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Вступайте до НПУ імені М. П. Драгоманова

Шановні абітурієнти! Якщо ви 
оберете наш університет, — ви 
розкриєте свої обдарування і та
ланти, знайдете справу свого жит
тя, отримаєте професію за покли
канням. Адже у складі Драго- 
манівського університету 16 фа
культетів (педагогіки і психології, 
корекційної педагогіки та психо
логії, мистецтв, соціально-психо
логічних наук та управління, фізи- 
ко-математичний, інформатики, 
природничо-географічної освіти 
та екології, української філології 
та літературної творчості імені А. 
Малишка, іноземної філології, 
історичної освіти, фізичного вихо
вання та спорту, філософської 
освіти та науки, інженерно-педа
гогічний, політології і права, пе
репідготовки та підвищення 
кваліфікації, вечірній). Універси
тет має розгалужену комп'ютерну 
мережу (з  підключенням до євро
пейської науково-освітньої ме
режі "Geant"). Інфраструктура 
НПУ включає 5 навчальних кор
пусів, 7 гуртожитків, наукову 
бібліотеку, 8 читальних залів, му
зей історії університету, сана- 
торій-профілакторій та спортив
но-оздоровчі табори.

В університеті працюють май

же півтори тисячі викладачів, се 
ред яких дійсні члени, члени-ко- 
респонденти HAH, НАПН Ук
раїни, інших галузевих академій, 
180 докторів наук, професорів, 
664 кандидати наук, доценти. 98 
наших колег мають почесні зван
ня.

Діють в університеті 35 науково- 
педагогічних шкіл. Функціонує 
аспірантура (70 спеціальностей), 
докторантура (31 спеціальність), 
17 спеціалізованих учених рад із 
захисту кандидатських і докторсь
ких дисертацій.

НПУ сформувався як науко
во-педагогічний мегаполіс, у 
комплексі якого діють дитячі 
дошкільні заклади, загально
освітні школи, інтернатні устано
ви, професійно-технічні учили
ща, гімназії, ліцеї, коледжі, запо
чатковано 36 навчально-кон
сультаційних пунктів.

Університет є центром міжна
родного науково-педагогічного 
співробітництва, співпраця 
здійснюється з університетами і 
науковими установами Білорусі, 
Болгарії, Великої Британії, 
Вірменії, Грузії, Китаю, Німеччи
ни, Польщі, Румунії, Словаччи
ни, США, Франції, Швеції та ін.

Відкрито філію у Празі (Ч ехія), в 
структурі НПУ функціонує Ук- 
раїно-американський гуманітар
ний інститут "Вісконсинський 
міжнародний університет (СШ А) 
в Україні". Засновано Міжнарод
ний благодійний освітній фонд 
імені М. П. Драгоманова, прово
дяться періодичні Міжнародні 
Драгоманівські читання.

Славна й історія нашого закла
ду. Відкритий 21. 11 (4. 12). 1834 
р. при Університеті Св. Володими
ра як інститут казеннокоштних 
студентів (проект Статуту Імпера
торського Університету Св. Воло
димира (1833 )). За  загальним 
Статутом Російських Імпера
торських університетів (1804) — 
педагогічний інститут. Перший 
директор — ректор Університету 
Св. Володимира М. Максимович.

У 1860 р. на базі ліквідованого 
Педагогічного інституту були ство
рені Університетські педагогічні 
курси, пізніше — Вищі жіночі кур
си. З  1905 р. тут розпочали роботу 
вечірні жіночі курси, а згодом — 
жіночі курси іноземних мов.

У 1920 р. на основі історико- 
філологічного, фізико-матема- 
тичного факультетів ліквідовано
го Київського університету,

Київських вищих жіночих курсів, 
Київського учительського інсти
туту, Київського Фребелівського 
педагогічного інституту та інших 
просвітницьких закладів створе
но Київський інститут народної 
освіти (КІНО) ім. М. Драгомано- 
ва.

З  1936 по 1991 pp. він існував 
як Київський державний педа
гогічний інститут ім. О. Горького, 
а з 1991 pp. — як Київський дер
жавний педагогічний інститут ім. 
М. Драгоманова.

У 1993 р. інститут було перей
меновано в Український держав
ний педагогічний університет ім. 
М. Драгоманова.

У 1997 р. Указом Президента 
України навчальному закладу 
надано статус національного.

Нині, стратегічною метою роз
витку НПУ визначено комплекс
ну підготовку конкурентоспро
можного педагога, здатного пра
цювати на рівні сучасних 
освітньо-виховних технологій в 
умовах інтеграції в загальноєвро
пейське співтовариство. За  
ініціативи вчених університету 
створено аксіологічну платформу 
підготовки Нового вчителя для 
об'єднаної Європи ХХІ століття

(Педагогічна Конституція Євро
пи). Документ підписали 25 рек
торів з 15 країн Європи.

За  останніми опублікованими 
рейтингами університет посідає 
перше місце у системі педа
гогічної освіти України, шосте 
місце (за  кількістю поданих заяв 
від абітурієнтів) серед найкра
щих університетів держави. Ми 
дослуховуємося до думки і про
позицій нашого студентства, ад
же вважаємо молодь першим 
прогресивним рушієм розвитку. 
Завдяки цьому Драгоманівський 
університет не лише утримує 
лідерські позиції серед педа
гогічних В Н З, але й впевнено та 
твердо ставить нові цілі і досягає 
їх спільними зусиллями.

Запрош уємо і вас, шановні 
абітурієнти до нашої дружної ко
манди, великої Драгоманівської 
родини. А дж е обрати наш 
університет — це обрати своє 
європейське майбутнє!

З  повагою

Віктор 
АНДРУЩЕНКО

ректор
НПУ ім .М .П . Драгоманова

П ередплата на тижневик "Освіта"  не припиняється ніколи! Її  можна оформити в будь -я ком у поштовому відділенні.
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Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в 2016 році
І. Загальні положення

1.У цих Правилах прийому (далі — Правила) терміни вжива
ються в таких значеннях:

відбіркова комісія — структурний підрозділ приймальної 
комісії, який виконує її функції у структурному підрозділі НПУ 
імені М. П. Драгоманова;

вступне випробування — перевірка рівня знань, умінь та на
вичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного 
предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, 
фахового випробування тощо;

вступний іспит — оцінювання знань особи та здатності до 
опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

вступник — особа, яка подала заяву про допуск до участі в 
конкурсі на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі — 
Єдина база) — автоматизована система збирання, ве
рифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому 
числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх 
послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних 
осіб;

конкурсний бал — сума балів вступника, до якої входять ре
зультати вступних випробувань, та інших показників, що обра
ховується відповідно до цих Правил для осіб, що вступають 
для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня) вищої освіти;

конкурсний предмет — навчальний предмет, рівень на
вчальних досягнень з якого враховується при проведенні кон
курсного відбору на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова;

право на зарахування поза конкурсом — право вступника, 
передбачене законом, щодо зарахування до НПУ імені М. П. 
Драгоманова без участі в загальному відборі, що реалізується 
відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування — право вступника на 
зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаково
му з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність — заздалегідь встановлена вступником чер
говість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріори
тетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності 
(спеціалізації окремих спеціальностей: 014 "Середня освіта" 
(за предметними спеціалізаціями), 015 "Професійна освіта" 
(за спеціалізаціями), 035 "Філологія" (українська мова; іно
земні мови), 274 "Транспортні технології" (за видами)) і вищо
го навчального закладу для зарахування на навчання для здо
буття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріори
тетність визначається вступником під час вступу на навчання 
для отримання ступеня бакалавра на денну форму навчання 
за кошти державного бюджету на основі повної загальної се
редньої освіти;

рейтинговий список вступників — список вступників за чер
говістю зарахування на навчання за спеціальностями 
(спеціалізаціями), що формується відповідно до цих Правил;

співбесіда — перевірка рівня знань, умінь та навичок, 
здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предме
та (предметів), за результатами якої приймається протоколь
не рішення щодо включення вступника до рейтингового спис
ку;

творчий конкурс — форма вступного випробування для 
вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, 
метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до 
творчої діяльності за спеціальностями, які визначені Пе
реліком спеціальностей, прийом на навчання за якими 
здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних 
здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 
жовтня 2015 року № 1085;

технічна помилка — описка, граматична помилка, яка допу
щена уповноваженою особою приймальної комісії під час вне
сення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом 
про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування — форма вступного випробування 
для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо- 
кваліфікаційного рівня.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі 
України "Про зайнятість населення".

