! серед-
кьо? освпи за денною та заочною формами но
вчоння, кр!м ос!б, як! мають спец!альн! прояа на
)гчастъ у конкурсному яОдбор! при вступ! для здо
буття яищо? освгт но основ! повно! загальноТ се
редньоТ освпм, передбочен! пунктом 3 розщлу И
цих Правил обо право но зарахувания за кво-
тою-1 передбоченою пунктом 5 роадшу III цих
Правил, обо маютъ розбЬкносп в пр!звищ!, мен!,
по боткков!, дот! народження, стоп обо фома-
дянств! ястулника, в отестог! та у свртф!кат1
зоан!шнього незолежного оц!иювання, з 12 до 26
липна включно лодоють заяви ллыси в елек-

тронн!й форм!.
Вступники но основ! повно! загальио! середньо!

oaim, що маютъ спец!альн! права щодо учосп а
конкурсному вщбор] при вступ! на здобуття вищо!
освгт на основ! повно! зогольно! середньо! освли,
передбочен! пунктом 4 роа^цлу 11 цих Правил обо
право но зарахувания за квотою-1 передбаче-
яою пунктом 5 роздшу III цих Праяил, 1 божають
схористшмся цими правами, подоють завви в по-
nepoBiH форм!.

Ус! !нш! Koreropii встулник!в подоють заяви
пльки в паперов!й форм!.

Вступники иожуть подот до дев'ят заяв на
м!сця державного то регионального зомовлення в
закритх, то в!Акритих конкурсних пропозиц!ях
не бшьше, н!ж а чотрьох спец/альностей. Подои-
ня заяв но конкурсм! пропозицн, длв учасл в кон
курс! на м!сця зо кошт ф!эичних обо юридичних
ос!б, не обмежуеться.

2. Заява в електроннш форм! подаетьсв вступ-
ником шляхом эоповнения електронно! формн я
режим! он-лайн то розглядоеться приймольною
ком!с!ею НПУ !мен! М. П. Драгоманояо згщно з
Порядком подоння та розгляду заяв в елекгроин!й
форм! на участь у конкурсному ащбор! до вищих
новчальних эаклад!в УкраГни в2017 роц!, зотвер-
дженим наказом М!и]стерстаа освгт ! науки Ук
роти в!д 13 жовтня 2016 року 1236, зо-
ресстрованих в М!н!сгерста! юстцй Укра!ни за №
1516/29646 в!д 23 листопада 2016 року.

НПУ !мек1 М. П. Драгомонова створюе, до по-
чаттсу ресстраци електронних коб!нет!в вступни-
ками, консультац!йн! центри при приймольиих
ком!аях для надання допомот встулником при
подонн! зова в еле1стронн!й форм!. Ви1ц! навчольн!
заклади створюють консультац!йн! центри при
приймольних хом!с<ях для надання допомоги
встулником при подонн! заяв в елв1Сфоин!й форм!.
Вступники можутъ зверн)гтсв до тоютх консуль-
тац!йннх центр!в будь-вкого вищого новчольного
закладу з метою створення електронного кобте-
ту, внесения заяви в електронмй форм!, отестату.

3. Зоява а поперовТй форм! подастъся вступни-
ком особисто до приймольно! KOMid! НПУ !мен! М.
П. ^огоманово. Факт подоння кожно! зояви в па-
перовому 1игля)б ресструеться уповновоженою
особою приймольно! ком!а! в €дин!й баз! в день
прийняття зояви.

4. У заяв! вступники вкозують конкурсму про-
позиц!ю !з зозноченням спец!альносп (напряму
п!дготовки, слвц!ал!зац!!, освпньо! профоми, но-
зологП, моаи) та форми навчання.

П!д час подоння зояв но вщкрип та закрит! кон-
курен! пропоэиде вступники обов'яаково зазиачо-
ють один 3 таких варшнттв:

претендую но участь в конкурс! но м!сця дер
жавного зомовлення i но участь в конкурс! на
м!сця за кошт ф!зичиих то юридичних оаб, у ви-
падху неотримоння рекомендацП за фсю кон-
курсною пропозиц!ЕЮ за держовним зомовлен-
ням;

претендую на участь в конк)фа виключно но
м!сця державного зомовлення;

претендую на участь в конкура виключно на
м!сця за кошт ф!зичних то юридичних ос!б.

П!д час подоння зояв но небюджету конкурс-
ну пропозиц!ю вступники претекдуютъ на участь в
конкурс! виключно зо кошт ф!зичних то юридич
них ос!б.

П!д час подання заяви про участь у конкурсно
му в!д6ор! но основ! повно! зогольно! середньо!
ОС8ПИ вступник, що претендус но м!сця державно
го зомовлення зо денною обо заочною формою
навчання, для здобуття ступеня бакалавра, зо-
зночоб у кожжй зояв! прюритет!сть щс! заяви
вщносно !нших подоних ним заяв; при цьому по-
казник пр!оритетост{ 1 (один) оэначае нойаищу
пр!аритет!стъ.

Зоэночено встулником пр!оритетн!сть заяв не
може бут зм!нена.

Для учост! у конкурс! для вступу за р!эннми
формами навчання, вступники подоють окрем! зо
яви.

5. П!д час подання заяви в папвров!й форм!
вступник пред'являс особисто:

документ, що посвщчуе особу та громадянство
(вщповщно до стаи! 5 Закону Укроти "Про фо-
мадянство Укроти", пункттв 15, 16 чостни пер-
шо! стотт! 1 Закону Укра!ни "Про б!женц!1 та ос!б,
як! пофебуютъ додоткового обо тмчосового за-
хисту", пункту 16 частни лершо! стотт! 1 Зококу
Укроти "Про провоаий стотус !ноземц!в та оаб
без громадянство");

свщоцтво про народження - для ос!б, як! за

о МЛЙБУТНЬОГО *
BiKOM не маклъ паспорта;

в!йськовий квиток обо посвщчення про припис
ку - для в!йськовозобов'язаних (кр!м випадк!в пе-
редбачених эаконодавством);

документ державного зразко (ориНнол) про
раи!ше здоб)гтй освггн!й (освгтньо-
квал!ф!коц!йний) р!веиь, но основ! якого
эд!йснк>етьса вступ,! доделок до нього;

сертиф!кот (сертф!кат) зовн!шнього незолеж
ного ощнювання (длв вступник!» на основ! повно!
загальио! середньо! освли);

документ, як! п!дтвв|ЭД*)''оть право встулнико
на участь у конкура за результатами вст)гпних
!спит!в на основ! повно! загальио! середньо!
ocBim, зарахуваннв за сп!в6вс!дою, зарахувания
за KBOToaui-l обо квотоми-3 (за маявносл).

У роз! вщсутост! з об'сктвних причин доку
мента про здобутий осв1Тн!й (ociimbo-
квал!ф!кац!йний) р!вень може подевотись довадка
державного л!дприс»*ства "Ыфоресурс" про його
здобуття, у тому чисп! без подоння додотку доку
мента про здобутий осв!ти!й (освлньо-
квап!фиац!йний) р<вень.

6. До заяяи, подоно! в паперов!й форм>, вступ
ник додос

6.1. Дпв здобуття ступеня баколодоо новчоння
на основ! повноТ зогольно! середньо! ocwm:

коп!я документа, що посвщчуе особу то фомо-
дянство (вщповщно до стагл 5 Закону Украшн
'Про громадянство Укра!яи', гтункттв 15, 16 чост
ни першо! cTuii! 1 Закону УкраТни "Про 6!женц!в
то оаб, яю потребуютъ додоткового обо тмчосо
вого захисту", пункту 16 чостни першо! стотт! 1
Закону Укроти 'Про правовий статус !нозвмщв
та оаб без громадянства");

коп!ю св!доцтво про народження - для оаб, яа
за мхом не моють пооторта;

коп!ю документа держаяного зразко про
ран!ше здобутий ося1тн!й (осялмьо-
кжал!ф!кац!йний) р!вень, на осноя! якого
эд1йснюстъся вступ,! коп!я додотку до нього;

коп!ю сертф!ката (сертиф!копв) зовнтшнього
незолежного ощнювання (для яступниюя на основ!
повно! зогольно! середньо! ocaim];

Konii докумеклв, як! л!дтверджують право
встулника но участь у конкура за результатами
вступних icnmia но основ! повно! загально! серед
ньо? освли, зарахуваннв за сп!вбес!дою, зараху
ваиня за квотами-1 (за наявносп);

чотри кольоров! фотокартки розмтром 3x4 ой.
Вступники, як! проходятъ творч! конкурси, до-

пускаютъся до участ! в них за наявност! оригтнолу
документа, що посвщчуе особу, та сертф!кота
зотн!шнього незолежного ощнювання.

1нш! копи докумеипв подаютъся встулником, як-
що це викликано особливими умовоми вступу но
вщповщн! конкурент пропоаищ!, установлен! эа-

■ конодожством, у сфоки, визночен! для прийому
докумеипв.

Оригтноли докумеипв при учост! а конкура по-
даються встулником лише один раз (викононня
вимог до зарахувания).

6.2. Для здобуття ступеня (освттньо-
квал!ф!коц!йного р!вня) бакалавра на основ!
осв!тьо-каал!ф!коц!йного р!вня молодшого
спец!ал!ста; на основ! ступен!в (освттньо-
квал!ф!кащйиих р!вн!в) бакалавра, мапстро,
спещалтсга, а також для здобуття ступеня мапстра
но осноя! ступеня вищо! осв!ти чи освпньо-
квал!ф!кащйного р!вня спещс1л!ста:

коп!я документа, що посвщчуе особу та громо-
данство (вщповщно до стал! 5 Закону Укра!ни
"Про фомодянство Укроти", пункпв 15, 16 чост
ни першо! статл 1 Закону Укрогни 'Про б1жени!в
та оаб, як! потребують додоткового обо тимчасо-
вого эохисту", пункту 16 чостни першо! стаи! 1
Закону Укроти "Про правовий стотус !ноземщв
та ос!б без фомадянство");

коп!ю стщоцтва про народження - для оаб, як!
за RtKOM не маютъ паспорта;

коп!ю документа держаяного зразко про
ран)ше здобутий освгтнт (освлньо-
квал!ф!кац!йний) р!вень, на основ! якого
зщйснюеться яступ, i коп!я додотку до ньото;

коп!ю сертф!ката (сертиф!кот!в) зовн!шнього
незолежного ощнюяання (для яступниюв на основ!
повно! зогольно! середньо! ocsim);

коп!ю екзоменащйного листка единого фохово-
го вступного випробувоння 3 викорисганням ор-
ган!зац!йно-технолог!чних процеав зд!йснення
зовн!шнього незолежного ощнювання (для вступ-
ниюв, що встулаютъ на друтй (маттстерський)
р!вень вищо! ocaim за слец1альн!спо 081 "Право");

чотири кольорових фотокартки розм!ром 3 X 4Вступники, як! проходятъ творч! конкурси, до-
пускаютьея до учасп в них за наявносп орипнолу
документа, що посвщчуе особу, то сертф!ката
эовн!шнього незолежного ощнювання.

1нш! копа докумеипв подаються вступником, як-
що це викликано особливими умовоми вступу на
вщповщн! конкурси! пропозищ!, устоновлеи! зо-
конодовством, у строки, визначен! для прийому
докумеипв.

Орипноли докуменпв при учасп в конкурс! по
даються встулником лише один раз (виконання
вимог до зарохування).

6.3. Для вступу на другой курс для здобуття сту
пеня |освгтьо.квал!ф!кощйного р!бня) боколовро
зо тшою спещальн!спо (непрямом пщготояки), зо
!ншою формою навчання в межах вакантнх
л!цензованого обсягу особами, як! не менше од
ного року здобувоють ступ!нь бакалавра то вико-
нують у поаному обсяз! новчальний план:

коп!я документа, що посвщчуе особу та грома
дянство (вщповщно до cTufri 5 Закону УкроТни
"Про громадянство Укра!ни", пункпв 15, 16 чост
ни першо! стотт! 1 Закону Укроти "Про бЕженщв
то оаб, яю' потребують додоткового обо тимчаео-
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вого захисту", пункту 16 частини першо? статл I

кону Укроти "Про провоаий статус 1коземц1в та
6« ф^оданстм");

копгю свщоцтво про нородження - для оаб, як!
Q вжом не моють паспорта;

копно документа державного зразко про
роип^ ЗДобутий cwBiTHm (освкиьо-
квал|ф|кац!йний) р1ввнь, но основ! якого
ЭДиснюеться вступ,! коп!я додатку до нього;

коппо сертмф!ката |евртиф!кат!в1 зовн!шнього
незолежного оц!нювання;

коппо зал1ково! книжки чи !ндив1дуалького на-
вчального плану студента (пвчатко, п1дпис
кершника установи) обо витяг !з зС1л!ково! книжки
\зав|рений в установленому порядку);

чотири кольоров! фотокартки розм!ром 3 х 4 см.
I копи докуменлв подаються вступником, як-

Що це викликано особливими умовоми вступу на
В1Дпов|дн! конкурсн! лропоэицП, установлен! эако-
нодаеством, у строки, визночен! для прийому до-
кументтв.

7. Копп докуменлв, що засвщчують спещальн!
права особи но участь у конкурсному в!дбор! при
встуш для здобуття вищо! освпи на основ! ловно!
загольно! середньо! осяпи, передбочен! пунктом 3
роздтпу П цих Правил, обо право но зарохувоння
за квотою-1 передбочене пунктом 5 роздшу III
цих Правил, подаються вступником особиста при
ттодач! документтв у паперов!й форм! у визначен!
цими Правнломи обо вдрювщно до них терм!ни.
Не подан! своечасно документи, що засвщчують
спещальн! права особи на участь у конкурсному
в!дбор! при вступ! для здобуття вищоТ освпи но ос
нов! noBHoi эагально! середньо! освпи, не доють
право на отримання таких спещальних прав.

8. Konii документтв, що засвщчують спещальн!
права особи на здобуття вищо! освпи за держав-
ним замовленням та за рахунок щльових п'шьго-
вих державних крещптв, передбочен! абзацами
п'ятим-одинодцятим пункту 5 роз<^ III цих Пра
вил, подаються вступником особисто одночосно 3
викононням вимог для эорахування но м!сця дер
жавного замовлення, передбочених в пункт! 1
роздшу VHI цих Правил обо при уклодонн! дого
вору про надоння осв1тн!х послуг м!ж НПУ !мен1 М.
П. Дрогомаиово та ф!эичною (юридичною) осо
бою. Не подан! своечасно документи, що
засвщчують спещальн! право но здобуття вищо!
освпи за держовним замовленням то за рахунок
щльових пшьгових державних кредипв, унемож-
ливлюють реал!защю таких спещальних прав.