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої 
освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста є ліцензія 
Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних 
освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодав
ством, та ці Правила.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та ско
роченим строком навчання проводиться в межах ліцензовано
го обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до 
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердже
ного постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 
року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з 
нормативним строком навчання здійснюється в межах вакант
них місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напряма
ми підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, на
прямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший 
курс.

II. Організація прийому
1. Організацію прийому вступників до НПУ імені М. П. Дра- 

гоманова здійснює приймальна комісія (відбіркова комісія) 
(далі — приймальна комісія), склад якої затверджується нака
зом ректора НПУ імені М. П. Драгоманова, який є її головою. 
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну 
комісію НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженим вченою 
радою НПУ імені М. П. Драгоманова від 08 грудня 2015 року 
(протокол №7) у відповідності до Положення про приймальну 
комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про прий
мальну комісію НПУ імені М. П. Драгоманова оприлюднюється 
на веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова.

2. Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова забезпечує дотри

мання законодавства України, у тому числі цих Правил, а та
кож відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повно
важень, є підставою для видання відповідного наказу ректо
ром НПУ імені М. П. Драгоманова.

4. Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та 
максимального обсягу державного замовлення для вступ
ників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра за 
профільними спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що 
не перевищують обсяг державного замовлення попереднього 
року більше, ніж на 25 відсотків, та в межах ліцензованого об
сягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 
15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому 
році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то 
максимальний обсяг державного замовлення може бути вста
новлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обся
гу за спеціальностями.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу 
державного замовлення для інших категорій вступників у ме
жах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями 
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготов
ки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної 
спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох кален
дарних днів після доведення НПУ імені М. П. Драгоманова об
сягів державного замовлення.

5. Усі питання, пов'язані з прийомом до НПУ імені М. П. Дра
гоманова, вирішуються приймальною комісією на її засідан
нях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб- 
сайті НПУ імені М. П. Драгоманова, як правило, в день прий
няття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

6. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, 
під час вступу, надаються кімнати гуртожитків, які розташовані 
неподалік від станцій метро "Дарниця" та "Оболонь".

Поселення вступників та студентів, аспірантів та інших осіб 
до гуртожитку відбувається відповідно до Положення про по
рядок поселення та проживання в гуртожитках студмістечка 
НПУ імені М. П. Драгоманова затвердженого Вченою радою 
університету 29 травня 2014 року (Протокол № 12).

7. В НПУ імені М. П. Драгоманова наявні можливості для на
вчання осіб з особливими потребами, якщо їм не протипока
зане навчання за обраним напрямом (обраною 
спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні".

III. Вимоги до рівня освіти 
вступників

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймають
ся особи з повною загальною середньою освітою за результа
тами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь 
вступників та/або згідно з Переліком спеціальностей (Таблиця 
5), прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням 
рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвер
дженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім 
випадків, передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра НПУ імені М. 
П. Драгоманова приймає на другий (третій) курс (з норматив
ним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим 
строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу 
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста (Таблиця 3). Прийом на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 
ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових 
вступних випробувань.

Особа може вступити до НПУ імені М. П. Драгоманова для 
здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за 
іншою спеціальністю (Таблиця 3), за умови успішного проход
ження додаткових вступних випробувань з урахуванням се
реднього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування 
навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізич
них осіб.

3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для 
здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних 
випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра 
приймаються також особи, які здобули освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до НПУ імені М. П. Драгоманова для 
здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного 
проходження додаткових вступних випробувань з урахуван
ням середнього бала диплома бакалавра (Таблиця 4). Фінан
сування навчання за державні кошти здійснюється в межах 
нормативного строку навчання.

НПУ імені М. П. Драгоманова зараховує зазначені категорії 
осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених 
розділами V — VII та пунктом 1 розділу XV цих Правил.

4. НПУ імені М. П. Драгоманова приймає на навчання осіб, 
які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалав
ра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для 
здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 
(спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних 
місць ліцензованого обсягу.

НПУ імені М. П. Драгоманова приймає на навчання осіб, які 
не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та вико
нують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступе
ня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 
на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних 
місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання 
здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

5. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до 
НПУ імені М. П. Драгоманова приймаються особи, які здобули 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) 
відповідно до додатку 1.

6. НПУ імені М. П. Драгоманова здійснює прийом студентів 
на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах

вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положен
ня про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ 
імені М. П. Драгоманова, затвердженого Вченою радою НПУ 
імені М. П. Драгоманова від 23 жовтня 2012 року (Протокол №
3). Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у 
разі поновлення осіб, які повертаються після академічної 
відпустки.

7. НПУ імені М. П. Драгоманова здійснює перепідготовку 
фахівців, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за 
іншою спеціальністю за кошти фізичних або юридичних осіб, 
відповідно до Порядку прийому у 2016 році слухачів до Інсти
туту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. 
Драгоманова затвердженого Вченою радою НПУ імені М. П. 
Драгоманова від 08 грудня 2015 року (протокол № 7).

IV. Фінансування підготовки 
фахівців, права та їх обов'язки
1. Фінансування підготовки фахівців у НПУ імені М. П. Дра- 

гоманова здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (за державним за

мовленням, за кошти державного бюджету);
за ваучерами;
за кошти фізичних та юридичних осіб.
Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бака

лавра розміщується шляхом укладення відповідних договорів 
між державними замовниками, до сфери управління яких на
лежить НПУ імені М. П. Драгоманова, а також, якщо НПУ імені 
М. П. Драгоманова в установленому порядку надало (надасть) 
інформацію про вступ до НПУ імені М. П. Драгоманова осіб, які 
на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої 
освіти за кошти Державного бюджету України.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати 
вищу освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова на конкурсній ос
нові відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний 
ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти 
державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти держав
ного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти 
фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти 
державного або місцевого бюджету за певним ступенем 
освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу 
освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова за тим самим ступенем 
освіти за умови відшкодування до державного або місцевого 
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів дер
жавного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг 
з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати ви
щу освіту за другою спеціальністю у НПУ імені М. П. Драгома
нова, якщо за станом здоров'я вони втратили можливість ви
конувати службові чи посадові обов'язки за отриманою 
раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками меди- 
ко-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, перед
бачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупо
ваній території або переселилися з неї, мають право на здо
буття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) вищої освіти в НПУ імені М. П. Драго
манова за рахунок коштів державного бюджету з наданням 
місць у гуртожитках на час навчання.

2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно прожи
вають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, 
особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, 
та особи, яким надано статус закордонного українця і які пе
ребувають в Україні на законних підставах, мають право на 
здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобут
тя вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти дер
жавного бюджету здійснюється в межах квот, визначених 
Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у НПУ імені М. П. Дра- 
гоманова, мають рівні права та обов'язки.

3. Прийом до НПУ імені М. П. Драгоманова на всі ступені та 
освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній ос
нові незалежно від джерел фінансування навчання.

4. Не допускається одночасне навчання на денній формі на
вчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 
освітніми програмами, напрямами підготовки).

V. Строки прийому заяв та 
документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії:

Д е н ь  тиж ня Години роботи

Понеділок 09.00-17.00

Вівторок 09.00-17.00

Середа 09.00-17.00

Четвер 09.00-17.00

П’ятниця 09.00-17.00

Субота

ВИХІДНИЙ
(кр ім  д н ів  проведення  
вступ ни х  випробувань, 
надання р е ко м е н д а ц ій  
та зарахування  д о  НПУ 

ім е н і М . П. Д р а го м а но в а  
чи інш их ум ов, 

перед б аченим и 
ц им и  П равилам и)

Неділя

ВИХІДНИЙ
(кр ім  д н ів  проведення  
вступ ни х  випробувань, 

надання р е ко м е н д а ц ій  та 
зарахування  д о  НПУ імен і 

М . П. Д р а го м а но в а  
чи інш их  ум ов, 

перед б аченим и 
ц им и  П равилам и)
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27 квітня — 4 травня 2016 р.

* ВСТУПАЙТЕ ДО Д Р А Г О М А Н С Ь К О Г О  УНІВЕРСИТЕТУ -  УНІВЕРСИТЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО *

О бідня перерва  — з  1 3 .0 0  д о  1 4 .0 0  год.

П рийм альна  ко м іс ія  п рацю ватим е  
з  0 9 .0 0  д о  1 8 .0 0  години 

2 0  та  27  л ипня ; 0 5  та 12 серпня

Приймальна комісія працює за адресою м. Київ, вул. Пиро
гова, 9, каб. 133.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 
основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 
ступеня бакалавра проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії Д енна, заочна (дистанційна) 
та вечірня форми навчання

Початок прийому заяв та документів 
у паперовій або електронній формі 11 липня

Закінчення прийому заяв та документі в 
від осіб, які для вступу на 
навчання мають проходити творчі 
конкурси у НПУ імені М. П. Драгоманова

20 липня 
(до  18.00 години)

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які вступають на основі 
повної загальної середньої освіти і 
складають вступні іспити чи проходять 
співбесіду в НПУ імені М. П. Драгоманова

20 липня 
(до  18.00 години)

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які вступають на навчання 
на основі освітньо-кваліфікацій ного 
рівня молодшого спеціаліста для 
здобуття ступеня бакалавра зі 
скороченим строком навчання

20 липня 
(до  18.00 години)

Закінчення прийому заяв та документів 
у паперовій або електронній формі 
від осіб, які не складають вступних 
іспитів і не проходять творчі конкурси

27 липня 
(до  18.00 години)

Строки проведення НПУ 
імені М, П. Драгоманова творчих 
конкурсів (у декілька сесій)

18 липня по 27 липня

Строки проведення НПУ
імені М. П. Драгоманова вступних
іспитів та співбесід

21 липня по 28 липня

Строки проведення НПУ
імені М. П. Драгоманова фахових
вступних випробувань

21 липня по 27 липня

Рейтинговий список вступників, 
які вступають для здобуття ступеня 
бакалавра, із зазначенням 
рекомендованих до зарахування, 
формується на основі конкурсного 
бала та пріоритетності заяв за 
кожним вищим навчальним закладом, 
ступенем, спеціальністю (спеціалізацією), 
3 повідомленням про отримання чи 
неотримання вступниками права 
здобувати вищу освіту за кошти 
державного бюджету* та оприлюднюється

не пізніше 
01 серпня 

(до  12.00 години)

Рейтинговий список вступників, 
які вступають на навчання 
на основі освітньо-кваліфікацій ного 
рівня молодшого спеціаліста для 
здобуття ступеня бакалавра зі скороченим 
строком навчання оприлюднюється

не пізніше 
01 серпня 

(до  12.00 години)

Вступники, які отримали рекомендації, 
повинні виконати вимоги до зарахування:

- на місця за кошти державного 
бюджету відповідно до п. 1 р. XV цих Правил;

05 серпня 
(до  18.00 години)

- на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб

не пізніше 
10 серпня

Зарахування вступників до 
НПУ імені М. П. Драгоманова:

- за кошти державного бюджету
не пізніше 

12.00 години 
06 серпня

- за кошти фізичних та юридичних осіб 
(за умови виконання набору за 
кошти державного бюджету за відповідною 
спеціальністю (спеціалізацією))

не пізніше 
12 серпня

* - при цьому вважається, що вступник обрав ступінь, 
спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, 
яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими 
він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державно
го бюджету.

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробу
вання, що проводить НПУ імені М. П. Драгоманова, конкурс
ний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем 
магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста про
водиться в такі строки:

Етапи вступної компанії
Ф орма навчання

_  Заочна в  . 
^ енна (дистанційна) 84 рня

Початок прийому заяв та документів 04 липня

Закінчення прийому заяв та документів 25 липня

Строки проведення вступних екзаменів 
та фахових випробувань

26 липня - 08 серпня

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників

не пізніше 
10 серпня

Термін для виконання вступниками 
Вимог для зарахування на навчання за 
кошти державного бюджету

не пізніше 
15 серпня 
18.00 год.

Терміни зарахування вступників:

- за кошти державного бюджету не пізніше 16 серпня

- за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 серпня

4. Прийом заяв і документів, проведення співбесід у 
НПУ імені М. П. Драгоманова, конкурсний відбір та зарахуван
ня на навчання осіб, які здобули ступені бакалавра, магістра чи 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття сту
пеня бакалавра за іншою спеціальністю (іншим напрямом 
підготовки) проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії
Ф орм и навчання

_  Заочна _  . Денна . . Вечірня (ди станцій на) г
П очаток п р и й о м у  заяв 
та  до кум е нт ів 11 липня

Закінчення  п р и й о м у  заяв 
та  докум ент ів : 29 липня

Терм ін  оприлю днення  
рей ти нго во го  с п и с к у  вступників

не пізніше 
01 серпня

Т е рм іни  прийняття р іш ення 
П рийм альної ком іс ії щ одо 
зарахування на навчання

не пізніше 
03 серпня

Е та п и  в с ту п н о ї ком панії
Ф о р м и  навчання

_  З аоч на  _  . 
^ |ЄННа (д и с та н ц ій н а ) ечірня

П о ч а т о к  п р и й о м у  з а я в  та  
д о к у м е н т ів 2 2  с е р п н я

З а к ін ч е н н я  п р и й о м у  з а я в  
та  д о к у м е н т ів : 14  в е р е с н я

Т е р м ін  о п р и л ю д н е н н я  
р е й т и н го в о го  с п и с к у  
в с т у п н и к ів

16 ве р е сн я

Т е р м ін и  п р и й н я т т я  р іш е н н я  
П р и й м а л ь н о ї к о м іс ії  щ о д о  
за р а х у в а н н я  на  навчання

не пізніше 
2 0  в е р е с н я

5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зара
хування на навчання осіб, які не менше одного року здобувають 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра та викону
ють у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за 
іншою формою навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова:

VI. Порядок прийому заяв та 
документів для участі у  

конкурсному відборі до вищих 
навчальних закладів

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, 
які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних 
іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих 
Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил) та за
рахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил), подають заяви 
тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п'ятнадцяти 
заяв на п'ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбаче
но прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в елек
тронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не перед
бачається прийому за кошти державного бюджету, не обме
жується.

Усі інші категорії' вступників подають заяви тільки в паперовій 
формі. Вони можуть подавати до п'ятнадцяти заяв на п'ять 
спеціальностей.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто 
до приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова. Факт кож
ного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповно
важеною особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосеред
ньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано НПУ 
імені М. П. Драгоманова на підставі рішення приймальної комісії 
до моменту включення вступника до списків рекомендованих до 
зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки 
під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверд
жується актом про допущену технічну помилку, сформованим в 
Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт та
кого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія 
повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, 
після чого вступник може подати нову заяву на цю саму 
спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підго
товки) до НПУ імені М. П. Драгоманова.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту 
включення вступника до списків рекомендованих до зарахуван
ня на навчання.

3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, 
освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та 
форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на ден
ну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за 
кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра 
вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви віднос
но інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 
(один) означає найвищу пріоритетність.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню 
програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального за
кладу за різними формами навчання, вважаються фактом подан
ня однієї заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'яв
ляє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 
статті 5 Закону України "Про громадянство України");

свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають 
паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і грома
дянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку - для військо
возобов'язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього не
залежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у кон
курсі за результатами вступних екзаменів на основі повної за
гальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за 
співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом 
(розділ ХІ цих Правил) (за наявності).