9. Ус! Koni! докуменпв засвщчуютъся за ориттно-
лами приймсшьною {вщб!рковою) кам!с!Ею НПУ
!мен! М. П. Драгоманоао обо в установленому эоко-
нодавством порядку. Кол!! документа, що посвщчуе
особу то фомодянство, в!йськового квитка
(посвщчення про приписку), свщоцтва про нарсщ-
ження не пщлягаютъ засвщченню. Koni! докуменпв
без пред'явлення ориг!нол!в не приймоються.

10. Приймольна ком!с!я зд!йснюе перев!рку
пщстав для отримання спещальних прав щодо
участ! в конкурсному в!д6ор! при вступ! но здобут
тя вищо! освпи но основ! повно! загольноТ серед
ньо! осв!ти то спещольних прав но здобуття вищо!
освети за держовним замовленням то за рахунок
щльових пшьгових державних креднлв.

Приймольна ком!с!я зд!йснюб переа!рку серед-
нього бала документа про осв'пу, поданого в па-
перов!й форм! (сбчислюе в раз! вщсутносп), за-
тверджус п сво!м р!шенням i вносить !нформац!ю
про серещ4!й бал документа про освпу до Сдино!
бази. У раз! подоння вступником заяви в елек-
фонн!й форм! приймольна ком!с!я зд!йснюе пе-
рев!рку середнього боло документо про освпу но
пщстав! його сконовоно! копи (фотокопп).

11. Приймольна ком!с!я розглядае заяви то до
кументи вступниюв i приймоЕ р!шення про допуск
до учосп в конкурсному вщбор! для вступу но на-
вчоння до НПУ !мен! М. П. Дрогомоново протягом
трьох робочих дн!в 3 доги ресстроцП зояви в
€дин!й баз! обо отримання резулыопв вступних
випробувонь, оле не п!зн1ше ноступного дня п!сля
завершения прийому докуменпв. Оприлюдиення
поточних рейтингових списк!в вступник1в
зд!йснюетъся на оф!ц!йкому веб-сайт! НПУ !мен! М.
П. Драгоманово на тдсгав! даних, внесених до
Сдино! бази.

12. Факт ознайомлення вступнико з Правилами
прийому, ноявною л!цвнз1Ею i сертиф1катом про
акредитащю в!дпов!ано! освпньо! прогроми {на-
пряму пщготовки, спещольносл], о також фокт на-
явносл'/вщсутносг! пщстав для участ! у конкура за
результатами вступних !спит!в на основ! повно! за-
гально! середньо! оса!ти, зорохуваннв за
сптвбесщою, зарахувоиня за квотою-1 обо кво-
тою-3 ф!ксуються в зояв! вступнико ! пздтверджу-
ються його особистим пщписом при подонн! заяви
у поперов1й форм».

13. Заяво, зарессгровона в €дин1й баз!, може
бути скосована НПУ !мен! М. П. Драгоманово на
пщстав! р!шення приймольио! ком!сП до моменту
зактнчеиня прийому докуменпв но новчоння зо
умови допущения техн!чно! помилки п!д час вне
сения вщповщних даних до Едино! бози, що
птдтверджуеться актом про допущену твхн!чну по-
милку, сформовоним в €дин!й баз!. Скасовано зо-
ява вважоеться неподоною, а факт такого подонняанулюеться в €дин!й баз!. Приймольна ком!е1я
повщомляе всгупников! про свое ршення в день
його прийняття, п!сля чого вступник може подати

У зояву 3 такою сомою прюрнтетнгспо. .
Виправлення техжчних помияок вщбуваеться
моменту включения вступнико до списюв реко-

мендованих до зарохування на новчання.
В^ник мае прово до моменту заюнчения по-

„_иня електронних зояв скасувати у влосному
електрониому кобтет! подону ним ран!шв зоявузарее^овону то допущену до конкурсу у НПУ

!мен! М. П. Драгоманово, без права подання ново!
заяви а такою ж пр!оритетн!спо.

14. При прийнятт! но новчоння ос!б, як! подоютъ
документ про здобутий за кордоном ступ!нь
(р!ввнь) освпи (дол! - Документ), обов'яэковою е
процедура виэноння! встановлення вкв!валентност!
Документа, що зщйснюетъся вщповщна до наказу
М!н!сгерства освпи ! науки Укра!ни "Деяк! питания
визнання в Укра!н! тоземних докуменпв про
освпу" в!д ОЗтравня 2015 року № 504, зоресстро-
воного в М!н!сгерств! юстищ! УкроТни 7 травня 2015
року за № 614/27059 то Положения про визнання
■ноземних докуменпв про освпу а НПУ !мен! М. П.
Драгоманово, зотвердженого Вченою радою
Ун!верситету 28.01.16 (протокол № 10).

15. При прийнятт! но новчоння ос!б, як! подоютъ
документ про вищу духовну освпу, видоний ви-
щим духовним навчальним закладом до 06 верес-
ня 2014 року, обов'яэковим е подання Свщоцтва
про державне визнання документа про вищу ду
ховну освггу обо р!шення Вчено! ради НПУ !мен!
М. П. Драгоманово щодо визнання зазначених
докуменпв вщповщно до Порядку державного
визнання докуменпв про вищу духовну освпу, но-
уков! ступен! та вчен! эвання, видоних вищими ду-
ховними навчальними закладами, зотвердженого
постановою Кабинету М!н!сгр!в Укроти в!д 19
серлня 2015 року № 652.

16. У заяв! в паперов!й форм! передбочосться
згодо вступнико но обробку персональних даних.

VL Орган1зац1я
та проведення
Конкурсного вщбору

1. Для конкурсного вщбору ос!б, як! но основ!
повно! загольно! середньо! освпи всгупоють но
перший курс ступеня бакалавра, зораховуютъся
боли сертиф!кота(!в) зовн!шнього незалежного
ощнюваиня (результоти вступних !спит!в, творчих
конкурс!в) 3 укратсько! мови то лперсттури (пер
ший предмет), математики, Icrapi! Укра!ни обо
eiononl за вибором НПУ !мен! М. П. Драгоманово
(другий предмет), загольноосвпнього предмету, э
якого проводатться зовн!шнб незолежне ощкюван-
ня (НПУ !мен! М. П. Дрогомонова може передбочи-
ти право вступнико на виб!р з двох предмепв], обо
творчого конкурсу (трепй предмет).

Особи, не атестован! з укратсько! мови, подо
ютъ сертифжат зовн!шнього незолежного ощню-
BQHHR 3 мови, ощ'нки 3 яко! висгавлен! в документ!
про асвпн!й (осв!тньо-квал!ф!кащйний] р!вень обо
склодають встулний 1спит з урохуванням ноявносл
вщпов!да4их педогопчних ! науково-педогопчних
прац!вник!в, як! с членами предметних (отес-
тащйних) ком!с!й.

Для конкурсних пропоэищй спещольностей
(спец!ол!зац!й) голуз! "Осв'по", як! передбочають
пщготовку фах(вщв для шкш з навчонням болгорсь-
кою, кримськотаторською, молдовською, ново-
фецькою, польською, рос!йською, румунською,
словоцькою, угорською мовами обо вивченням
цих мов, НПУ !мен! М. П. Драгоманово може до пе-
рел!ку предмепв но ви6!р (трепй предмет) додаво-
ти вступкий [СПИТ 3 вщповщно! мови.

2. Для вступу но перший курс ступеня бакалав
ра на основ! повно? загольно! середньо! освпи кон-
курсний бал розраховуеться за формулою:

Конкурснийбол (КБ) = К1 *П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ
+ К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 - ощнки зовншнього незалежного
ощнювоння обо вступних [спипв 3 першого то дру
гого предмепв; ПЗ - ощнка зовн!шнього незолеж
ного ощнювоння, встулного !слиту обо творчого
конкурсу 3 третьего предмету; А - середн1й бал до
кумента про поБну зогольну середню освпу пере
ведений в шкалу вщ 100 до 200 болш (додаток 2),
ОУ - бол за усл!шне зомнчення пщготовчих курс!в
НПУ !мен) М. П. Драгоманово для вступу до ньога
за шкалою в!д 100 до 200 бал!в при вступ! но
спещ'ольносп (спещ'ал!зац1!), эазначен! в перел!ку
спещальностей (додаток 6).

Невщ'емн! вагов! коеф!щЕнти К1, К2, КЗ, К4, К5
встоновлюються НПУ 1мен! М. П. Дрогомонова з
точмстю до 0,01 (додаток 5): К1, К2, КЗ встонов
люються на р!вн! не менше 0,2 кожний, у раз! про
ведення творчого конкурсу КЗ не повинен переви-
щувати 0,25 (0,5 - для спещольносл голуз! знань
02 "Культура ! мистецтво"; К4 дар!внюе 0,1; К5
дор!внюе 0,05. Сума коеф!ц!енлв К1, К2, КЗ, К4,
К5 для кожно! конкурсно! пропозицм мае дор!вню-
вати 1.

Ощнки 3 документа про повку зогольну серед
ню освпу, як! висгавлен! за 5-бальною школою,
араховуються таким чином: "3" вщпов!даЕ "6", "4"
вщповщое "9", "5" вщповщоЕ "12". У раз! вщсут
носп 3 об'ективних причин додатка до документа
про повну зогольну середню освпу його середн!й
бол в 12-бальн!й школ! вважоеться таким, що
дор!внюЕ 2.

Особам, як! Е членами зб!рних команд Укра!ни,
як! брали участь у м!жнародних ол!мп!адох, пе-
рел!к яких визначений М!н!стерством освпи ! на
уки, чемпганам ! призерам Ол!мп!йських, Паро-
ол!мп!йських 1 Дефл]мп!йських !гор эароховуютъся
ощнки по 200 бал1в з двох вступних випробувонь
за вибором всгупника.

Призерам (особам нагородженим дипломами I-
III ступен!в) IV етопу Всеукражських учжвських
ол!мп!ад 2017 обо 2016 року з бозових предмепв,
призерам III етапу Всеукротського конкурсу-за-
хисту ноуково-дослщницьких робп учн!в - член1в
Мало! акодемм наук Украти 2017 обо 2016 року
остонн!й доданок встановлюсться р!вним 10, о як-
що КБ вступнико при цьому перевищуе 200, то в!н
встановлюсться таким, що дор!внюЕ 200.

Учасником Всеукратсько! ол1мп!ади вищого но-
вчального зокладу для профес!йно! ор!ентац!!
встулник!в на основ! повно! эагально! середньо!
освпи 3 природничо-мотематичних та !нженерно-
техн1чних спещальностей, зоэночених у додатку 6
до цих Правил, як! проводяться вщповщно до По
ложения, можуть нороховувотись за р!шенням
приймольно! ком!а! додотков! бали до сертиф!кату
эовн!шнього незалежного ощнюваиня з одного
предмету при розрохунку конкурсного болу в
НПУ !мен! М. П. Дрогомонова в обсяз! в1д 1 до 20
6ал!в, оле не вище 200 6ал!в за предмет.

Остаточно конкурсний бал балансуеться на
репонольний (РК), галузевий (ГК), сшьський (СК)
то першочерговий (ПЧК) коеф1щ'сити шляхом його
множення на !х добуток, причому:

РК дор!внюе 1,00 для конкурсних пропоэищй
НПУ !мен! М. П. Д^агоманова (вщокремлених та
структурних пщроэд!л!в, як! знаходятъся в !ншому
населеному пункл, ан!ж м!сцезнаходження НПУ
!мен! М. П. Драгоманово) у м!сл Киев!, 1,02 - в
!нших випадках;

ГК дор!внюЕ 1,03 для подоних зояв 3 пр!оритет-
ностями 1 на спещальносл (спещал!эощ*!), як! пе-
редбачен! у додатку 6 до цих Правил, та 1,00 в
!нших випещкох;

СК дор!внюЕ 1,02 для ос!б, зареЕСфованих у
сшьських населених пунктах, як! эдобули повну
зогольну середню освпу у навчальних закладах,
що знаходятъся ко територл сшьських населених
пункпв у р!к вступу, та 1,00 в !нших виподкох;

ПЧК дор!внюЕ 1,10 для ос!б, як! моють право но
першочергове зарахувоння до псдагогтчних на
вчальних зоклащв, та 1,00 в !нших вилощсах.

Якщо п!сля болансування конкурсний бол пере
вищуе 200, то bIh встановлюсться таким, що
дор!внюе 200.

В {нших виподках конкурсний бол роэрохо-
вуетъся - як сума бал!в за вступи! випробування то
!нш! покозники конкурсного вщбору вщповщно до
цих правил 3 урахуваиням прова на першочерго
ве зарахувоння до педагог!чних навчальних за-
клад!в.

У раз! вщсутност! з о6'ективних причин додатхо
до документа про здобутий освпнШ (освпньо-
квал!ф!кац!йний р!вень) його середн1й бол в 200-
6альн!й шкал! вважоеться таким, що вщповщоЕ
м!н!мс1ЛЬНОму можливому значению.

При р]эн!й кшькосп склодових в конкурсному
бол! повинен дотримуватись принцип р!вност! прав
вступник!в.

3. НПУ !мен! М. П. Дрогомонова самослйно виэ-
начоЕ м1н!мальне значения кшькост! бал[в з вступ
них випробувань, 3 якими вступник долускоЕться
до учасл у конкурс!.

4. Результоти вступних !спилв тс творчих кон
куров, для вступниюв но основ! повно! загольно!
середньо! освпи, оц!нюютъся за шкалою в!д 100 до
200 бал!в.

Ощнко за творчий конкурс обчислюстъся як се-
редне орифметичне офимоних бал!в за кожну
сес!ю конкурсу, яких не може бути б'шьше фьох.
Вступники, як! офимоли ощнку нижче мт!мально
встановленого приймольною ком!с!ею боло но
одн!й э них, не допускоютъся до участ! у наступн!й
ceci! творчого конкурсу та конкурсному вщбор! на

11. Ыформащю про призер!в (ос!б ногородже-
них дипломами I-III ступежв) IV етопу Всеук-
ра!нських учн!вських ол!мл!ад э бозових предмвт!в
то III етопу Всеукражського конкурсу-зохисту но
уково-дослщницьких робп учн!в - член!в Мало!
оксдем!! наук Укроти Приймольн! ком!с1! Офиму-
ють 3 Едино! бази.

12. Для конкурсного вщбору ос|б, як! но основ!
ступеня боколовра (ступеня маНсфо, освпньо-
квал!ф!кащ'йного р!вня спещал!ста) всгупоють на
новчоння для здобуття ступеня монстра на
спещальносл (освпн! профоми) вщповщно до до
датку 4 зароховуються:

- вступний екзамен з !коземно! мови;
- всгупне фохове випробування;
додаткове вступив випробування (для ос!6, що

прогнуть здобути ступень монсфо но основ! ступе
ня бакалавра (осв!тньо-квал1ф!кац!йного р!вня
спец!ал!сто), здобутого за !ншою спещальжстю).