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
5.1. Для здобуття ступеня бакалавра денної форми навчання 

на основі повної загальної середньої освіти:
копію документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежно
го оцінювання (для вступників на основі повної загальної серед
ньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
копії документів, які підтверджують право вступника на участь 

у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної 
загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування 
за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкур
сом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викли

кано особливими Правилами зарахування за відповідними 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, на
прямами підготовки), установленими законодавством, у стро
ки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, 
установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймаль
ною комісією рішення про рекомендування вступників до за
рахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінан
суються за кошти державного бюджету, вступником подаються 
лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до

зарахування).
5.2. Для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання на 
основі повної загальної середньої освіти; на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста денної, заочної 
(дистанційної) та вечірньої форм навчання; на базі ступенів 
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) бакалавра магістра, 
спеціаліста, денної, заочної (дистанційної) та вечірньої форм на
вчання, а також ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста денної, заочної (дистанційної) та вечірньої 
форм навчання:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень чи ступінь, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього - за особистим вибором 
оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього не
залежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти) - за особистим вибором оригінали або копії; 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші оригінали (копії) документів подаються вступником, якщо 

це викликано особливими Правилами зарахування за 
відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми про
грамами, напрямами підготовки), установленими законодавст
вом, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше 
строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття 
приймальною комісією рішення про рекомендування вступників 
до зарахування. 5.3. Для здобуття ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) бакалавра за іншою спеціальністю (на
прямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в 
межах вакантних місць ліцензованого обсягу особами, які не 
менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують 
у повному обсязі навчальний план:

копії документа державного зразка про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснювався вступ за попередньою спеціальністю 
(спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки), 
нозологію, мову тощо, і додаток до нього;

копію залікової книжки чи індивідуального навчального плану 
студента (печатка, підпис керівника установи) або витяг із 
залікової книжки (завірений в установленому порядку);

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежно
го оцінювання (для вступників на основі повної загальної серед
ньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це виклика

но особливими Правилами зарахування за відповідними 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, на
прямами підготовки), установленими законодавством, у строки, 
визначені для прийому документів, але не пізніше строків, уста
новлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною 
комісією рішення про рекомендування вступників до зарахуван
ня. 6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти по
дають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, вида
ний у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X, 
XVIII цих Правил.

7. НПУ імені М. П. Драгоманова самостійно визначає мінімаль
не значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх пред
метів (результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів), з яким 
вступник допускається до участі у конкурсі (Таблиця 5).

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами прий
мальною (відбірковою) комісією НПУ імені М. П. Драгоманова 
або в установленому законодавством порядку. Копії документа, 
що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 
(посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підля
гають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів 
не приймаються.

9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом 
заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розгля
дається приймальною комісією НПУ імені М. П. Драгоманова 
згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі 
на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів 
України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 
2015 року № 1085.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності да
них, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за до
помогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала до
кумента про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі 
відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію 
про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступ
ників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному 
відборі для вступу на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова 
протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній 
базі або отримання результатів вступних випробувань, але не 
пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оп
рилюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті НПУ 
імені М. П. Драгоманова.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, на
явною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної 
освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також 
факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за ре
зультатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої 
освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою 
(розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи ХІ 
цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Пра
вил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особи
стим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), 
обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалент
ності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку виз
нання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 
614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовжен
ня навчання здійснюється НПУ імені М. П. Драгоманова до по
чатку другого семестру першого року навчання його власника.

14. Приймальна комісія НПУ імені М. П. Драгоманова пе
ревіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших 
навчальних закладів.
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VII. Організація і проведення 
конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної за 
гальної середньої освіти вступають до НПУ імені М. П. Драгома- 
нова, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з 
трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих 
предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропо
нованого НПУ імені М. П. Драгоманова.

Один з предметів замінюється творчим конкурсом, якщо він 
передбачений для вступу на певну спеціальність.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та 
література.

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної 
загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шля
хом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала 
за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його прове
дення), середнього бала документа (додатка до документа) про 
повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або 
за успішне закінчення підготовчих курсів НПУ імені М. П. Драго
манова, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі 
успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів НПУ імені 
М. П. Драгоманова нараховуються з урахуванням коефіцієнтів. 
Середній бал документа про повну загальну середню освіту об
числюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та 
вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загаль
ну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, врахову
ються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" 
відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою 
середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за 
таблицею відповідності середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, 
за значенням 200-бальної шкали, наведеною у таблиці 8 до цих 
Правил.

Обчислення підсумкового конкурсного балу абітурієнтів, які 
вступають на основі повної загальної середньої освіти, 
здійснюється за наступною формулою:

F = K1*X1+ K2*X2+ K3*X3+0,1*X4+0,05*(X5+X6)
де F - підсумковий конкурсний бал;
K1, K2, K3 - коефіцієнти, які в сумі дають 0,85 і визначаються 

згідно таблиці 5.
X1 - бал сертифіката незалежного зовнішнього оцінювання 

(вступного випробування) з української мови згідно таблиці 5;
X2 - бал сертифіката незалежного зовнішнього оцінювання 

(вступного випробування) з другого конкурсного предмета або 
творчого конкурсу (фізичних здібностей) згідно таблиці 5. Якщо 
творчий конкурс проводиться в декілька сесій, то X2 обчис
люється як середнє арифметичне результатів всіх сесій;

X3 - бал сертифіката незалежного зовнішнього оцінювання 
(вступного випробування) з третього конкурсного предмета 
згідно таблиці 5.

X4 - середній бал документа про повну загальну середню 
освіту у 200-бальній шкалі;

X5 - бали за особливі успіхи;
X6 - бали за успішне закінчення підготовчих курсів НПУ імені М. 

П. Драгоманова.
2.1. Нарахування балів для осіб, що вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів у на
вчанні:

2.1.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III сту
пенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної за
гальної середньої освіти нараховуються бали згідно п. 2.1.4, з 
урахуванням коефіцієнта, за умови, якщо вони вступають на 
спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), з якого вони є 
призерами, у тому числі: інформатика - при вступі на спеціаль
ності 014 Середня освіта (інформатика), 122 Комп'ютерні науки 
та інженерія (інформатика), 121 Інженерія програмного забезпе
чення (програмна інженерія), 015 Професійна освіта. 
(комп'ютерні технології); інформаційні технології - при вступі на 
спеціальності 014 Середня освіта (інформатика), 122 
Комп'ютерні науки та інженерія (інформатика), 121 Інженерія 
програмного забезпечення (програмна інженерія), 015 Про
фесійна освіта. (комп'ютерні технології); трудове навчання - при 
вступі на спеціальності 014 Середня освіта (трудове навчання та 
технології), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); основи 
економіки - при вступі на спеціальність 051 Економіка; основи 
правознавства - при вступі на спеціальності 081 Право; історія - 
при вступі на спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 
освіта, 014 Середня освіта (історія), 016 Спеціальна освіта, 032 
Історія та археологія та спеціальності галузей знань 02 Культура і 
мистецтво, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові на
уки, 06 Журналістика, 23 Соціальна робота; екологія - при вступі 
на спеціальності 014 Середня освіта (біологія), 014 Середня 
освіта (хімія), 101 Екологія; педагогіка і психологія - при вступі на 
спеціальності галузей знань 01 Освіта та 05 Соціальні та по- 
ведінкові науки"; астрономія - при вступі на спеціальність 014 Се
редня освіта (фізика, астрономія), 104 Фізика та астрономія; 
фізична культура і спорт - при вступі на спеціальності 014 Серед
ня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 227 
Фізична реабілітація. 2.1.2. Призерам III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ма
лої академії наук України нараховуються бали згідно п. 2.1.4 
відповідно до секції (Таблиця 7), по якій вступник брав участь у 
конкурсі-захисті, з урахуванням коефіцієнта (Таблиця 5). 
Відповідність секцій спеціальності (спеціалізації, освітньої про
грами) визначається згідно з переліком секцій відповідно до 
спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів), на які 
при вступі до НПУ імені М. П. Драгоманова для навчання за сту
пенем бакалавра зараховуються конкурсні бали призерам - осо
бам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня - ІІІ етапу Всеук
раїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів- 
членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук 
України, наведеним у таблиці 7 до цих Правил. 2.1.3. Положення 
пунктів 2.1.1 - 2.1.2 цього розділу поширюються на призерів IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточно
му навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством 
освіти і науки України. 2.1.4. Величина нарахованих балів вста
новлюється: особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 100 
балів, з урахуванням коефіцієнта, що дорівнює 0,05 (5 %);

особам, нагородженим дипломами N ступеня, - 75 балів, з ура
хуванням коефіцієнта, що дорівнює 0,05 (5 %);

особам, нагородженим дипломами IN ступеня, - 50 балів, з 
урахуванням коефіцієнта, що дорівнює 0,05 (5 %).

Бали за особливі успіхи нараховуються лише за однією з пе
релічених вище підстав.