Для вступу за спвц[сшьн!сло 081 "Прово" - бали
ЕДИНОГО фахового вступного випробування з вико-
ристонням оргажзащйно-технолончних процес!в
здтснення зовн!шнього незолежного ощнюваиня,
що мае так! складов!:

тест 3 права;
тест загольно! новчально! правничо! компетент-

5. Профоми сп!в6ес!д розробляються на фа
культетах погоджуються Вченими родами факуль-
тепв то зотверджуються головою приймольно!
KOMici! НПУ !меж М. П. Драгоманово не шзжше н!ж
за три м[еящ до початку прийому докумеилв.

Вступи! !спити для вступниюв на основ! повно! за
гольно! середньо! освпи проводяться за профамо-
ми зовн!шнього незолежного ощнювання ос!б, як!
бажоють здобувоти вищу освпу на основ! повно!
зогалько! середньо! освпи.

Прогреми творчих конкурс!в розробляються
факультетами, погоджуються но Вчених родах фа
культете ! зотверджуються головою приймольно!
ком!сП НПУ !мен! М. П. Драгоманово не п!зн!ше нЬк
за три м!сяц! до початку прийому докуменпв. Не
допускоеться введения до творчих конкурс18 зо-
вдонь, що виходять за меж! зоэночених профом.

Профоми сшвбесщ, вступних icnmis, фохових
випробувань та творчих конкурсов обов'язково ол-
рилюднюються на оф!ц1йних веб-сайтах НПУ !мен!
М. П. Драгомснова. У профомох повинн! м!ститися
критерП ощнювання пщготовленост! вступниюв.

6. Особи, як! без повожних причин не з'явилися
но вступи! випробувоння у визначений роэклодом
час, особи, знания яких було ощ'нено болами ниж
че ваоновленого цими Провилами мж!мального
р!вня, а також особи, як! забрали документи п!сля
доги зокжчення прийому документтв, до учасл в
наступних вступних випробувоннях то у конкурс
ному вщбор! не допускоються. Пересклодакня
вступних випробувань не допускоЕТЬся.

7. Апелящ*! на результоти вступних випробу
вань, що проведен! НПУ !мен! М. П. Драгоманово,
роэглядоЕ апелящйна ком!с!я НПУ !мен! М. П. Дра
гоманово, склад та порядок роботи яко! зотверд
жуються нокозом ректора.

8. Вщомост! щодо результсгпв вступних випро
бувань то !нших конкурсних покозниюв вноситься
до Едино! бози.

9. Р!шенням приймольно! komicm результоти
вступного !спиту з конкурсного предмета щодо
вступу но певну конкурсну пропозищю можуть бу
ти зороховон! для учосп в конкурсному вщбор! но
жшу конкурсну пропозищю в НПУ !мвн! М. П. Дро-

10. У роз! эм!ни 6ал!в з конкурсних предмепв
сертиф!кат!в эовжшнього незолежного ощнювоння
за результатами опелящй, приймольно ком!с!я,
п!сля в!дп08!дного повщомлення Едино! бози, вно
сить в!дпов!дн! зм!ни в документощю, перерохову-
ютъ конкурсний бол.

тест 3 жоземно! мови (англ!йська мова, обо
н!мецька мово, обо фронцузька мова).

1нш! вступи! випробування та покозники кон
курсного вщбору для здобуття освонього ступеня
моНсфо визначоються цими Правилами (кр1м всту
пу для здобуття ступеня мопсфо за спвщальн!стю
081 "Прово).

Порядок вступу но новчоння та проведения еди
ного фахового вступного випробування для вступу
но кавчоння для здобуття ступеня маг!сфа за
спец!альн!стю 081 "Право" з викорисганням ор-
ган!эащйно-технолог!чних процес!в эд!йснення
эовк1шнього незолежного ощнювання зотаерд-
жуеться МОН.

Вступник, який подтвердив св!й р!векь знания,
эокремо онглжсько! мови, д!йсним сертиф!катом
теспв TOEFL обо IntemoHonal English Language
Testing System, обо сертиф1катом Cambridge
English Language Assessmeht (не нижче р!вня 81
ЗагальноЕвропейських рекомендащй з мовно!
освгт обо аналопчного р1вня), зв1льняеться в!д
складання вступного !спиту з жоземно! мови. П!д
час виэначення результств конкурсу эазначен!
сертиф!коти прир!внюютъся до результсгпв вступ
ного !спиту 3 жоземно! мови з найвищим балом.

Вступи! випробування ощнюютъся за стобаль-
ною шкалою (в!д 100 до 200 6ол!в). До суми 6ал!в,
офиманих п!д час вступних випробувань до-
дасться середн1й бал (з округлениям до десятих)
екзоменащйних ощнок з додатка до диплому про
здобутий осв!тньо-квал1ф!кац1йний р!вень (ступень)
у стобольжй ужверситетсьюй шкал! (в!д О до 100
6ал!в). Ощ'нки з додатка до диплому про здобутий
осв!тньо-квал!ф!кащйний р!вень (стулжь), як! вис
гавлен! за нощ'онольною шкалою, враховуються
таким чином: "задовшьно" в'щповщае "65", "добре"
ВЩПОВЩОЕ "80", "вщмжно" в'щповщае "95".

Рейтинговий бол особи, яко на основ! ступеня
бакалавра (ступеня мапстра, осв1тньо-
квал!ф!кац!йного р!вня спец!ал!ста) вступае на на-
вчоння для здобуття ступеня мопстро, Е сумою
ощнки 3 екзомену з !ноземно! мови, ощнки з фахо
вого випробування, середаього балу додатку до
диплому про здобуту вищу осе'гту то додоткових
6ал!в.

Рейтинговий бол особи, яко но основ! ступеня
бакалавра (ступеня мопстро, осв!тньо-
квал1ф1кащйного р1вня спец!ал1ста] вступае на ка
вчоння для здобуття ступеня могтстро, здобутого за
!ншою спец!альн!стю (напрямом), е сумою ощнки з
екзомену э жоземно! моей, середнього балу до
датку до диплому про здобуту вищу освгту, додот
кових бал1в та середнього орифметичного ощ'нок з
фахового випробування та додотхового вступного
випробування.

У роз! вщсутносп з об'сктивних причин додатка
до диплома про здобутий стутнь вищо! осв'гги
(освгтньо-квал!ф1кац1йкий р!вень) його середн!й
бол вважоеться таким, що дор1внюе м!н!мальному
р1вню, передбаченому для такого типу документов.

Додотков! боли нароховуються за:
- наявн1сгь опублгковоних статей за оброною

спец1альн1стю у фахоеих наукових журналах (1
стоття -10 6ол!в);

- наявн!стъ опубл!кованих статей за оброною
спец!альн!стю в наукових реценэовоних виданнях
та э6!рках студентських наукових роб'гг (1 сгопя -
4 боли);

- наяви!сть доповщей но всеукражських та
м!жнародних конференщях за оброною
спещальжстю (1 доповщь - 4 боли);

- наявн1сгъ доповщей на ун!верситетських кон
ференщях за оброною спец1альн!стю (1 допов1дь •
2 бали);

- наявн!сгь диплома призера м!жнародних
ол!мп!ад (1 диплом - 20 бал!в), всеукрожських фо
хових ол1мтадта конкурс!в наукових ро6!т(1 дип
лом - 10 бал1в), ун1верситетських фохових
ол1мп!ад та конкурс!в наукових роб!т (1 диплом • 4
боли].

До переможщв хонкурс!в наукових ро6!т
прир1внюютъся переможц! (лоуреоти) ол!мп!ад,
KOHKypeie, змагонь. Список таких ол1мп1ад, кон-
курс!в та змагонь затверджуетъся Приймольною
ком1с!ею не п!зн1ше як за м!сяць до початку прийо
му докуменпв.

Конкурсне зарахувоння вступниюв до ун!вер-
ситету зд!йснюетъся за окремим конкурсом з кож
но! спещольносп (освпньо! прогроми) та ступеня
но п'щстов! Тхнього конкурсного болу.
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13. Для конкурсного вгдбору oci6, як! здобу-
ли освггньо-квал1ф!кац!йний р!вень молодшого
спец1ал!ста, для здобуття стуленя (осв1тньо-
квал!ф1кац1йного р1вня) бакалавра на другий
(трелй) курс або на перший курс (з! скороченим
термжом навчання), в!дпов!дно до додатку 3,
аикористовуеться середк[й бал документа про
неповну вищу осв1ту з округлениям до десятих
частин бола (за 5-бальною шкалою) шляхом до-
давання до реэультат1в вступних фохових ви-
пробувань (творчих конкурсов) э конкурсних
предмелв, що оц!нюються за шкалою в!д 100 до
200 6ал!в.

Особа може встулити до НПУ !мен! М. П. Дра-
гоманово на другий курс для здобуття стуленя
бакалавра на основ! осв!ткьо-квал1ф!кац1йного
ргвня молодшого спец!ал[ста, здобутого за
1ншою спе1л1альн!стю (додоток 3). Рейтинговий
бал а6!тур1Ента, в такому випадку, е сумою
оцжки середнього балу додатко до диплому мо
лодшого спец!ал1ста з округлениям до десятих
частин (за 5-бальною шкалою) то середнього
орифметичного оц!нок з фохового випробувон-
кя та додаткового встулного випробування, що
оц1нюються за шкалою в!д 100 до 200 6ал1в.

При цьому в золежност! в1д р18ня в!дпов1дност1
ocbIthix прогром факультетом (1нститутом) мо-
жуть встановлюватися додатков! вимоги до токоТ
котегори ос!б у частим! виконання додаткового
!ндив!дуального навчольного плану впродовж
першого року навчання.

Особи, як! вступають для здобуття стуленя
бакалавра на основ! осв!тньо-квал!ф!кац!йного
р!вня молодшого спец!ал!ста. можуть зарохову-
вотись за державним замовленням лише в раз!
вступу но ту саму обо слор!днену в межах галуз!
знань спец!ольн!сть, а також на спещальност!,
зозночен! в додкту 3.

У раз! в!дсутност! з об'сктивних причин додат
ко до диплома про здобутий осв!тньо-
квал!ф!кац!йний р!вень його середн!й бол вво-
жавться таким, що дор!внюе мжшальному
р!вню, передбачеиому для такого типу доку-
мент!в.

14. Для конкурсного в!дбору ос!б, як! эдобу-
ли ступ!нь (осв!тньо-квал!ф!кац!йний р!вень) ба
калавра, Moricrpa, осв!тньо-квал!ф!кац!йний
р!вень слец!ол!ста, для здобуття стуленя бакала
вра за !ншою слец!альн!стю (слец!ал!зац!£Ю, на-
лрямом п1дготовки) у межах вакантних м!сць
л!ценэованого обсягу використовуеться се-
редн!й бал додатку документа державного
зразка про ран!ше здобутий ступ!нь (осв!тньо-
квал!ф!кац!йний р!вень), но основ! якого
зд!йснюсться встул.

При цьому в золежност! в!д р!вня в!длов!дносл
ocBiTHix лрограм факультетом (!нститутом) мо
жуть встановлюватися додатков! вимоги до токоТ
категорп ос!б у частин! виконання додаткового
!ндив!дуального навчольного плану впродовж
першого року навчання.

V раз! в!дсутност! э об'сктивних причин додот-
ко до диплома про здобутий ступшь вищо!
осв!ти (осв!тньо-квал!ф!кац!йний р!вень) його се-
редн!й бал вважасться таким, що дор!внюс
м!н!мальному р!вню, передбачеиому для такого
типу докуменпв.

15. Для конкурсного вщбору ое!б, як! не мен-
ше одного року здобувають ступ!нь бакалавра
та виконують у повному обсяз! навчальний
план, для здобуття стуленя бакалавра за !ншою
спец!альн!стю (напрямом пщготовки) на другий
курс 3d !ншою формою новчоння в межах ва
кантних м!сць л!цензованого обсягу використо
вуеться середн!й бол отриманих ощнок за пер
ший р!к новчоння за попередньою
спец!альн!стю (спец!ал!зац!ею).

При цьому в золежност! в!д р!вня вщпоящносп
осв!тн!х прогром факультетом (!нститутом) мо
жуть встановлюватися додатков! вимоги до токо!
категор!? ос!б у частин! виконання додаткового
!ндив!дуального навчольного плану впродовж
першого року навчання.

У роз! в!дсутност! з об'сктивних причин додат
ко до документа про повну загальну середню
осв!гу його середн!й бал в 12-бальн!й шкал! вва
жасться таким, що доргвнюс 2.

16. Для конкурсного вщбору ос!б, як! вступа
ють но навчання для здобуття стуленя доктора
фшософн, эароховуються боли вступних !спит!в
3 слещальност! то !ноземно! мови, а також рв-
зультати !нших форм вступних випробувань
(!спит!в, сп!8бес!д, презентощй дослщницьких
пропозищй чи досягнень), якщо вони передбо-
чен! додатком 7 до цих Правил.

Вступник, який пщтвердив св!й р!вень знания,
эокрема онгл!йськоГ мови, д1йсиим сертиф!катом
тест!в TOEFL обо lnternat!onal English Language
Testing System, обо сертиф!катом Cambridge
English Language Assessment (не нижче р!вня В2
Зогальносвропейських рекомендащй з мовно!
освгти обо оналопчного р!вня), эвшьняетъся в!д
склодоння встулного !спиту 3 !ноземно! мови. П!д
час визночення результопв конкурсу зоэначен!
сертиф!кати прир!внюютъся до результат!в вступ-
його !спкту 3 !ноземно! мови з найвищим балом.

Вщповщно до цих Правил особам, як! вступа
ють до асп!рантури з !ншо! галуз! знань
{слещальност!) н!ж то, яка зазначено в Тх дип
лом! маг!стра (спец!ал!ста), можуть бути призно-
чен! додатков! вступи! випробування.

У раз! вщсутност! з об'сктивних причин додат
ко до диплома про здобутий ступ!нь вищо!
осв!ти (осв!тньо-квал1ф!кац!йний р!вень) його се-
рвдн!й бол вважасться таким, що дор!внюс
м!н!мальному р!вню, передбоченому для такого
типу дохумент!в.

VII. проведения вступних
1спи11в (екзс1мен1вЬ фохо
вих випробувань то твор
чих KOHXypCIB

1. Для проведения вступних !спит!в створюють-
ся екзаменащйи! кам!сп. Для проведення фохо
вих випробувань при вступ! на навчання на ос
нов! ран!шв здобутого ступеня вищо! осв!ти
(осв!тньо-каал!ф!кац!йного р!вня) стаорюються
фохов! отестощйн! ком!с!!. Вступи! !слити до
асп!рантури проводяться лредметними ком!с1ями.