2.1.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік 
вступу успішно закінчили підготовчі курси (відділення, факультети 
довузівської підготовки) НПУ імені М. П. Драгоманова, для вступу 
на основі повної загальної середньої освіти до НПУ імені М. П. 
Драгоманова для навчання на природничо-математичних та інже
нерно-технічних напрямах підготовки згідно з переліком природ
ничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на
веденим у таблиці 6 до цих Правил, нараховується до 100 балів за 
результатами підсумкової атестації, з урахуванням коефіцієнта, 
що дорівнює 0,05 (5 %). 3. При вступі на навчання на основі повної 
загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім ви
падків, передбачених розділами VIII, X, XVIII цих Правил.

4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої 
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності 
відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є чле
нами предметних (атестаційних) комісій).

5. Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 014 "Середня освіта" (за предметними 
спеціалізаціями з болгарської, кримськотатарської, молдовської, 
новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, 
угорської мов) та спеціалізаціями спеціальності 035 "Філологія" з 
цих мов та вивчали їх у загальноосвітніх навчальних закладах, НПУ 
імені М. П. Драгоманова встановлює вступний екзамен з тієї мови, 
оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень, або приймає сертифікат з іноземної мови.

Результат екзамену зараховується замість бала сертифіката з 
іноземної мови.

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, 
конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового ви
пробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових 
показників конкурсного відбору, визначених цими Правилами. 
Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

6.1. Особи, що вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра складають:

- вступне фахове випробування;
- вступний екзамен з іноземної мови;
- додаткове вступне випробування (для осіб, що праг

нуть здобути ступень магістра на основі ступеня бакалавра, здо
бутого за іншою спеціальністю). 6.2. Особи, що вступають на на
вчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
складають:

- вступне фахове випробування;
- вступний екзамен з іноземної мови;
- додаткове вступне випробування (для осіб, що праг

нуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на ос
нові ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю). 6.3. 
Вступні випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 
100 до 200 балів). До суми балів, отриманих під час вступних ви
пробувань додається середній бал (з округленням до десятих) 
екзаменаційних оцінок з додатка до диплому про здобутий 
освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь у стобальній універси
тетській шкалі (від 0 до 100 балів). Оцінки з додатка до диплому 
про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь), які вис
тавлені за національною шкалою, враховуються таким чином: 
"задовільно" відповідає "65", "добре" відповідає "80", "відмінно" 
відповідає "95". Рейтинговий бал абітурієнта, що вступає на на
вчання за ступенем магістра на основі здобутого ступеня бакала
вра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, відповідно до 
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, є сумою 
оцінки з фахового випробування, оцінки з екзамену з іноземної 
мови, середнього балу додатку до диплому про здобуту вищу 
освіту та додаткових балів. Рейтинговий бал абітурієнта, що 
прагне здобути ступень магістра на основі ступеня бакалавра чи 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом), є сумою оцінки з екзамену з іноземної 
мови, середнього балу додатку до диплому про здобуту вищу 
освіту, додаткових балів та середнього арифметичного оцінок з 
фахового випробування та додаткового вступного випробуван
ня. Додаткові бали нараховуються за:

" наявність опублікованих статей за обраною
спеціальністю у фахових наукових журналах (1 стаття - 10 балів);

" наявність опублікованих статей за обраною
спеціальністю в наукових рецензованих виданнях та збірках сту
дентських наукових робіт (1 стаття - 4 бали);

" наявність доповідей на всеукраїнських та міжнародних
конференціях за обраною спеціальністю (1 доповідь - 4 бали);

" наявність доповідей на університетських конфе
ренціях за обраною спеціальністю (1 доповідь - 2 бали);

" наявність диплома призера міжнародних олімпіад (1
диплом - 20 балів), всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів 
наукових робіт (1 диплом - 10 балів), університетських фахових 
олімпіад та конкурсів наукових робіт (1 диплом - 4 бали).

До переможців конкурсів наукових робіт прирівнюються пере
можці (лауреати) олімпіад, конкурсів, змагань. Список таких 
олімпіад, конкурсів та змагань затверджується Приймальною 
комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. 
Рейтинговий бал абітурієнта, що прагне здобути освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі ступеня бакалавра, 
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 
266, є сумою оцінки з фахового випробування, оцінки з екзамену 
з іноземної мови, середнього балу додатку до диплому про здо
буту вищу освіту. Рейтинговий бал абітурієнта, що прагне здобу
ти освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю, є сумою оцінки середнього 
балу додатку до диплому про здобуту вищу освіту, оцінки з екза
мену з іноземної мови, та середнього арифметичного оцінок з 
фахового випробування та додаткового вступного випробуван
ня.

6.4. Конкурсне зарахування вступників до університету 
здійснюється за окремим конкурсом з кожної спеціальності та 
освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня на підставі їхнього кон
курсного балу. 7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на 
навчання другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) 
або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на ва
кантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття сту
пеня бакалавра відповідно до Переліку галузей знань і спеціаль
ностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 року № 266 використовується середній бал доку
мента про неповну вищу освіту з округленням до десятих частин 
бала (за 5-бальною шкалою) шляхом додавання до результатів 
вступних фахових випробувань (творчих конкурсів) з конкурсних 
предметів, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Особа 
може вступити до НПУ імені М. П. Драгоманова для здобуття сту
пеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молод
шого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (Таблиця 3). 
Рейтинговий бал абітурієнта, в такому випадку, є сумою оцінки 
середнього балу додатка до диплому молодшого спеціаліста з 
округленням до десятих частин (за 5-бальною шкалою) та серед
нього арифметичного оцінок з фахового випробування та додат
кового вступного випробування, що оцінюються за шкалою від 
100 до 200 балів.

При цьому в залежності від рівня відповідності освітніх програм 
факультетом (інститутом) можуть встановлюватися додаткові ви
моги до такої категорії осіб у частині виконання додаткового 
індивідуального навчального плану впродовж першого року на
вчання. 8. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра, освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакала
вра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготов
ки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу використо
вується середній бал додатку документа державного зразка про 
раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на ос
нові якого здійснюється вступ.

При цьому в залежності від рівня відповідності освітніх програм 
факультетом (інститутом) можуть встановлюватися додаткові ви
моги до такої категорії осіб у частині виконання додаткового 
індивідуального навчального плану впродовж першого року на
вчання. 9. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного ро
ку здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 
навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою 
формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 
використовується середній бал отриманих оцінок за перший рік 
навчання за попередньою спеціальністю (спеціалізацією).

При цьому в залежності від рівня відповідності освітніх програм 
факультетом (інститутом) можуть встановлюватися додаткові ви
моги до такої категорії осіб у частині виконання додаткового 
індивідуального навчального плану впродовж першого року на
вчання. 10. Вступні випробування на навчання для здобуття сту
пеня доктора філософії' проводяться відповідно до додатку 1.

VIII. Участь у  конкурсі за 
результатами вступних іспитів 

на основі повної загальної
середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних 
іспитів з конкурсних предметів у НПУ імені М. П. Драгоманова ма
ють право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку за
хворювань, що можуть бути перешкодою для проходження гро
мадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому 
наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охо
рони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, за
реєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 ро
ку за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє 
незалежне оцінювання.

2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього неза
лежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів 
у НПУ імені М. П. Драгоманова (за їх вибором) мають право осо
би, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), 
після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову 
службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, 
визначеному відповідними положеннями про проходження 
військової служби громадянами України.

IX. Проведення вступних 
екзаменів, фахових випробувань 

та творчих конкурсів
1. Відповідно до пункту 3 розділу III, пунктів 6, 7 розділу VII, 

розділу VIII цих Правил для проведення вступних іспитів створю
ються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробу
вань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні 
комісії. Вступні іспити до аспірантури (ад'юнктури) проводяться 
предметними комісіями.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність 
(спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бу
ти зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу 
спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготов
ки) у НПУ імені М. П. Драгоманова.

2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступ
ників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, 
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

3. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє ариф
метичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може 
бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче 
мінімально встановленого приймальною комісією бала (з ураху
ванням вимог пункту 7 розділу VI цих Правил), не допускаються до 
участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі 
на навчання.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються 
НПУ імені М. П. Драгоманова закладами не пізніше ніж за три 
місяці до початку прийому документів. Не допускається введення 
до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених 
програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб- 
сайті НПУ імені М. П. Драгоманова. У програмах творчих конкурсів 
містяться критерії оцінювання до кожного з них.