Р!шенням приймально! komIcI! результати
встулного !спиту 3 конкурсного предмета щодо
вступу но певну спец!альн1сть (слец!ал!зац!ю,
освЬню профому, нопрям л!дготовки| можуть бу
ти зарохован! для учост! у конкурсному вщбор!
на !ншу спец!альн!сть (спец!ал!эац!ю, осв!тню
профому, налрям пщготовки) у НПУ !мен! М. П.
Дрогомоново.

2. Результати вступних кпилв та творчих кон-
курс!в, для вступник!в на основ! повно! зогольно!
середньо! осв!ти, оч!нюються за шкалою вщ 100
до 200 бал!в.

Оц1нко за творчий конкурс обчислюсться як
середнс орифметичне Офиманих бал!в за кожну
сес!ю конкурсу, яких не може бути б!льше трьох.
Встулники, як! отримоли ощнку нижче м!н1мально
встановленого лриймальною ком!с!сю бала на
одн!й 3 них, не долускоються до учасл у на-
ступн!й сес!7 творчого конкурсу та конкурсному
вщбор! на навчання.

Профоми творчих конкурс!в розробляються !
затверджуються НПУ !мен! М. П. Драгоманова не
п!зн!ше к!ж за фи м!сяц! до почсттку прийому до-
куменпв. Не допускоеться введения до творчих
конкурсов эовдань, що виходять за меж! зазначе-
них лрофом. ПрОфоми творчих конкурс!в опри-
люднюються но веб-сайт! НПУ !мен! М. П. Драго
манова. У профамах творчих конкурс!в м!стятъся
критерй ощкювання до кожного з них.

3. Результати вступних фохових випробувонь
для вступниюв, як! встулоють на основ! освпньо-
квал!ф!кац!йного р!вня молодшого спец!ал!ста
для здобуття ступеня бакалавра на перший курс
(з! скороченим терм!ном навчання) обо на другий
курс (э нормативним термином навчання), ощню-
ються за шкалою вщ 100 до 200 бал!в.

Р!шенням Приймально! ком!с!! результати
встулного фахового випробування щодо вступу
на певний непрям п1дготовки (спец!альн!сть) мо
жуть бути зарохован! для учасл у конкурсному
вщбор! на !ншу форму навчання налряму пщго
товки (спецгальн1сгь) на який/яку вступас особа у
НПУ !мен! М. П. Драгоманова.

Встулники, що вступають но основ! освгтньо-
квал!ф!кац!йного р!вня молодшого спец!ал!ста
для здобуття ступеня бакалавра на перший курс
(з! скороченим терм!ном навчання) обо на другий
курс (з нормативним терм!ном навчання), як! на
брали на вступному фаховому вилробувонн! [до-
датховому вступному випробуванн!) менше 124
бал!в, до участ! конкурсному вщбор! до НПУ
!мен! М. П. Драгоманово не долускоються.

4. Результати вступних фохових випробувань
(додоткових вступних випробувань) та вступних
екзамен!в для вступнишв, як! вступають для здо
буття ступеня мопстра, ощнюються за шкалою в!д
100 до 200 бал!в.

Р!шенням Приймально! ком!с!! результати
встулного фохового випробування, встулного ек-
замену щодо вступу на певну слец!альн1сть мо
жуть бути зарохован! для участ! у конкурсному
вщбор! на !ншу форму новчоння слещальност!,
на яку вступас аб!тур!снт у НПУ !мен! М. П. Дра
гоманова.

Встулники, що вступають для здобуття стуленя
маггсфа, як! ноброли на вступному фаховому ви
пробуванн! (додатковому вступному випробу
ванн!), вступному екзомен! менше 124 бал!в, до
участ! у конкурсному вщбор! до НПУ !мен! М. П.
Драгоманова не допускаються.

5. Профами вступних !спит!в, сп!вбес!А фохо
вих випробувань (додоткових вступних випробу
вань), вступних екзамен!в для вступу на основ!
здобутого ступеня вищо! осв!ти (осв!тньо-
квал!ф1кац!йного р!вня) розробляються факуль
тетами, погоджуються Вченими радами факуль-
тет!в ! затверджуються головою приймально!
komIcu НПУ !мен! М. П. Драгоманово не п!эн!ше
н!ж за три м!сящ до початку прийому документтв.

Профоми вступних !слит!в, сп!в6есщ, фохових
випробувань (додоткових вступних випробу
вань), вступних екэамен!в олрилюднюютъся на
веб-сайп НПУ !мен! М. П. Дрогомоново.

6. Особи, як! без повожних причин не з'явили-
ся на вступи! випробування у визиачений розкло-
дом час, особи, знания яких було ощнено бала
ми нижче встановленого Правилами прийому
м!н!мального р!вня, о також особи, як! забрали
документи п!сля дети закгнчення прийому доку-
мент!в, до учост! в ноступних вступних випробу-
ваннях то у конкурсному вщбор! не долускоють
ся.

Перескладания вступних випробувань не до
пускоеться.

7. АпеляцП но результати вступних випробу
вань, що проведен! НПУ !мен! М. П. Дрогомоно
во, роэглядоб апелящйна ком!с!я НПУ !мен! М. П.
Драгоманово, склад та порядок роботи яко! за
тверджуються наказом ректора ун!верситету.

Апелящя щодо ощнювоння вступних усних ви
пробувань подасться вступником у Приймальну
ком!с!ю в день його проведення, апеляц!я щодо
ощнювоння вступиото письмового екзамену - не
п!зн!ше ноступного робочого дня п!сля оголошен-

ия ощнки.

Порядок проведення (розгляду) апелящй зо-
тверджуеться ректором НПУ !мвн1 М .П Драгома
нова за тиждеиь до проведення вступних випро
бувань то оприлюднюеться на веб-сайт! НПУ !мен!
М .П Драгоманова.

8. вщомосл щодо результапв вступних випро
бувань та !нших конкурсних показниюв виосять-
ся до бдино! боэи та оприлюднюються за допомо-
гою !нформоц]йних систем, в тому числ! системою
"Конкурс".

VIII. Право но першочергове
зарохування

(кр!м вступниюв, що вступають на основ! по
ено! игальио! середньо! освпи)

1. Право на першочергове эарахувоння до
НПУ !мен! М. П. Драгоманово для здобуття ступе
ня бакалавра на основ! осв!тньо-квал!ф!кац!йно-
го р!вня молодшого спец!ал1сга мають:

особи, яким в!дпов!дно до Закону Укроти
"Про охорону дитинства" нодане токе право;

особи, яким вщповщно до Закону Укроти
"Про основи сощсшьно! зохищеносл твал1д!в в
Укрот!" нодане гаке право;

особи, яким вщповщно до Указу Президента
Укра?ни вщ 21 лютого 2002 року № 157 "Про до
датков! заходи щодо посилення турботи про эо-
хисниюв В!тчизни, !х правового i сощольного эо-
хисту, полшшення в!йськово-поф!отичного аихо-
воння молод!" нодане токе лраво;

випускники нагороджен! дипломом э вщэна-
кою;

призери ол!мп!ад та творчих конкурс!в, як!
проводяться на баз! НПУ !мен1 М. П. Драгоманова
у 2016/2017 навчальному рощ;

випускники педагопчиих коледж!в, як! аходятъ
до навчольного комплексу НПУ !мен! М. П. Дра
гоманово обо навчальних заклош'в э яки ми укло-
ден! в!дпов!дн! договори обо угоди;

лауреати всеукротськихто м!жнародних кон
курсе при вступ! до Факультету иистецтв;

переможц! м!жнародних та 8сеукра?нських
студентських ол!мп!ад;

випускники, як! моютъ науков! публ!кац!! за
оброною спец[альн!стю та !нш1 науков! здобутки;

мойсфи то кондидоти в майсфи спорту при
вступ! до Факультету ф!зичного виховання та
спорту;

особи, як! моють б!льший стаж за оброним на
прямом (спец!альн!спо);

особи, в яких вищий середн!й бал додатку до
кументу про здобутий осв!тньо-квсш]ф!кац!йний
р!ввнь.

2. Право но першочергове зарохування до
НПУ !мен! М. П. Драгоманово для здобуття ступе
ня маНсфо моють:

особи, яким вщповщно до Закону Украти
"Про охорону дитинства" нодане токе право;

особи, яким вщповщно до Закону Укроти
"Про основи сощально! захищеност! твалщ!в в
Укрош!" нодане токе право;

особи, яким вщповщно до Указу Президента
Укроти вщ 21 лютого 2002 року № 157 "Про до
датков! заходи щодо посилення турботи про зо-
хисник!в Вгтчиэни, !х правового ! сощольного зо-
хисту, пол1пшення в!йськово-паф!отичного вихо
вання молод!" нодане токе право;

переможц! м1жнародних та всеукрагнських
студентських ол1мп1ад;

випускники, як! мають науков! публ!кащ7 за
обраною спец!альн!стю та 1нш1 науков! здобутки;

лауреати всеукратських та м!жнародних кон
курса при вступ! до Факультету мистецтв;

мойсфи та кондидоти в майсфи спорту при
вступ! до Фокулыету ф1зичного виховання та
спорту;

особи, як! моють бшьший стаж за обраною
спец!альн!стю (освггньою профомою);

особи, в яких вищий середнт бол додатку до
кументу про здобутий ступ!нь (осв!гньо-
квал!ф1кащ'йний р!вень}.

3. Прово но першочергове зарохування до
НПУ (мен! М. П. Драгоманова для здобуття оупе-
нй (освгтньо-квал!ф1кащйного р!вкя) бакалавра
для ос!б, як! здобули вищу освгту моють:

особи, яким вщповщно до Закону Укроти
"Про охорону дитинства" нодане гаке право;

особи, яким вщповщно до Закону Украгни
"Про основи соч!альноТ захищеност! !нвалщ!в в
Укрот!" нодане токе право;

особи, яким вщповщно до Указу Президента
Украти вщ 21 лютого 2002 року № 157 "Про до-
дотков! заходи щодо посилення турботи про за-
хисник!в В!тчиэни, !х правового ! сощольного зо-
хисту, полтшення в!йськово-паф!отичного вихо
вання молод!" нодане таке право;

лауреати всеукратських то м!жнародних кон-
курс!в при вступ! до Факультету мистецтв;

переможц! м1жнародних та всеукратських
студентських ол!мп1ад;

мойсфи та кандидсгти в майстри спорту при
вступ! до Факультету ф!зичного виховоння та
спорту;

особи, як! моють бшьший стаж за обраною
слец1с1льн!сгю;

особи, в яких вищий свредн!й бол додатку до
кументу про здобутий сгуп1нь (осв1тньо-
квс1л!ф1кац1йний р1вень);

особи, як! мають педагопчну вищу освгту.
4. Право но першочергове зорахувоння до

НПУ 1мен!М. П. Дротоманово для ос!6, як! не мен
ше одного року здобувають ступ1нь бакалавра та
виконують у повному обсяз! навчальний план,
для здобуття ступеня баколояро за тшою
спещальнгстю (напрямом пщготовки) за !ншою

формою навчання: Укроти
особи, яким вщповгдно до Закону Р

"Про охорону дитинство"
особи, яким ВЩПОВГДНО до nlniB в

"Про основи сощольно» зохищеносл IУкроТн!" нодане токе fipoBo; президенто
особи, яким вщповщно до УказуУкроти ащ 21 лютого 2002 року N „„л аа-

датков! заходи щодо посилення тур ^
хисник!в В!тчизни, Тх правового i соцюль
хисту, полтшення в1йськово-патр1отичного
воння молод!" нодане таке право;

лауреати всеукраТнських то мгжнородни
курс!в при вступ! до Ысгигуту мистецтв,

МОЙСфИ то кондидспи в майстри спорту при
вступ! до 1нституту ф1зичиого виховоння та спор-

переможщ м!жнародних та всеукраТнських
студентських oniMnioA,*

особи, як! моють бгльший стаж за о раною
спещольнгсгю;

особи, в яких вищий сервдн!й бал.
5. Прово першочергового зарохування на-

даеться за посл!довн!сло, визначеною в пунктах
1-4 цього роэдТлу.

IX. Рейтингов! списки вступнихгв то рекомен-
дащ7до зарахуваиня

1. Рейтинговий список вступниюв, що Bcryria-
ють но основ! повноТ зогальноТ середиьоТ осв!ш
формусться Единою базою за категор!ями в таюй
послщовносл:

вступники, як! мають право на зарахуваиня зо
результатами сп!вбес!ди;

вступники, як! мають право на зарахуваиня зо
квотами;

вступники, як! мають право но зарахуваиня на
эагольних умовах.

2. Вступники, що вступають но основ! повноТ
загальноТ середиьоТ освггн, як! моють право но
зарахувоння за результотоми сп!вбвс!ди, апоряд-
ковуються за алфовТгом.

У межах !нших эазначених в пункл 1 цього
роэд!лу категор!й рейтинговий список вступник!в
апорядковустъся:

за конкурсним болом в!д бшьшого до меншо-
го;

за лр!оритетн!стю заяви вщ 1 до 9;
за середн!м балом додатка до документа про

здобутий осв!тн!й {осв!тньо-квал!ф!кац!йний)
р!вень в!д бшьшого до меншого.

Якщо встоновлен! в фетъому - п'ятому абзацах
цього пункту додатков! правила не дозволяють
визначити посл!довн!сгь вступниюв у рейтингово
му списку, то приймально ком!с!я ухволюе
вщповщне р!шення самослйно на п!дстав! анал!зу
подоних вступникоми докумеитТв та вносить його
до Едино? бази.

3. Рейтинговий список вступник!в, що вступа
ють на основ! ступеня вищоТ осв!ти {оса!тньо-
квал!ф!кац[йного р!вня) обо на основ! незаюнче-
ноТ вищо! освпи впорядковуетъся:

за конкурсним болом вщ бшьшого до меншо
го;

за середн!м болом додатка до документа про
здобутий сгуп!нь {освгтиьо-квал!ф!кац!йний}
ргвень вщ бшьшого до меншого.

Якщо всгановлен! в другому - третьему абза
цах цього пункту додатков! правило не дозволя
ють визначити посл!довн!сгь всгупник!в у рейтин
говому списку, то приймально ком!с!я ухвалюе
вщповщне р1шення самостТйно но пщстав! анал!зу
подоних вступникоми докумвнт!в вщповщно до
роздалу VIII то вносить його до Едино? бази.

4. У рейтинговому списку всгупник!в зазноча-
ютъся:

пр!звище, !м'я то по батьков! вступнико;
конкурсний бал вступнико (кр!м зароховоних

за сл!в6ес!дою);
пр!оритетн!сть заяви, зазиочена вступником

(лльки на основ! повно! загольно? середньо?
освпи);

озноко пщстав для эарахувоння за реэульта-
томи ствбесщи, вступних !спит!8, квоти-1 обо
квоти-Э (лльки но основ! повно? загальноТ серед
ньо? освпи).

5. Рейтингов! списки формуються Единою ба
зою (що вступають на основ! ступемн вищо? освпи
(освпньо-квал!ф1кащйного р!вня) обо на основ!
незокжчено! вищо? освпи приймольною ком!с!сю
3 Едино) бази) та оприлюднюються у повному об-
СЯЭ1 на оф!щйному веб-сайл НПУ !мен! М. П. Дра
гоманова.

6. Списки вступниюв, рекомендованих до за
рахуваиня за державним замовленням за кож-
ною конкурсною пропсзиц1сю, отримуються
приимальною ком!с!ею з Едино? бази. пврев!ря-
ються но виконання встаноалених критвр|7в то зо-
тверджуються р!шенням приймально? ком1с!Т, оп
рилюднюються шляхом розм!щення на !нфор-
мощиних стендах приймольних ком!с!й та
оф|щиному веб-сайл НПУ !мен! М. П. Драгомоко-
во в)дпов!дно до строюа, визночених у розд1л! IV
цих Правил.

У списку вступниюв, рекомендованих до заро
хування, аазночаються так! сом! дан!, щв ! в рей-
танговому списку вступник!в вщповщно до пункту
4 цього розщлу.

7. Адресне розм!щвмня державного замовлен-
ня для прийому вступмик!в иа здобуття вигдо?
освпи ст)твня баколавра на основ! повноГ эо-
гально) середньо! освпи (денно? та зоочно? фор-
ми) формусться в Един!й боз! но основ! конкурс
них бал!в то прюритетносл з урахуванням зо-
гольних. моксимольних та м!н!мс1льних обсяпв
державного замовления. Вступник може бути ре-
комендований до зарахувоння за найвмщою
пргоритетнкпо в число митгачених иим щд чос
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поданмя заяв, за якою вступник потрапляе у чис
ло тих, хто може бути рекомендовоний до зоро-
хування но м1сця, що фжансуютъся за держовним
эамовленням, м'дповщно до його конкурсного
бола. Техжчне зовдання для ре<1л1зацП адресного
розм11цення державного замовлення формуетъся
■|дпов1дно до Матер!ал1в для роэробки техжчно-
го зовдання до алгор1гтму адресного розшщення
державного замовлення в 2017 роц!.

У раз!, якщс внослщок адресного розм!щення
державного замовлення м1н1мальний обсяг дер
жавного замовлення не досягоеться за вщкритою
конкурсною пропозиц[Ею, то воно анулюеться.

8. Списки рекомендованих до эарахування
оновлюються п1сля виконання/невиконання
вступниками на стулЫь бакалавра на основ!
осв1тньо-квал!ф!кач!йного р!8ня молодшого
слец!ал!сто, на сгул!нь монстра на основ! здобу-
того ступеня бакалавра (осв!тньо-
квал!ф!кац!йного р!вня спец!ал!сга), на ступ!нь
доктора фтософн вимог для зорахувоння на но-
вчоння в!длов!дно до розд!лу XI цих Правил.

9. Офщ!йним пов!домленням про надання ре-
комендац!й до эарахування вважаегься олри-
люднення в!дпов!дного р!шення на стендах прий-
мально1 ком!с11 НПУ !мен! М. П. Драгомонова.

Р!шення приймально? ком!с!Т про рекоменду-
аоння до зарохування також роэм!щуеться на
офщ»йному веб-сайт! НПУ !мен! М. П. Драгомоно
ва, о -гакож в!дображаегься у каб!нет! вступнико в
Сдинж боз! (титьки для вступнимя на основ! по-
аноТ зогольноТ середньоТ осв!ги).

Рекомендовоним до зарахування вступникам
можутъ надсилатись повщомлення засобоми еле-
ктронного та мобшьного зв'яэку.

IX. Рейтингов! списки
вступниюв та рекомендацп
до зарохування

1. Рейтинговий список вступник!в, що вступа-
ютъ на основ! повноТ загольнот середньоТ освгги
формусться бдиною базою за категоргями в так!й
послтдовност!:

вступники, як! моють право но зарахування за
результатами сп!вбес!ди;

вступники, як! мають право на зарахування за
квотами;

вступники, як! моють право на зарахування на
загальних умовах.

2. Вступники, що встулоють на основ! ловноТ
зогольноТ середньоТ освтти, як! маютъ право но
эарахування за результатами сп!в6ес!ди, впоряд-
ковуються за алфавттом.

У межах 1нших зазначених в пункл 1 цього
роздтлу категортй рейтинговий список вступниюв
влорядковуеться:

за конкурсним болом втд бшьшого до меншо-
го;

за пр1оритетн1стю заяви в1д 1 до 9;
за середн1м болом додотко до документа про

здобутий осв!тн1й (осв1тньо-квал!ф!кац!йний}
р!вень в1д 61льшого до меншого.

Якщо встоновлен! в третьему - п'ятому абзацах
|ц>ого пункту додотков! правило не дозволяютъ
визначити посл1давн!сть вступкиюв у рейтингово
му списку, то приймально комюя ухвалюе
в!дпов!дне ртшення самосг1йно на шдстав! анал1зу
поданих вступниками докумекттв та вносить його
до СдиноТ бази.

3. Рейтинговий список вступниюв, що вступа-
ють на основ! ступеня вищоТ освтти (осв!тньо-
квол!ф!кац!йного р!вня} обо на основ! незак!нче-
ноТ вищоТ осв!ти влорядковуеться:

за конкурсним балом в!д бтьшого до меншо
го;

за середитм болом додотха до документа про
здобутий ступтнь (осв!тньо-квол!фткац!йний)
ртвень в!д бшьшого до меншого.

Якщо всгоновлен! в другому - третьему обзо-
цох цього пункту додотков! правила не дозволя
ютъ визначити посл!довн!сгь встулниктв у рейтин
говому спистгу, то приймально комтстя ухволюс
в!длов!дне р!шеиня самост!йно но птдетов! анолтзу
лодоних вступниками докумеиттв в!дпов!дно до
роздшу VHI то вносить його до €дино! бози.

4. У рейтинговому списку вступник!в зозноча-
ються:

пр!звище, !м'я та по ботьков! вступнико;
конкурсний бол вступнико (кр!м зараховоних

эо сп!вбес!дою};
пр!оритвтн!сть заяви, зазначена вступником

(т!льки на основ! повноТ загально! середньот
освтти);

озноко птдстав для зарохування за результа
татки сшвбестди, вступних !спит!в, квоти-1 оЬо
квотм-З (пльки на основ! повнот зогольнот серед
ньоТ ОСв1ти).

5. Рейтингов! списки формуються €диною
ЗОЮ (що встулоють на основ! ступеня вищот освт
(осв1тньо-квал!ф!кац!йиого ртвня) обо но
незаюнчеиоТ вищот освтти приймальною комтст
3 €^иоТ бози) та оприяюднюються у
сяз! на оф1цТйному веб-сайт! НПУ тмеит М- • ДР
готканова.

6. Списки встулниктв, рекомендовоних д
рахування за держовним замовяенням
ною конкурсною пропозицтею,
приймальною ком!с!ею з бдинот бази,
•««я но викоиання встаноалених _
»^джуються р!шения* приймальнот ко '
рилюднюються шляхом розмтщения "
мацтйних стендах прийтиальних * „р,
®ф!и1ймому веб-сайт! НПУ 1мвнт М. -
•а вщловтдно до crpoidi, яизначених у р
ЧМхПровип.

У списку встулниктв, рекомендовоних до эара
хування, зозночоються так! сом! дан!, що i в рей
тинговому списку вступниктя вздповт^о до пункту
4 цього роздшу.

7. Адресне розмтщення державного замовлен
ня для прийому вступник!в но здобуття вищоТ
освтти ступеня бакалавра но основ! повноТ зо
гольноТ середньоТ освтти (денноТ то заочно! фор-
ми] формуетъся в Сдин!й баз! но основ! конкурс-
них бал!в то пр!оритетност! з урохуванням за
гальних, максимальиих та м!н!мальних обсяг!в
державного замовлення. Вступник може бути ре
комендовоний до зарохування за найвищою
прторитетнтсло з число зазначених ним п1д час
подоння зояв, за якою вступник потрапляе у чис
ло тих, хто може бути рекомендовоний до заро
хування но м!сця, що ф!нансуються за держовним
эамовленням, втдповщно до його конкурсного
боло. Технтчне зовдання для реал!зацП адресного
розм!щення державного замовлення формуетъся
в!дпоа!дно до Матер!ал1в для розробки техн!чно-
го зовдання до алгоритму адресного розм!щення
державного замовлення в 2017 роц!.

У роз!, якщо внослщок адресного розм!щення
державного замовлення м!н!мальний об'сяг дер
жавного замовлення не досягоеться за втдкритою
конкурсною пропозицтею, то воно анулюеться.

8. Списки рекомендованих до зарохування
оновлюються птсля виконання/невиконання
вступниками но ступ!нь бакалавра но основ!
осв!тньо-квал!ф!кацтйного р!вня молодшого
спец!ал!сто, но сгул!нь матТстро но основ! здобу-
того ступеня бакалавра {оса!тньо-
квал!ф1кац!йного р!вня спец!ал!ста), но стутнь
доктора фТлософи вимог для зарохування но на-
вчоння в!длов!дно до роздшу XI цих Правил.

9. Оф!ц!йним повщомленням про нодоння ре-
комендац1й до зорахувоння ввожоеться опри-
люднеиня вщповщного р!шення но стендах прий
мально! ком!с!Т НПУ !мен! М. П. Драгомонова.

Ртшення приймально! komIcm про рекоменду-
воння до зарохування також розмтщуеться но
офТт^'йному веб-сайт! НПУ !мен! М. П. Драгомоно-
во, о також вщоброжасться у кобтнет! вступнико в
€дин!й баз! (пльки для вступкиктв на основ! по
ено! ЗОГОЛЬНОТ середньоТ освпи).

Рекомендовоним до эарахування вступникам
можутъ надсилатись повщомлення засобоми еле-
ктронного то мобшьного зв'язку.

X. Реал1зац!я прааа
вступник!» на обрання
м!сця новчання

1. Особи, як! подоли заяви в паперов!й обо в
електронн!й форм! то беруть участь у конкурсно
му вщбор! но м!сщ| державного замовлення, п!сля
прийняття приймальною ком!с!ею ртшення про
рекомендувоння до зорахувоння вщповщно до
строку, визначеного в роздш! IV цих Правил обо
вщповщно до нього, эобов'язон! виконоти вимоги
для зарахування но м1сця державного замовлен
ня; подати особисто оритНиоли документа про
осв!тн1й (осв!тньо-квал!ф!кац!йний) р!вень то до
дотко до нього, сертифткоти зови1шнього неза
лежного ощнювання то/обо !нш1 документи, пе-
редбачен! цими Провиломи, до приймально!
(в!д6!рковоТ) komIcm НПУ тмен! М. П. Дрсгомано-
ео. Подои! ориг!нали докуменпв збер1гаютъся у
НГ1У !мен! М. П. Дрогоманово протягом усього
пер1оду новчання. Особи, як! подоли заяви в еле-
ктронжй форм!, хр!м того эобов'язон! пщписати
власну эояву, роэдруковану приймальною
ком!с!сю.

2. Особи, як! в установлен! строки, виэначен! у
роздшу IV цих Правил або вщповщно до нього,
не виконоли вимог для зарохування но м!сця дер
жавного замовлення, втрачають право в поточно
му роц! но зарохування на навчання за держов
ним эамовленням, кр1м випадк1в, визночеиих у
роздшох XII то Xill цих Правил.

3. Особи, як! подали заяви в паперов!й або в
електроннтй форм! та беруть участь у конкурсно
му вщбор! но м!сця эо кошти ф!зичних, юридич-
них ос!6, п!сля прийняття приймальною ком!с!ею
р!шення про рекомендування до зарахування
в!дпов!дно до строку, визначеного в роздш! IV
цих Правил обо в!длов!дно до нього, зобов'язан!
виконоти вимоги для зарохування но м!сця за ко
шти ф!зичних, юридичних ос!б: подати особисто
оритНнали документа про осв!тн!й (освгтиьо-
квал!ф!кац!йний) р!вень та додатко до нього,
в!йськовий квиток обо приписне св]доцтво (для
в!йськовозо6ов'язаних), кр!м передбочених за-
коиодовством випадк!в, сертиф!кати эовн1шнього
незалежиого ощнювоння та/а6о !нш! документи,
передбочен! цими Правилами, до приймально!
(в!дб!рково!) комки НПУ !мен! М. П. Драгомоно
ва. Подан! оригтноли докуменпв збер!гаютъся у
НПУ !мви! М. П. Дрогоманово протягом усього
пер!оду новчання. Особи, як! подали заяви в еле-
ктронн!й форм!, кр!м того зобов'язан! пщписати
власну заяву, роздруковону приймальною
ком!с1ею.

XI. Коригування списку
рекомендованих до

1. Приймально комюя онулюе ран1Шв нидон!
рекомендотщ вступникам, як! не виконоли вимог
для зорахуяання на м!сця державного замовлен
ня передбочених в пункт! 1 роздшу X цих Пра
вил.

2. Р!швння щодо учасп вступнико у конкура

на навчання за кошти ф1зичних та/або юридич
них ос1б 3 число тих, яким було анульовано реко-
мендащю до зарахування на навчання за дер-
жавним эамовленням обо яким було не нодоно
рекомендощю до эарахування но навчання за
держовним эамовленням i як! при подач! заяви
заэночили "претендую но участь в конкурс! ви-
ключно но мкця державного замовлення", прий-
маеться зо заявою вступника у доа!льн!й форм),
що подосться до приймально! komIcm вищого на-
вчальиого закладу та долучаегься до його особо-
BoicnpoBH.

Вступники при зорохувонн! но новчання за ко
шти ф!эичних та юридичних ос1б п1сля эак1нчення
строку прийому докумект1в можуть эмшювати
спвц!альн!сть на 1ншу в межах одного вищого на-
вчального зокяоду (за умови зб1гу конкурсних
предмепв то при иоявносп воконтних м1сць л!цек-
зовоного обсягу шляхом перенесения заяви).

3. Вступники, рекомвндовон! но новчання за
кошти ф1эичних то/обо юридичних ос!б, зо
бов'язан! виконоти вимоги для эарахування
вщповщно до пункту 3 роздшу X цих Провил.