4. Результати вступних фахових випробувань для вступників, 
які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо
го спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі 
скороченим строком навчання) або на другий курс (з норматив
ним строком навчання), оцінюються за шкалою від 100 до 200 
балів.

Рішенням Приймальної комісії результати вступного фахового 
випробування щодо вступу на певний напрям підготовки 
(спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному 
відборі на іншу форму навчання напряму підготовки 
(спеціальність) на який/яку вступає абітурієнт у НПУ імені М. П.
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Драгоманова.
Вступники, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на 
перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий курс 
(з нормативним строком навчання), які набрали на вступному фа
ховому випробуванні менше 124 балів, до участі конкурсному 
відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова не допускаються. 5. Ре
зультати вступних фахових випробувань та вступних екзаменів 
для вступників, які вступають для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, оцінюються 
за шкалою від 100 до 200 балів.

Рішенням Приймальної комісії' результати вступного фахового 
випробування, вступного екзамену щодо вступу на певну 
спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному 
відборі на іншу форму навчання спеціальності, на яку вступає 
абітурієнт у НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вступники, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційно
го рівня спеціаліста, ступеня магістра, які набрали на вступному 
фаховому випробуванні, вступному екзамені менше 124 балів, до 
участі конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова не до
пускаються.

6. Програми фахових випробувань, вступних екзаменів для 
вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступе
ня) розробляються і затверджуються НПУ імені М. П. Драгоманова 
не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань, вступних екзаменів оприлюд
нюються на веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова та в прий
мальній (відбірковій) комісії.

7. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні ви
пробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було 
оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому 
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після да
ти закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних 
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

НПУ імені М. П. Драгоманова, розглядає апеляційна комісія НПУ 
імені М. П. Драгоманова, склад та порядок роботи якої затверджу
ються наказом ректора університету.

Апеляція щодо оцінювання вступних усних випробувань по
дається вступником у Приймальну комісію в день його проведен
ня, апеляція щодо оцінювання вступного письмового екзамену - 
не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Порядок проведення (розгляду) апеляцій затверджується рек
тором НПУ імені М .П Драгоманова за тиждень до проведення 
вступних випробувань та оприлюднюється на веб-сайті НПУ імені 
М .П Драгоманова.

9. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих кон
курсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

X. Зарахування за співбесідою
1. За результатами співбесіди на навчання за ступенем бакала

вра зараховуються до НПУ імені М. П. Драгоманова особи:
яким Законом України "Про статус і соціальний захист грома

дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на
дане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових 
акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 
по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януко
вича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомо
гою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 За
кону України "Про статус ветеранів війни, гарантії' їх соціального 
захисту".

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затвер
джує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 
зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього не
залежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не 
нижчими передбачених цими Правилами, мають право брати 
участь у конкурсі на загальних засадах.

4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального 
захисту населення приймальна комісія приймає рішення про мож
ливість зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова понад обсяг 
зарахування за кошти державного бюджету за результатами 
співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які 
неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XI. Зарахування поза конкурсом
1. Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії' їх соціального захисту" надане таке право;
інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не про

типоказане навчання за обраним напрямом (обраною 
спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціаль
ної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціаль
ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення пре
стижності шахтарської праці" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане 
таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом вико
навчої влади у сфері освіти і науки;

чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор - за 
спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною 
спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом 
підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначати
ся гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замов
лення для окремих категорій вступників, визначених законом. За
рахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається 
за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня 
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня 
доктора філософії.

4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 
цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на 
визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право 
брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до кон
курсного бала.

XІІ. Право на першочергове 
зарахування

1. Право на першочергове зарахування для здобуття ступеня ба
калавра на основі повної загальної середньої освіти мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинст
ва" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціаль
ної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лю
того 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення тур
боти про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане та
ке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), на
городжені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі по
вної загальної середньої освіти;

призери (особи, нагороджені у поточному навчальному році 
дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені у по
точному навчальному році дипломами I - III ступенів), II етапу Всеук
раїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Малої академії наук України, якщо вони вступають на 
спеціальності (спеціалізації), для яких є конкурсний предмет, з яко
го вони є призерами;

призери учнівських олімпіад та творчих конкурсів, які проводять
ся на базі НПУ імені М. П. Драгоманова у 2015/2016 навчальному 
році;

випускники навчально-підготовчого відділення НПУ імені М. П. 
Драгоманова, педагогічних класів, Університету майбутнього вчи
теля, ліцею, гімназії, педагогічних коледжів, які входять до навчаль
ного комплексу НПУ імені М. П. Драгоманова або навчальних за
кладів з якими укладені відповідні договори та угоди;

лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів при вступі до 
Інституту мистецтв;

майстри та кандидати в майстри спорту при вступі до Інституту 
фізичного виховання та спорту;

учасники Дня відкритих дверей НПУ імені М. П. Драгоманова; 
особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії.
2. Право на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Дра

гоманова для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинст
ва" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціаль
ної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лю
того 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення тур
боти про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане та
ке право;

випускники нагороджені дипломом з відзнакою; 
призери олімпіад та творчих конкурсів, які проводяться на базі 

НПУ імені М. П. Драгоманова у 2015/2016 навчальному році;
випускники педагогічних коледжів, які входять до навчального 

комплексу НПУ імені М. П. Драгоманова або навчальних закладів з 
якими укладені відповідні договори або угоди;

лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів при вступі до 
Інституту мистецтв;

переможці міжнародних та всеукраїнських студентських 
олімпіад;

випускники, які мають наукові публікації за обраною 
спеціальністю та інші наукові здобутки;

майстри та кандидати в майстри спорту при вступі до Інституту 
фізичного виховання та спорту;

особи, які мають більший стаж за обраним напрямом 
(спеціальністю);

особи, в яких вищий середній бал додатку документу про здобу
тий освітньо-кваліфікаційний рівень;

особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії.
3. Право на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Дра

гоманова для здобуття ступеня магістра та освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинст
ва" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціаль
ної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лю
того 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення тур
боти про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане та
ке право;

переможці міжнародних та всеукраїнських студентських 
олімпіад;

випускники, які мають наукові публікації за обраною 
спеціальністю та інші наукові здобутки;

лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів при вступі до 
Інституту мистецтв;

майстри та кандидати в майстри спорту при вступі до Інституту 
фізичного виховання та спорту;

особи, які мають більший стаж за обраною спеціальністю; 
особи, в яких вищий середній бал додатку документу про здобу

тий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень);
особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії.
4. Право на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Дра- 

гоманова для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 
бакалавра для осіб, які здобули базову або повну вищу освіту ма
ють:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинст
ва" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціаль
ної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лю
того 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення тур
боти про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане та
ке право;

лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів при вступі до 
Інституту мистецтв;

переможці міжнародних та всеукраїнських студентських 
олімпіад;

майстри та кандидати в майстри спорту при вступі до Інституту 
фізичного виховання та спорту;

особи, які мають більший стаж за обраною спеціальністю; 
особи, в яких вищий середній бал додатку документу про здобу

тий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень); 
особи, які мають педагогічну вищу освіту;

особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії.
5. Право на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Дра

гоманова для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 
бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для 
здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах ва
кантних місць ліцензованого обсягу мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинст
ва" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціаль
ної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лю
того 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення тур
боти про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане та
ке право;

лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів при вступі до 
Інституту мистецтв;

майстри та кандидати в майстри спорту при вступі до Інституту 
фізичного виховання та спорту;

переможці міжнародних та всеукраїнських студентських 
олімпіад;

особи, які мають більший стаж за обраною спеціальністю; 
особи, в яких вищий середній бал;
особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії.
6. Право першочергового зарахування надається за 

послідовністю, визначеною в пунктах 1-5 цього розділу.

XІІІ. Формування та оприлюднення 
рейтингового списку вступників
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в 

такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 
вступники, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за конкурсом; 
вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету.
2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого; 
з урахуванням права на першочергове зарахування при однако

вому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його на
буття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на ос
нові повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим 
пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробу
вань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з макси
мальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про повну загаль
ну середню освіту.