Догов!р про нодоння ocbithIx послуг м!ж НПУ
■мен! М. П. Дрогоманово та ф!зичною (юридич-
ною) особою укладоетьея п[сля видання наказу
про эарахування. У раз!, якщо догов!р не буде
уклодено протягом двох тижн!а з доги видання
наказу про зарахування, наказ про зарохуван
ня ц!сТ особи скосовуеться. Оплата новчання
э^йснюсться згщно 3 договором, уклоденим сто
ронами.

4. Приймально комк!я онулюв ран!ше нодон!
рекомендацм вступникам, як! не виконоли вимог
для эарахування на мкця державного замовлен
ня, передбочених в пункп 3 роздшу X цих Пра
вил.

5. При одночосному новчонн! за кшькомо
спещольностями (нопрямоми пщготовки,
спец!ал!эац!ями, осв!тн!ми прогромоми) то фор
мами новчоння, кр!м двох денних, одно з яких зо
держовним эамовленням або за рахунок цшьо-
вих пшьгоаих державних кредит!в, оригтноли до
кумента про осв!тн!й (осв!тньо-квал[ф!кац!йний)
р!вень, додатка до нього державного зрозко, о
також оригтноли сертиф!кат!8 зо8н!шнього неза
лежного ощнювоння збер!гаюгься у вищому но-
вчальному зоклод! зо м!сцем новчання за дер
жовним эамовленням обо за рохунок цшьових
пшьгових державних кредитив протягом усього
строку навчання.

При одночосному новчонн! за кшькомо
спещальностями (нопрямоми пщготовки,
епеш'ал!зац!ями, осв!тн!ми профомоми) то фор
мами новчання, кр!м двох денних, за кошти
ф!зичних то юридичних ос!б орипноли вищезаз-
ночених докуменпв збер!гаються в одному з ви-
щих новчальних эоклодк но ви6!р студента про
тягом усього терм!ну навчання. Доещко про
збер!гання орипнал1в докумеиттв видоеться но ви-
могу студента вищим навчальним закладом, у
якому вони зберггоються.

XIL Переведения на
вокантн! мкця державного
замовлення oci6, якл
зароховон! но навчання за
кошти ф!зичних, юридич
них ос|б на ОСНОВ! повноТ
загольноТ середньоТ осеки

1. НПУ 1мен! М. П. Дрогоманово сомоспйно на
дое рекомендацм для о^фесного рози!щення дер
жавного замовлення вступникам на основ! повно!
загально! середньо! освети в межах м!сць, но як!
були нодан! рекомендацм до зарохування до
НПУ !мен! М. П. Дрогоманово за в!алов!дною кон
курсною пропозиц1ею в порядку, передбоченому
пунктом 7 розд!лу IX цих Правил, ! надал! ануль-
ован! згщно э пунктом 1 роздшу XI цих Провил.

2. Правом переведения но воконтн! м!сця дер
жавного замовлення користуютъся особи, як! не
отримували рекомендацм до зарахування но
мкця державного замовлення в порядку, перед
боченому пунктом 6 роздёлу IX цих Правил.

3. Переведения но воконтн! мкця державного
замовлення ос!б, як! зарохован! но навчання за
кошти ф1аичних обо юридичних ос!б но основ!
повно! загально! середньоТ освтти, здёйснюеться в
так!й послщовност!:

особи, як! моють спещольи! прово но здобуття
вищо! осв!ти за держовним эамовленням та за ра
хунок цшьових пшьгових державних кредит!в,
лередбачен! абзацами четвертим-восьмим пунк
ту 5 розд!лу III цих Правил неэалежио вщ кон
курсного бола;

особи, як! мають спец!альн1 право на здобуття
вищо! осв!ти за держовним эамовленням та за ра
хунок цшьових пшьгових державних кредипв,
передбочен! абзацами другим-трвт!м, дев'ятим-
десюим пункту 5 роздшу III цих Правил в роз!,
якщо отриманий ними конкурсний бол менший
вщ м!н!мальиого, який дозволив отримоти реко-
мендощю до зарохування но м!сця держовного
замовлення зо ц!ею конкурсною пропоэищею за
загальним конкурсом в порядку, передбоченому
пунктом шостим роздшу IX цих Правил, не
бшьше н!ж на 10 6ал!в (на 20 бал!в для спецёаль-
ностей, зазначених у додотку 6|;

особи, як! мають спец!альн! права на здобуття
вищо! освгги эо держовним эамовленням та зо ра
хунок цшьових пшьгових державних кредипв,
передбочен! абзацами четвертим та одинадця-
тим пункту 5 роздшу III цих Правил у раз!, якщо

отриманий ними конкурсний бол менший в!д
м1н!мального, який дозволив отримоти рекомен-
дац!ю до эарахування на мкця державного за
мовлення за щею конкурсною пропозищею за за
гальним конкурсом а порядку, передбоченому
пун1стом 6 роздшу IX цих Правил, не бшьше н1ж
на 10 бал1в (пльки для спец1альностей, зазначе
них у додотку 6);

особи, як! не отримоли право но мкця за дер
жовним эамовленням в порядку, передбоченому
пунктом 6 розА1лу IX цих Правил (пльки для
спец1альностей, зазначених у додотку 6).

Переведения на воконтн! мкця державного за
мовлення ос[6, зазначених в абзацах другому-
п'ятому цього пункту, проводиться при вщсутност!
непереведених ос!б попередньо! котегорм або в
роз! Тх письмово! вщмови в!д переведения то в
послщовност! вщ бшьшого до меншого конкурс
ного бала в межах кожно! 1э зазначених коте-
гор!й.

У роз! aiAcyrHoai достотньо! кшькост! м!сць для
переведения но воконтн! м1сця державного за
мовлення ос1б, зазначених в абзац! другому
пункту 5 цього розАлу, НПУ !мен! М. П. Драгомо
нова використоауе для цього воконтн! м!сця дер
жавного замовлення з 1нших спещальностей ц1е!
голуэ!, о при !х вщсутносл - !нших голуэей энонь,
ц1еТ обо !ншо! форми навчання (п1сля переведен
ия но воконтн! м!сця державного замовлення ос!б,
зазначених в абзацах другому-л'ятому цього
пункту зо вщпоощною спец1альн!стю то формою
навчання), про що негойно ставить до вщомо
вщповщного державного зомовника.

Невикористон! п!сля цього м!сця державного
замовлення ввожоються такими, що не розм!швн!
в НПУ !мен! М. П. Дрогоманово. НПУ !мвн! М. П.
Драгомонова повщомляе державного зомовника
про !х к!льк!сть у розр1з! спец!альностей
(спец!ал!эац1й) то форм новчання. У роз! вщсут-
иосп достатньо! кшькост! м!сць для переведения
на воконтн! мкця державного замовлення ос!б,
зазначених в абзац! третьему пункту 3 цього
роздшу, НПУ 1мен! М. П. Дрогоманово надсилае
державному зомовнику запит но видшення до-
даткових м!сць державного замовлення за раху
нок ловернутих. Р!шення щодо використоння цих
м!сць приймос Конкурсно комкш державного зо
мовника.

XIII. Наказ про зарахуван
ня, додатковий конкурс,
зарохування за рахунок
цтьового лмьгового

державного кредиту
1. Нокози про зорахувоння но новчання вида-

ються ректором НПУ !мен1 М. П. Драгомонова на
пщстав! р!шення приймально! ком!с7Т. Накози про
эарахування на новчоння з додотками до них
формуються в €дин!й баз! то оприлюднюються но
!нформац!йному стенд! приймольно! комкн !
оф1ц!йному веб-сайт! НПУ !мен1 М. П. Дрогомано
во у вигляд! списку зараховоних у строки, всто
новлен! в роздш! iV цих Правил обо вщповщно до
нього.

2. Ргшення приймально? ком!си про зорохуаан-
ня вступника може бути скасовоне приймальною
ком!с!ею у роз! виявлення порушень з боку вступ
нико, передбачених пунктом 5 роздшу XIV цих
Правил.

Зораховон! особи можуть бути вилучен! з на
казу про зарохування до НПУ !мен1 М. П. Драго-
маиова за власним бажанням, вщрахован! з НПУ
1мен! М. П. Драгоманова за власним бажанням, о
таким особам повертоються документи, подан!
ними, не п1эн1ше ноступного дня п1сля подоння
заяви про вщрохувоння.

3. Особи, як1 без повожних причин не присту
пили до занять протягом 10 колендарних дн!в в!д
дня Тх початку, в!драховуються з НПУ 1мен! М. П.
Дрогоманово, про що видоеться в!дпов!дний на
каз.

4. Но эв!льнеке(1) в порядку, передбоченому в
пунктах 2-3 цього роз^лу м!сця, може проводи-
тиеь додатковий конкурсний в1дб!р з число оаб,
як! брали участь у конкурс! но цю конкурсну про-
позищю. У роз! вщсутносл токих претенденпв но
звшьнен! м1сця дозволяеться зороховувати ос1б э
конкурсних пропозицёй цього НПУ !мен! М. П.
Дрогоманово за умови зб!гу конкурсних пред
мепв шляхом перенесения заяви (за згодою осо
би) но !ншу конкурсну пропоэицгю.

Додатковий конкурсний в!дб!р проводиться до
15 вересня. При цьому нокози про зарохування
таких ос!6 формуються i подоються до Сдино! бо
зи до 18.00 години 19 вересня.

5. Р!шеиня щодо зарахування вступнико з оп
латою його новчоння за рахунок цтьового
пшьгового державного кредиту приймаеться эо
заявою вступнико, що подоеться до приймально!
KOMicri, но пщстав! реэультот!в учост! у конкурс!
вщповщно до вимог цих Правил.

Перевожним правом но зарохування (переве
дения) но мгсця, що фжансуютъся эо рахунок
щльового пшьгового державного кредиту, моють
особи, яким надоно споцсальн! право но здобуття
вищо! освгги за держовним эамовленням то за ра
хунок цшьових пшьгових державних кредипв
вщповщно до абзацу двонодцятого пункту 5
розд!лу III цих Правил. 1ншим категор!ям вступ-
ник!в право на эарахування (переведения) но
мкця, що ф!нонсуються за рахунок цшьового
пшьгового державного кредиту, нодоетъся в роз!
вщсутност) ос!б названо! вище категорП обо Тх
лисьмовоТ bIamobh в!д таких м!сць.
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ВСТУПАЙТЕ ДО дрАГОмлн1вського УН1ВЕРСИТЕТУ-^^'ВЕРСИТЕТУ свропЕйського майб:| 1ГО ♦

XIV. Особливост!
прийому на навчоння
!ноземц1в то oci6 без
фомадянство до НПУ
1мен! М. П. Драгомонова

1. Прийом на навчання 1ноаемц!в та oci6 без
громодянства до НПУ [мен! М. П. Драгомакова
эд1йснюеться зпдно [з Законами Укроти "Про ви-
щу осв1ту", "Про правовий статус 1ноэемц18 та
oct6 без громодянства", "Про эакордонних ук-
ра1нц1в", "Про б!женц1в та oci6, як1 потребують
додоткового обо тимчасового зохисту", Указом
Президента Украти в!д 03 червня 1994 року №
271 "Про заходи щодо роэвитку економ!чного
сп!вроб1тництва областей Укроти з сум!жними
областями Республ1ки Бшорусь i адм1н1стротив-
но-територ!альними одиницями Республ1ки Мол
дова", постановами Каб1нету М1н1стр!в Укра?ни
в1д 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання
1ноземних громодян в Укра?н1", в1д 11 вересня
2013 року № 684 "Деяк! питания набору для на
вчоння жоземц1в та ос!б без громодянства", на
казом М1н1стерства осв1ти i науки УкраТки в1д 01
листопада 2013 року № 1541 "Деяк! питания ор-
гак!эац!| набору та навчання (стажувоння) !но-
земц!в то ос!б без громодянства", эореестрова-
ним у М!н!стерств! юстици УкраТни 25 листопада
2013 року за № 2004/24536 (у редакцй наказу
М!н!стерства осв'гти! науки Укроти в!д 11 фудня
2015 року №1272).

2. Ыоэемц! то особи без громодянства (дал! -
жоземц!) можуть здобувоти вищу освггу за кошти
ф!эичних [юридичних] ос!б, якщо !нше не перед-
бачено м!жнародними договорами УкроТни, зго-
да но обов'язковгсть яких надано Верховною Ра
дою УкраТни, эоконодовством обо угодами м!ж
вищими новчальними закладами про м!жнарод-
ну академ!чну моб!льн1сть.

Прийом !ноземц!в до НПУ !мен! М. П. Драгомо
нова но навчання за рохунок коит'в державного
бюджету зд!йенюеться в межах квот для )но-
звмц!в.

Квота для !ноэемц1в • визночена частино обся-
гу м!сць державного зомовлення, яка використо-
вуеться для прийому вступниюв э числа:

!ноземц!в, як! прибувають на навчання
в!дпов!дно до м!жнародних договор!в УкраТни;

эакордонних укра!нц!в, статус яких эасвщче-
НИИ посв!дченням закордонного украТнця.

3. Ыоземц!, як! прибувають в УкраТну з метою
навчання, вступають до НПУ 1мен! М. П. Драго
монова за акредитованими осв!тн!ми профома-
ми (спец!альностями).

Зарахування вступнитв з числа !ноземц!в на
навчання за кошти ф!зичних (юридичних) ос!б
э^йснюсться НПУ !мен! М. П. Драгомонова:

1) на початку ос!ннього акодем!чиого семест
ру (але не п!зн!ше 01 листопада) для эдобуття
сгупен!в бакалавра, могТсфо;

2) упродовж року для навчання в асп!рантур!,
докторантур!.

НПУ !мен! М. П. Драгомонова обчислюе ба-
ли/ощнки вступника на основ! документа про
попередн!й эдобутий р!вень ос8!ти. Для вступу на
навчання на основ! повноТ загальноТ середньо!
освпи вище зазначеноТ котегорП ос!б значения
кшьхост! балТв/оцЫок !з эагальноосв!тн!х пред-
мет1в лередбачених додатком 5 цих Правил, з
яких проводиться вступне випробуоання мае ста-
новити бТльше О.

Зарохувоння !ноземц!а на новчання на
в!дпо8!дному р!вк! вищоТ освпи зпйснюеться за
результатами вступних випробувонь з визноче-
них предмелв (додоток 5 цих Правил) та мови
навчання та на п!дстав! академ!чних прав на
продовжекня навчання, що надаються докумен
том про здобутий р!вень осв!ти в кроТн! його по-
ходження, та врахування 6ал!в уеп!шност!, що
даютъ право на продовження навчання на но-
ступному р!вн1 вищоТ освТти вщповщно до зако-
нодавстео краТни, що видала документ про здо
бутий р!вень освпи.

4. Ус! котегорП !ноэемц!в, як! вступають но на
вчання, зараховуються до НПУ !мен! М. П. Дра
гомонова но пщстов! накаэ!в про зарахування,
що формуються в €дин!й баз!.

5. Сфоки прийому заяа i документ!в, прове
дения вступних випробувонь, творчих конкурс!в,
сп!в6ес!д та оприлюднення наказу про зараху
вання для ус!х котегор!й !ноэемц!в та ос!б без
фомодянства для здобуття ступеня вищоТ освгти
проходять в наступи! термти:

Етвпи ветулно!

Початок пряйому заяв
та докумеиНв
Зак(11чеш1я прийому заяв
ТВ докумештв

Провсдеиня вступниж
внпробувань та сп]вбес)л

Опрмлюд1юти1
рейтингового списку
BcrynimriB

Опршподиети наказу
про зарахування

Деш», заочна
( лнста11ц!йна)та
всч!р||я формн

навчання

19 червня

27 жовпц
(до 18.00 годинн!

20 червня по 30 жовпм

не п1э1(!шс
каступного дня

нропслсмня останнього
вступното випробуаання

(сп!в6сс!лн)
не niaiiliiic

трьохли!о п1сдя
onpmnoAiieHiu

рейтингового списку,
але НС п1зн1шс

01 листопада 2017 року

6. (ноземц! та особи без громодянства пода-
ють до Приймольно! (в!дб!рково!] ком!с!> так! до-
кументи:

заяву-анкету;
ориг!нал та коп!ю документа про попередню

осв!ту( э летал!зац!Ею то апостилем), нотар!аль-
но зав!реним перекладом но украТнську мову;

орипнал та коп!ю документа (додатка до до
кумента про осв!ту), в якому м!ститься !нфор-
мац!я про його усл!шн!сть з навчальних дис-
ципл!н (з легал!зац!ею та апостилем), но
тариально зав!реним перекладом но украТнську
мову;

медичний сертиф!кат про стан здоров'я,
засвщчений оф!ц!йним органом охорони здо
ров'я, 3 яко? прибув !ноэемець, i виданий не
п!зн!ше н!ж за два м!сяц! до в!д'!зду на навчан
ня в УкраТну;

коп!ю то переклад паспорту нотар!ально
зав!рений на украТнську мову (обо коп!ю доку
мента, що посвщчус особу без фомадянство);

дгйсний пол!с медичного арахування (кр!м
!ноземц!в,як! прибули з кроТн, з якими укладе-
ио угоди про беэоплатне надання ексфено! ме-
дичноТ допомоги);

6 фотокарток роэм!ром 3 х 4;
коп!ю посв!дчення закордонного украТиця

(за наявност!);
зворотн!й квиток 3 вщкритою дотою повер-

нення на батьк!вщину терм!ном до одного року
(обо догов!р добров!льного строхування
8!дпов!дальност! за вщшкодування витрот,
лов'язаних 3 виконанням р!шення про видво-
рення за меж! УкраТни).

7. Для конкурсного в!дбору !ноземц!в то ос!б
без громадянстеа, як! здобули осв!тньо-
квал!ф!кац!йний р1вень молодшого спец1ол!ста,
для здобуття стуленя (осв!тньо-квал1ф1кац!йного
р1вня) бакалавра на другий (трет1й) курс обо но
перший курс (з! скороченим терм!ном навчан
ня) в!дпов!дно до додатку 3 викориетовуеться
середн1й бал додатку до диплома осв1тньо-
квал!ф!кац!йного р1вня молодшого спец!ал1ста з
округлениям до десятих частин бала шляхом
додавання до реэультат!в вступного випробу-
вання 3 мови навчання в НПУ 1мен! М. П. Драго-
манова та вступного фахового випробування
(фахових випробувонь) з конкурсних пред-
мела, що оц1нюються за шкалою в!д 100 до 200
бал1в.

(коземц! та особи без громадянстеа можуть
вступити до НПУ !мен) М. П. Дрогомоново на
другий курс для здобуття ступеня бакалавра но
основ! осв!тньо-квал!ф1кац1йиого р!вня молод
шого спец1ал!ста, здобутого за !ншою
спец1альн1стю (додоток 3). Рейтинговий бал
вступника, в такому випадку, е сумою оц1нки
середнього балу додатка до диплому молодшо
го спец!ал!ста з округлениям до десятих частин
бала, вступного випробування з мови навчання
в НПУ 1мен1 М. П. Драгомонова та середнього
арифметичного оц!нок з фахового випробуван
ня то додоткового вступного випробування, що
ощнюються за шкалою в!д ТОО до 200 бал1в.

При цьому в залежност! в1д р!вня
в1дпов1дност! ocbIthix програм факультетом
(!нститутом) можуть встоновлювотися додатков!
вимоги до такоТ категори ос!б у частин! вико-
ноння додоткового !ндив!дуального кавчально-
го плану впродовж першого року навчання

■ ноземц! то особи без громодянства, що всту
пають на основ! осв1тньо-квал!ф!кац1йного р1внв
молодшого спец1ал!ста для эдобуття ступеня ба-
колЬвра но перший курс (з! скороченим
термжом навчання) обо на другий курс (з нор-
мативним термгном навчання), як! набрали на
вступному фаховому випробуванн! (додатково-
му вступному випробуванн!) менше 124 бал!в,
до участ! конкурсному в1дбор! до НПУ !мен! М.
П. Драгомонова не допускаються.

8. Для конкурсного в1дбору !ноземц1в та ос!6
без громодянства, як! здобули ступ!нь (осв!тиьо-
квал!ф!кац!йний р!вень) бакалавра, маг!стра,
осв1тньо-квал1ф!кац!йний р1вень спец!ал1ста,
для здобуття ступеня бакалавра за 1ншою
спец!альн1стю (спец!ал!зац1ею, непрямом п!дго-
товки] у межах вакантних м!сць л!ценэованого
обсягу викориетовуеться сума середнього балу
додатку документа про ран!ше здобутий
ступ!нь (осв!тньо-квал1ф1кац!йний р1вень),
вступного випробування э мови навчання в НПУ
!мен1 М. П. Драгоманово та вступних випробу
вонь 3 виэначених предмет1в в!дпов!дно до до
датку 4 цих Правил.

При цьому в залежност! вщ р!вня
в!дпов1дност! осв1тн!х програм факультетом
(!нститутом) можуть встоновлювотися додотков!
вимоги до такс! категор!! ос1б у частин! вико-
ноння додаткового !ндив1дуапьного навчально-
го плану впродовж першого року навчання.

9. Для конкурсного в!дбору 1ноземц!в та ос!б
без громодянства, як! не менше одного року
эдобувоють ступ!нь бакалавра то виконують у
повному обсяз! навчальний план, для эдобуття
ступеня бакалавра за !ншою спец!альн1стю (на-
прямом п!дготовки) на другий курс за !ншою
формою навчання в межах вакантних м1сць
л!цензованого обсягу викориетовуеться сума се
реднього болу додатку документа про ран1ше
здобутий ступ1нь (осв!тньо-квал!ф1кац!йний
р!вень), вступного випробування з мови навчан
ня в НПУ 1мен1 М. П. Драгомонова то вступних
випробувань 3 виэначених предмет!а в!дпов!дно
до додатку 5 цих Правил.

При цьому в залежност! в1д р1вня
в!дпов1дност! ocbIthIx програм факультетом
(1нститутом) можуть встановлювотися додатков!
вимоги до такс! котегорП ос!б у частин! вико-

нання додаткового 1ндиа1дуальиого навчально-
го плану впродовж першого року навчання.

10. Для конкурсного вщбору !ноземц!в то
ос!б без громодянства, як! но основ! ступеня ба
калавра (ступеня MoricTpa, осв!тньо-
квал1ф1кац1йного р!вня спец!ал!сга) вступають
на навчання для здобуття ступеня мапстра на
слещальност! (осв!тн! програми) в!дпов!дно до
додатку 4 зараховуються:

вступне випробування з мови на
вчання в НПУ !мен! М. П. Драгомонова;

вступне фахове випробування;
додаткове вступне випробування (для ое1б,

що прогнуть здобути ступень мапстра на основ!
ступеня бакалавра, здобутого за !ншою
спец!альн1стю).

Вступи! випробування оц1нюються за сто-
больною шкалою {в!д 100 до 200 бал!в). До су-
ми бал1в, отриманих п1д час вступних випробу
вань додаеться середнж бал (з округлениям до
десятих) екзаменощйних оц!нок э додатка до
диплому про здобутий осв!тньо-
квал!ф1кац1йний р!вень (сгуп!нь). Оц1нки з до
датка до диплому про здобутий OCSlTHbO-
квал!ф!кац!йний р!вень (ступгнь).

Рейтинговий бал !ноземц!в та ос!б без громо
дянства, як! на основ! ступеня бакалавра (сту
пеня мапстра, осв!тньо-кяал!ф!кац1йного р1вня
спец!ал1ста) вступають на навчання для здобут
тя ступеня Moricrpa, е сумою оц!нки а вступного
випробування з мови новчання в НПУ !мен! М.
П. Драгоманова, оц!нки з вступного фахового
випробування, середнього болу додотку до
диплому про здобуту вищу осв!ту.

Рейтинговий бал 1ноземц!в та ос!б без фома-
дянства, як! на-основ! ступеня бакалавра (сту
пеня маг!сфа, осв!тньо-квол!ф!кац!йного р1вня
спец!ал!ста) вступають на навчання для эдобут
тя ступеня MoricTpo, здобутого зо !ншою
спец!альн!стю (напрямом), е сумою оц1нки з
вступного випробування з мови навчоння в НПУ
!мен! М. П. Дрогоманово, середнього болу до-
дсттку до диплому про здобуту вищу OCBtry, до-
доткових бал1в та середнього арифметичного
оц!нок 3 фахового випробування то додотково
го вступного випробування.

1ноземц1 та особи без громодянства, що всту
пають для здобуття ступеня мапстра, як! набра
ли но вступному випробуванн! менше 124
бал1в, до участ! конкурсному в!дбор1 до НПУ
!мен! М. П. Драгомонова не допускаються.

11. Конкурсне зарахування 1ноземц1в та ос!б
без громодянства до ужверситету зд!йснюеться
за окремим конкурсом з кожно! спец1альност!
(осв1тньо! программ) та ступеня на п1дстав!
Тхнього конкурсного балу (зокордонних ук-
ра!нц1в).

Рейтинговий список !ноземц!в та ос1б без гро-'
мадянства впорядковуеться е!д б!льшого до мен-
шого аночення конкурсного балу.

12 1ноэемц1, яким надаються державн! сти-
пвнд17 за м!жнародними договорами, загально-
державними прогромами, !ншими м!жнородни-
ми зобов'яэаннями Укра!ни, приймаються на
навчання у межах устоновлених квот для !но-
земц1в на п1дстов! нопровлеиь М1н1стерства
осв!ти 1 науки Укражи.

13. Ыоземц!, як! прибувають в УкраТну для
участ! в програмах академ!чно1 мо61льност1 обо
для здобуття вищо! осв!ти за узгодженими м1ж
НПУ 1мен! М. П. Дрогоманово та !ноземним ви
щими новчальними закладами осв1тн!ми про
громами, приймаються на новчання з ураху-
ванням в1дпов1дних догов1рних зобов'язонь ви-
щого навчалького закладу.

14. Закордонн! укроГиц!, як! на зоконних
п!дставах перебувають в Украж!, ! статус яких
засв1дчений посвщченням закордонного ук
раТнця, при вступ! до НПУ !мен1 М. П. Драгомо
нова користуються такими самими правами на
здобуття освТти, що й громадяни УкраТни, за ви-
нятками, встановленими Конститущею УкраТни,
законами УкраТни чи мТжнародними договора
ми, згода на обов'язков!сть яких надона Вер
ховною Радою УкраТни.

Закордонн! укроТнц!, стотус яких зосвщче-
ний посв!дченням закордонного украТнця, мо
жуть эараховуватись на навчання за держав-
ним эомовленням у межах установлених квот
для !ноземц!в зо сп!вбес1дою з предмет!в, леред
бачених додотком 5 цих Правил.

15. Для конкурсного вТдбору !ноземц!в то
осТб без громадянстеа, як! вступають но навчан
ня для здобуття ступеня докторе фшософп, за-
роховуються бали вступних випробувань з!
спец!альносг! та мови навчоння в НПУ 1мен1 М.
П. Драгомонова, а також результоти 1нших
форм вступних випробувань (!спит!в, сп!вбес1д,
презентац!й дослщницьких пропозиц1й чи до-
сягнень), якщо вони лередбочен! додатком 7 до
цих Правил.

16. Програми сп!вбес!д, вступних випробу
вонь роэробляютъся но факультетах погоджу-
ютьея Вченими родами факультетов то затверд-
жуються головою приймольно! KOMtcIT НПУ !мвн!
М. П. Драгоманова не п!зн!ше н!ж за три мкяц!
до початку прийому документ!в.

Прогроми сп1вбес!д, вступних випробувань
оприлюднюються на оф1ц!йних веб-сайтах НПУ
!мен! М. П. Драгомонова. У програмах ловинн!
м!ститися критери оц1нювання п!дготовленосп
вступник1в.

17. Особи, як! без поважних причин не з'яви-
лися но вступи! випробування у визначений
розкладом час, особи, знания яких було оц1не-
но балами нижче встоновленого цим додатком
м1н1мального р!вня, о також особи, як! забрали
документи п!сля дати эак!нчення прийому доку

менте, до участ! в наступних вступних ей Р
воннях то у конкурсному в!д6орг
ються. Перескладания вступних еипрв ув
допускаеться. -..«nr.

18. Апеляцй на результоти
бувонь, що проведен! НПУ ;„«н!
ново, роэглядоЕ апелящино komicih
М. П. Драгомонова, склад то порядок ро
якоТ эотверджуються наказом ректоро.

19. Вщомост! щодо результат!в вступних ви
пробувань вносяться до €дИИ01 бози.

XV. Забеэпечення вщкри-
тосп та прозоросп при
проведенж прийому до НПУ
1мен1 М, П. Драгоманова

1. Но зас1дани1 приймольно» ком!сП моюте
право бути присутн!ми предстовники зособ1в
масовоТ !нформоц1Г (не б!льше деох oci6 в1Д од
ного зособу моеово» Ыформоци). Провиломи
прийому визночоеться порядок окредитоцм
журнал1ст!в у приймальн1й komicii.

Для окредитац!) вщповщним зособом моеово»
1нформаци нео6х1дно до 26 червня 2017 року
подати оф1ц!йну заявку но !м'я голови прий
мольно! komIcI! у письмовому вигляд! но
оф!ц!йному бланку зособу моеово! !нформац11
за пщписом кер1вника зособу моеово! !нфор-
мац!» то засвщчену печаткою зособу моеово»
1нформац!!.