3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної 
бази, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування;
пріоритет заяви, зазначений вступником.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з 

Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у 
повному обсязі на веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова. Списки 
вступників, рекомендованих до зарахування, формуються прий
мальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом 
розміщення на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) 
комісії та веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступника
ми вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 
розділу ХІУ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазнача
ються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників 
відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІV. Надання рекомендацій для 
зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на 
місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає 
у строк, визначений пунктом 8 розділу V цих Правил, та згідно з по
рядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі 
ХІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного 
бала вступника - від вищого до нижчого. Вступника буде рекомен
довано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазна
чених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у чис
ло тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, 
що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за ко
шти державного бюджету, на основі повної загальної середньої 
освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра осіб, які мають 
підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 
відсотків максимального обсягу державного замовлення НПУ 
імені М. П. Драгоманова.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступ
ників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (гранич
ного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюд
жету, за їх відсутності - у межах ліцензованого обсягу. Рекомен
дація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними 
вступником під час подання заяв.

2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на на
вчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до 
строків, визначених у розділі V цих Правил.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до за
рахування вважається оприлюднення відповідного рішення на 
стендах приймальної комісії' НПУ імені М. П. Драгоманова.

Рішення приймальної комісії' про рекомендування до зарахуван
ня також розміщується на веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсила
тись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.
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XV. Реалізація права 
вступників на обрання 

місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в 

електронній формі та беруть участь у конкурсно
му відборі, після прийняття приймальною 
комісією рішення про рекомендування до зара
хування відповідно до строку, визначеного в 
розділі V цих Правил, зобов'язані виконати ви
моги для зарахування на місця державного за
мовлення: подати особисто оригінали докумен
та про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(ступінь) та додатка до нього, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, 
що вступають на основі повної загальної серед
ньої освіти) та інших документів, передбачених 
цими Правилами, до приймальної (відбіркової) 
комісії НПУ імені М. П. Драгоманова. Особи, які 
подали заяви в електронній формі, зобов'язані 
підписати власну електронну заяву, роздруко- 
вану у приймальній комісії.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у 
розділі V цих Правил, не подали до приймальної 
(відбіркової) комісії оригінали документа про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(ступінь) та додатка до нього, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, 
що вступають на основі повної загальної серед
ньої освіти) та інших документів, передбачених 
цими Правилами (не виконали вимог для зара
хування), втрачають право на зарахування на 
навчання за кошти державного бюджету, крім 
випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX 
цих Правил.

XV. Реалізація права 
вступників на обрання 

місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в 

електронній формі та беруть участь у конкурсно
му відборі, після прийняття приймальною 
комісією рішення про рекомендування до зара
хування відповідно до строку, визначеного в 
розділі V цих Правил, зобов'язані виконати ви
моги для зарахування на місця державного за
мовлення: подати особисто оригінали докумен
та про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(ступінь) та додатка до нього, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, 
що вступають на основі повної загальної серед
ньої освіти) та інших документів, передбачених 
цими Правилами, до приймальної (відбіркової) 
комісії НПУ імені М. П. Драгоманова. Особи, які 
подали заяви в електронній формі, зобов'язані 
підписати власну електронну заяву, роздруко- 
вану у приймальній комісії.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у 
розділі V цих Правил, не подали до приймальної 
(відбіркової) комісії оригінали документа про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(ступінь) та додатка до нього, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, 
що вступають на основі повної загальної серед
ньої освіти) та інших документів, передбачених 
цими Правилами (не виконали вимог для зара
хування), втрачають право на зарахування на 
навчання за кошти державного бюджету, крім 
випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX 
цих Правил.

XV!. Коригування списку 
рекомендованих 
до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані 
рекомендації вступникам, які не виконали вимог 
для зарахування (не подали оригінали докумен
та про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(ступінь) та додатка до нього, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, 
що вступають на основі повної загальної серед
ньої освіти) та інших документів, передбачених 
цими Правилами, до приймальної (відбіркової) 
комісії НПУ імені М. П. Драгоманова).

Вступники, яким анульовано рекомендацію 
до зарахування на місця за кошти державного 
бюджету, не втрачають права участі у  конкурсі 
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 
Рекомендація до зарахування на навчання за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на
дається за всіма пріоритетами, зазначеними 
вступником під час подання заяв.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі 
на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб з числа тих, яким було анульовано реко
мендацію до зарахування на навчання за кошти 
державного бюджету, приймається за заявою 
вступника у довільній формі, що подається до 
приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгомано
ва та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані 
виконати вимоги для зарахування відповідно до 
пункту 1 розділу XV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за ко
шти фізичних та юридичних осіб укладається 
після видання наказу про зарахування. Оплата 
навчання здійснюється згідно з договором, ук
ладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми

програмами, напрямами підготовки) та форма
ми навчання, крім двох денних, одна з яких за 
кошти державного бюджету, оригінали доку
мента про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, а 
також оригінали сертифікатів зовнішнього неза
лежного оцінювання зберігаються у  вищому на
вчальному закладі за місцем навчання за кошти 
державного бюджету або за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів протягом усього 
строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми 
програмами, напрямами підготовки) та форма
ми навчання, крім двох денних, за кошти фізич
них та юридичних осіб оригінали вищезазначе
них документів зберігаються в одному з вищих 
навчальних закладів за бажанням студента. 
Довідка про зберігання оригіналів документів 
видається на вимогу студента вищим навчаль
ним закладом, у  якому вони зберігаються.

XVII. Наказ про 
зарахування

1. Накази про зарахування на навчання вида
ються ректором НПУ імені М. П. Драгоманова на 
підставі рішення приймальної комісії. Накази 
про зарахування на навчання з додатками до 
них формуються в Єдиній базі відповідно до 
списків вступників, рекомендованих до зараху
вання, та оприлюднюються на інформаційному 
стенді приймальної комісії і веб-сайті НПУ імені 
М. П. Драгоманова у вигляді списку зарахова
них у строки, встановлені у розділі V цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зараху
вання вступника може бути скасоване прий
мальною комісією у  разі виявлення порушень 
законодавства з боку вступника, передбачених 
пунктом 5 розділу XX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з НПУ 
імені М. П. Драгоманова за власним бажанням, 
про що видається відповідний наказ, який ве- 
рифікується в Єдиній базі, а таким особам по
вертаються документи, подані ними, не пізніше 
наступного дня після подання заяви про відраху
вання.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) на
вчання для здобуття ступеня бакалавра (окрім 
денної форми навчання), ступеня бакалавра на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста; ступеня магістра та освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста до початку 
навчальних занять може проводитись додатко
вий конкурсний відбір з числа осіб, які брали 
участь у  конкурсі на цю спеціальність 
(спеціалізацію, освітню програму, напрям підго
товки). У разі відсутності таких претендентів на 
звільнені місця дозволяється зараховувати осіб 
з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх 
програм, напрямів підготовки) НПУ імені М. П. 
Драгоманова за умови збігу конкурсних пред
метів шляхом перенесення заяви на іншу 
спеціальність.

XVIII. Особливості 
прийому та навчання 
іноземців та осіб без 

громадянства
1. Підготовка іноземців та осіб без громадян

ства здійснюється згідно із Законами України 
"Про вищу освіту", "Про правовий статус іно
земців та осіб без громадянства", "Про закор
донних українців", Указами Президента України 
від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи 
щодо розвитку економічного співробітництва 
областей України з суміжними прикордонними 
областями Російської Федерації" та від 03 черв
ня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку 
економічного співробітництва областей України 
з суміжними областями Республіки Білорусь і 
адміністративно-територіальними одиницями 
Республіки Молдова", постановами Кабінету 
Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 
"Про навчання іноземних громадян в Україні", 
від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання 
набору для навчання іноземців та осіб без гро
мадянства", наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Де
які питання організації набору та навчання (ста
жування) іноземців та осіб без громадянства", 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іно
земці, яким надаються державні стипендії за 
міжнародними договорами, загальнодержавни
ми програмами, іншими міжнародними зо
бов'язаннями України, приймаються на навчан
ня у  межах установлених квот прийому до ви
щих навчальних закладів України на підставі на
правлень Міністерства освіти і науки України.

2. Закордонні українці, які отримали направ
лення на навчання від українських національно- 
культурних товариств, при вступі до НПУ імені 
М. П. Драгоманова користуються такими сами
ми правами на здобуття освіти, що й громадяни 
України, за винятками, встановленими Консти
туцією України, законами України чи міжнарод
ними договорами, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України.

3. Іноземці та особи без громадянства мо
жуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних 
та юридичних осіб, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою

України, законодавством або угодами між ви
щими навчальними закладами про міжнародну 
академічну мобільність.

4. Іноземці, які здобули повну загальну серед
ню освіту у закордонних школах з вивченням ук
раїнської мови, та закордонні українці, статус 
яких підтверджено посвідченням закордонного 
українця, зараховуються у межах установлених 
квот прийому до вищих навчальних закладів Ук
раїни за співбесідою з предметів, передбачених 
таблицею 5 цих Правил, за рекомендаціями 
дипломатичних установ України за кордоном та 
українських національних культурних товариств 
(за наявності).

5. Іноземці та особи без громадянства, які 
вступають на навчання до НПУ імені М. П. Драго- 
манова за ступенем бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти складають співбесіду 
з предметів, передбачених таблицею 5 цих Пра
вил.

Для здобуття іноземцями та особами без 
громадянства ступеня бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) мо
лодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), 
особи складають співбесіду з української 
(російської) мови та фаху з напряму підготовки 
(спеціальності) на який (-у) вступає.

Для здобуття іноземцями та особами без 
громадянства ступеня бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) мо
лодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), 
здобутого за іншою спеціальністю (Таблиця 3), 
особи складають співбесіду з української 
(російської) мови та фаху з напряму підготовки 
(спеціальності) на який (-у) вступає, з врахуван
ням додаткових завдань під час проходження 
співбесіди.

При цьому в залежності від рівня 
відповідності освітніх програм факультетом 
(інститутом) можуть встановлюватися додаткові 
вимоги до такої категорії осіб у  частині виконан
ня додаткового індивідуального навчального 
плану впродовж першого року навчання.

Для здобуття іноземцями та особами без 
громадянства ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підго
товки) у межах вакантних місць ліцензованого 
обсягу на основі раніше здобутого ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 
магістра чи спеціаліста, особи складають 
співбесіду з української (російської) мови та фа
ху з напряму підготовки (спеціальності) на 
який/яку вступає.

При цьому в залежності від рівня 
відповідності освітніх програм факультетом 
(інститутом) можуть встановлюватися додаткові 
вимоги до такої категорії осіб у  частині виконан
ня додаткового індивідуального навчального 
плану впродовж першого року навчання.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра іноземці та особи 
без громадянства, складають співбесіду з ук
раїнської (російської) мови та фаху зі спеціаль
ності на яку вступає.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра за іншою 
спеціальністю, іноземці та особи без громадян
ства, складають співбесіду з української 
(російської) мови та фаху зі спеціальності на яку 
вступає, з врахуванням додаткових завдань під 
час проходження співбесіди.

При цьому в залежності від рівня 
відповідності освітніх програм факультетом 
(інститутом) можуть встановлюватися додаткові 
вимоги до такої категорії осіб у  частині виконан
ня додаткового індивідуального навчального 
плану впродовж першого року навчання.

Іноземці та особи без громадянства, які не 
менше одного року здобувають ступінь бакала
вра та виконують у повному обсязі навчальний 
план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки) на другий 
курс за іншою формою навчання в межах ва
кантних місць ліцензованого обсягу складають 
співбесіду з української (російської) мови та 
предметів, передбачених таблицею 5 цих Пра
вил.

При цьому в залежності від рівня 
відповідності освітніх програм факультетом 
(інститутом) можуть встановлюватися додаткові 
вимоги до такої категорії осіб у  частині виконан
ня додаткового індивідуального навчального 
плану впродовж першого року навчання.

6. Співбесіда проводиться протягом 10 робо
чих днів з моменту подачі заяви на здобуття пев
ного ступеня вищої освіти іноземцем чи особою 
без громадянства.

7. Іноземці, які вступають на навчання для 
здобуття певного ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня), зараховуються до НПУ 
імені М. П. Драгоманова не пізніше 15 листопа
да на підставі наказів про зарахування, що ве- 
рифікуються в Єдиній базі.

8. Іноземці та особи без громадянства пода
ють до Приймальної (відбіркової) комісії такі до
кументи:

1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про поперед

ню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до 

документа про освіту), в якому міститься інфор
мація про його успішність з навчальних дис
циплін;

4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров'я, 

засвідчений офіційним органом охорони здо
ров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий 
не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчан

ня в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або 

документа, що посвідчує особу без громадянст
ва;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім 
іноземців, які прибули з країн, з якими укладено 
угоди про безоплатне надання екстреної медич
ної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця 

(за наявності).

XIX. Зарахування на 
звільнені місця протягом 
перших днів навчання 

та зберігання робіт 
вступників

1. Особи, які без поважних причин не присту
пили до занять протягом 10 днів від дня їх почат
ку, відраховуються з НПУ імені М. П. Драгомано- 
ва, про що видається відповідний наказ, який 
верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів 
відбувається протягом наступних п'яти робочих 
днів з урахуванням положень та вимог пункту 2 
розділу XVII цих Правил. При цьому накази про 
зарахування таких осіб формуються і верифіку- 
ються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

2. Роботи вступників, виконані ними на вступ
них екзаменах, творчих конкурсах, фахових ви
пробуваннях, співбесідах, які не прийняті на на
вчання, зберігаються протягом одного року, 
потім знищуються, про що складається акт.

XX. Забезпечення 
відкритості та прозорості 
при проведенні прийому

1. На засіданні приймальної комісії мають 
право бути присутніми представники засобів 
масової інформації (не більше двох осіб від од
ного засобу масової інформації).

2. Громадські організації можуть звернутися 
до Міністерства освіти і науки України із заявою 
про надання їм права вести спостереження за 
роботою приймальних комісій. Громадські ор
ганізації, яким таке право надано Міністерством 
освіти і науки України, можуть направляти на 
засідання приймальних комісій своїх спос
терігачів. Приймальні комісії зобов'язані створи
ти належні умови для присутності громадських 
спостерігачів на своїх засіданнях, а також нада
ти їм можливість ознайомлення з документами, 
що надаються членам комісії, до засідання.

3. НПУ імені М. П. Драгоманова зобов'язаний 
створити умови для ознайомлення вступників з 
ліцензією на здійснення освітньої діяльності, 
сертифікатами про акредитацію відповідної 
спеціальності (освітньої програми, напряму 
підготовки). Правила прийому, відомості про 
ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти 
державного бюджету за кожною спеціальністю 
(освітньою програмою, напрямом підготовки) та 
освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у 
тому числі про кількість місць, що виділені для 
вступу поза конкурсом, оприлюднюються на 
веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова не 
пізніше робочого дня, наступного після затверд
ження/погодження чи отримання відповідних 
відомостей.

4. Голова приймальної комісії, як правило, 
оголошує про засідання комісії не пізніше дня, 
що передує дню засідання, в особливих випад
ках - не пізніше ніж за три години до початку 
засідання. Оголошення разом із проектом по
рядку денного засідання оприлюднюється на 
веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова.

5. Подання вступником недостовірних персо
нальних даних, недостовірних відомостей про 
наявність права на зарахування поза конкурсом, 
права на першочергове зарахування, права на 
зарахування за співбесідою, про здобуту раніше 
освіту, про участь в учнівських олімпіадах та кон- 
курсах-захистах Малої академії наук України, 
про проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання є підставою для відрахування сту
дента.

6. Інформування громадськості про ліцензо
ваний обсяг, граничний обсяг місць, що фінан
суються за кошти державного бюджету, 
вартість навчання за спеціальностями 
(спеціалізаціями, освітніми програмами), пе
ребіг подання заяв щодо вступу, рекомендуван
ня до зарахування та зарахування до НПУ імені 
М. П. Драгоманова здійснюється інформаційни
ми системами, в тому числі системою "Кон
курс", на підставі даних, внесених приймальною 
комісією до Єдиної бази, із зазначенням кате
горій вступників відповідно до розділів X - XII цих 
Правил.

7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийо
му документів на навчання для отримання сту
пеня бакалавра НПУ імені М. П. Драгоманова 
зобов'язаний оприлюднити на власному веб- 
сайті та внести до Єдиної бази інформацію про 
граничний обсяг місць, що фінансуються за ко
шти державного бюджету, на спеціальності 
(спеціалізації, освітні програми), у тому числі 
кількість місць для осіб, які вступають поза кон
курсом.
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