У заявц! вказуеться:
поено нозво зособу мосовоТ !ифор-

мацй, тираж, пер!одичн!сть, твритор1я розпов-
сюдження (мовлення), поштово то еяектронио
адреса редакцП, номер телефону то фоксу рв-
дакцИ;

пр!звище, !м'я, по-ботьков! головного
редактора зособу масово! !нформоц|!;

пр!эвище, !м'я, по-ботьков! представ-
ниюв зособу масово! !нформац|!, окредитощя
яких зопитусться, то !х фох (журнал1ст, оперо-
тор, фотокореспондент тощо);

иомери контоктних телефонов, елек-
тронн! адреси ос!6, акредитац!я яких эопи-
тусться.

До заявки додаеться;
фотокартка кожно! особи, вкозоно! в

заявц!, в електронному вигляд!;
коп1я документо, що пщтверджуе

профее1йний фах зоявнико.
Акредитац1я припиняеться у випадку: пору-

шення закон1в Укроти; умов i эогольного режи
му роботи приймольно! KOMici!; встоновлеиня у
судовому порядку факт1в поширення недо-
стов1рно! (нформацм, що зовдоло шкоду д!лов!й
репутоц!?, чест! 1 пдност! ф!зичних I юридичних
ос!б, влосност!; поширення !нформац!Т, що не
в!дпов1дое д!йсност!; порушення Стотуту та Про-
вил внутр1шнього розпорядку ун!верситету.

2. Громадськ! орган1зац1! можуть звериутися
до М!н1стерстаа осв!ти 1 науки Укражи !з зоявою
про надання Тм право вести спостереження за
роботою приймольних ком!с!й. Громадськ! ор-
ган!зац1!, яким токе прово нодоно М1н!стерст-
вом осв!ти I науки Укра!ни, можуть нопровляти
на зосшання приймольних ком!с!й сво!х спос-
тер1гач1в. Приймольн! ком!с!! эобов'язои! сгво-
рити нолежн! умови для присутиост! громодсь-
ких спостер1гач18 но сво!х зосщаннях, о також
надати ?м можлив1сть ознойомлення до зас!дан-
ня 3 документами, що надаються членам прий
мольно! KOMtci!.

3. НПУ 1мен1 М. П. Драгомонова зобов'язоний
створити умови для ознойомлення вступниюв 3
п1ценз1ЕЮ но зджснення ос81тньо! д!япьност!
сертифжатами про акредитац!ю в!дпов!дноТ
спещальност! (нопряму п!дготовки, осв!тньоТ
програми). Пробило прийому, вщомост! про
л!цвнзований обсяг та обсяг прийому за дер-
жавним замовленням зо кожною конкурсною
пропозищЕЮ (спец!альн1стю, осв!тньою прогро-
мою, напрямом подготовки) то ступенем, у тому
чисп! про к1льк!сть м!сць, що видшен! для встулу
за квотами, оприлюднюються но оф!и!йып..^
веб-сайт! НПУ 1мен1 М. П. Дрогоманово не
п1зн1Шв робочого дня, ноступного П1СЛЯ зотвео
дження/погодження чи отримоння вщповщних
в1домостей.

4. Голова приймольно! ком!с!! оголошу^ поо
зосщання KOMici!, як правило, не п!эн!ше
що лередуЕ дню эас1дання, в особливих
ках - не п1зн1ше н!ж зо три годими до почат^^
засщання. Оголошення разом !з проектом
рядку денного заадоння оприлюднюетье
оф!ц1йному веб-сойт! НПУ !мен1 М. П. Дпп "
ново. ома-

5. Подоння аступником нвдостов|рмих п
нольних доних, про здобуту ран1шв освггу
достоб!рних вщомостей про каявн!сть позарахування за квотами, право но зороху"
за сп!вбес!дою, про участь в учн»ол1мшодах та конкурсох-зохисгох МопоГ'"*"*
демп наук Укрожи, про проходження зо8н»'ш***^°"
го незалежного оц!нювання е пщстовою оп
сувоння наказу про його зарахування. "

6. Ыформування громадськост! про л!и
ваний обсяг, обсяг м!сць, що ф!нансуют
державним замовленням, варт1стъ новча
спец1ольностями (напрямами пщгот""
спец1ал1зац!ями, осв!тн1ми прогромами) п
подання заяв щодо вступу, рвкомвндуван»Г^^"^
зарохувоння та зарахування до вищих нсав "
них закподав зд!йснюсться "нформащйними^**"""
темами, в тому чисп! системою "Конкурс"
пщстов! даних бдино! бази. ' **0
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3.1етор!яУкрайш
3. Математика

2. Ь!ОЛ№Я

3.1стор1яУ|фаТнм
3.1ноземяа мова (Лнгликсьха
ыова; Французыса нова; Н!мецыса
нова; 1спанськамова
1. УкраТнсыса мова та лЬература

2. Icropuyxpalrai
3. iHoaeuua мова (АкпбЯська
мова; Фраицуэьвх мовх Юыедька
мова: lenaacucaMMa

1. yiqMlBcaica мовата дттература

2. (сторкУкраГнн
3. Ьюэемпа мова (АнглШсыа
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I
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Профепйна oCBiTa

ПрофесШка ос^та

Професива oeaha

ПрофесШна ocaha

Профеетйаа ocaha

трудове навчанвя
та техполот

1. Укра1нськамова та лНтрвтура
■ЯНИааттт!

3. Математика

3. Б!олог!я

2. Математика

3.XiHiB
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2. Математика
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2. Математикакомл ютерт
технологи

3. шоэемванова (ЛнглШська
нова; Фракцузькамова; Шмецька
мова: 1спансвкамова

Готельно "
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мова; 1сланськамова
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Середвя освпа
3. Ьюземиамова (Ллглшська
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мова; Хспанськамова; РосШська

Германськ! мови та
л!тсратурн

1. Укоа!нська мова та лгтсра

2. 1стор!яУкра1кн(переклад включно ) 3. ь.„зсм..в мовв (Л.тлШська
мовв; Фрапцузька мова; Н!мсцька

Романськ! иовк та
л1тер8тура

(переклад включно )

1. Укра?11СЬкамовата л1тература
2.1стор!яУкра!ян
3. Ьюэемна мова (ЛнглШська
мова; Французька мовх НЫецька
мова; 1с11анськамова)
1. Укракськамовата л!тература

3. Ьюзсмка мова (ЛнглШська
мова; Французька мовх НЫецька
мова; (спаиськамова: РосЗПська
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1. УкпаТнсыса мовата Л1те

2. ТЪорчнй конкурс Етал 1:1,
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CneuiaAisauU

(ocbIthji прогрвма )
/можс повторюватп

пазву
С11С|Цальносл /

Перел1к конкурсинх предметна
(вступннх IciiHTia , творчкх

KoiiKypciu )

Dam
предметов
сер'п<ф1кат

У
зно

Вагв
BTcciaty

про
повпу

загальпу
осв1ту

Вага бала за
особлив!
yciilKii за
yciiluure

зак!|<чс1111я
л!дготоачих
Kypcia НПУ

М!||1малы1а
к!лкк1сгь балш
лля ;iouycKy ло

участ! а
конкурс! вбо

для

зарахуваиня на
иавчаиин поза

Факультет пол1ТОлаг11 та права
I  1.Укоа!нська нова та л!тспагура

2. 1стор|яУхра1|Ш
3- Математика

. 3. Ьюземиа мова (Лнгл!йськамова
Фрашгузьха мовд Шмсшка мова;
!епвнськ» нова)

■ui-кка мовата д!те

Факультет природнмчо-географ|чно1 осв!тм та екологИ
Серсдня осв!та

Середия осв1та

1. yKiMincbKaMOBaTB Л1тср
2. EiaioriR

3. Географ1Я
1. У^пдГнеысамовата д1тера

гавяшяжСерсдня оспта Географ!я

3.1110зсшшмова (ЛнглШськамова
Фра1шуэъка мова Шмсцькамова;
1с1Ш1ська мова)

Факультет психолог!!
I. УкраТмська новата .ч1тсратура

3. Iiio3CMiia нова (ЛнглШськамова:
ФрашО'ВЬЕамова; 11!мс11ысамопа;
IciiaiiCbKB мова)

Факультет соц!ально-психолог!чних наук та управл!ния
Менеджмент сошокультур|1о1л1ялы1оет^

I  I I 1Спаисысамова I [ | | | \

Факультет украТнсько! фшологи то л1тературно1 творчост! 1Мвн1 Андр!в Малишка
I  I I 1. Украшська мовата лпература I I I I 4лг\Украпсська мова i0t4 Середия ocshe

035 <1Нлалог1я

061 I Жур|1ал1сгнкв

017 Фикчтиисультура{слорт

227 Ф1зяч71ареаб1л}теа1я

McMCalKMCirT
couioкульт>'р11о1

Д1ЯПЬН0СН КЯИЯЯПТР
3. шозсинамова (Ашлсяська мова
Француаькамовд Ншс1и>камоаа;
IcnaiicbKa мова
I. УкраТиськамовата л!тс
2. Математика

Еконошчпа теор1Я

1. Укратиська мова та л!тера
2,1стор!нУкрай<и
3. Математика
3.1|10зем11амова (АиглШеысвнова
Фраицузькаиовд Ншецысамоаа;
{слвисыса нова

1. УхраХнськаыовата л!терагура
2. Математика

Мепеджмогт Меледжыспт

CoolaxbRa роботаСошальпа робота
3. Бтолопя
3. Ьюземиа мова (ЛюлШсысанова
Франаузька мова; НЫецьхамова;
(слаиська мова

шська мовата д!Со1^алы1В роботя.
Сохивльнв
асддгоНка.

3. шозекка мова (ЛлглШськамова
Франаузька моя« Шмсцькамова;
IcnaiicbKBMOBa

Сошально -
внховнв робота з

д!тъми та молодою 3. мюземнамова (ЛнпиЯськанова
Фрапцуэькановв Шмецысамова;
1спансысаиова

MlJ.i.llk'JIl

CoulubHB робота

ОсвЬтф ледагогтчп! науки

Соц!альяе забезпечення
Сошальва
допомога

а. Ьюзсмпа нова (АиглШеьхамова;
Фрапцузька мова; 11!мецыса мова;
IcnaiicbKB мова)

литература

УкраЬюькв мова та
л1тература

Видавнича справа
та рсдагувания

3.1ноэеинамова (ЛнглШськамова
Фрапцузька мова: Шмецысамова;
IcnaiicbfCBMoaa )

1. Украшська новата л!тепа

3. Ьюаеынамова (ЛяглШськвиова
Фрапцузька мова; Шмецьканова;
1спачська мова)
3. ГсогоасЫя

3. Ьюземиа мова (ЛнглШськамова
Фрапцузькамооа Шмецькамова;
IcnnMCbKBMODB)

Факультет ф!1ичного виховання то спорту
ФЬнчна культура

1. УкраТнська ыовата л1тература
2. Б1олог1
3. bioocMfia мова (Англ1йськамова
Фра1111уаысамовк НЫенькамова;
1спанська мова

Ф1анч11В
реабШтацЫ
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022

Дизайн Дизайн
1. У|фаТнп.кя1<П1« та лгтеоатуоа 0.2 0.1 100

2. Творчий конкурс Етал1:1. Етал 2:
2.

0,5 100

3.1стор1яУкоа1НИ ОД 100

0Э1

Рел1пезнавство РелИсэаавство
1. УкраХпська мовата л!тервгут>а 0.3 0,1 100

2. IcTooiayiCDaimi ОД 100
ОД 100

3.1ноаеииа моаа (ЛнглМсысамова;
Французька мовл НЫецысанова;
Тсланська иова )

ОД 100

033 ФиософЬ| <1>1лософ1я
1. У|с|ш1||ська ыовата л!тервтУоа 0.3 0.1 100

2.1сп)(пяУк1>в!нн ОД 100

3. Б!олопя ОД 100

3. Ьюзмлш нова (АнглШеькаыова;
Французька ыовс Шмецькамова;
IrnanChKB ыова >

0,3 100

034 КультуролоНя Культуролопя
1. Уксшнеька мовата л1теоатуоа од 0.1 100

2.1стор1яУ1соа1|П1 од 100

од 100

3. Ьюзеииа мова (АлглШськамова;
Французькамовв Шмеаьвамова;
IcnaiicbKB мова 1

0.3 100

Вступайте до Драгоман1вського ун1верситету
де здобуваються професи, як1 будуть завжди!

Детальн1шу 1нформац1ю про ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Ви зможете знайти та ознайомитися з таблицами на оф1ц1йному

сайт! приймально! KOMicii": www.vstup.npu.edu.ua/wk-ua/

Код Назм

Cneuiaaisaule
(ocBinu програиа )
/иоже ловторюватя

назву
соеи1альносл /

Перелк конкурсних предмет^
{^ступннх кпипв, творчих

KOKKypcia)

М!кшалька
Вага

Вага
атесгату

про
повну

Вага бала за юльпсть бах!в
предмет1в особлив! для допуску до
сертнфйсат усшхв за учасп ■

У усшшне конкурс! або
зно эакшчення

ocBhy {йдготовннх аарахування ш
курсш HU> иивмянмя поза

конкурсом

Факультет фтософсько! qcbItm i науки

ф|зико-математичний факультет
1. Укпа!нська моаата лоеоатчоа 0.2 0.1 0.05 100

014 Середин осв!та Математика 2. Математика 0.45 140

3. ФЬнка ОД too

3. йюземиамова (Л1ггл1Йськаыова;
Французькамова Ншсцькамоаа; 0,2 100

V  ■ - • ■ ' 3. Ф>311ка ОД 100

1. УкраТнська мовата .lirepaTVpa 0.2 0.1 O.OS 100

014 Ссрсдня ocsira Ф!энка 0.3S 100

3. Фазика ОД 100

3. Ьюзсмна моаа (ЛнглШськамова;
Фраащуэькамопа; Шмсцькамова;
IcnaiicbKa моаа >

0.3 100

Ф!этсата
acTpoiioMifl

1. Украанська мовата л1тература ОД 0.1 0.05 100

104 ФЬнкога встронои!я 0.35 100

3. ФЬшса ОД 100

3. IiioacMiia мова (Лнгл!Пськамова;
Французька мова Н1мецькамо1и|;
IcnaiiCbKa мова 1

0,3 10О

ОД 0.1 0.05

111 Математика математика 0Д5 140

3. OioHKO ОД 100

3. iKosrMiia мова (Лмг.-пйсысамова;
Фражц'эысамоаа Юмецькамова;
IrnaiirbKa мова>

0.2 100

ОД 0.1 0.05

Прнклална математика Пр11К.тал1ш 0.45 140
113 математика ОД 100

3. liioacMiia мова (ЛнглШськамова;
Фраииуаькамовж Намсцькамова:
кнаиська мова)

0.2 100

■4ч/яж
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