


7. Вступні іспити, творчі конкурси відбуваються згідно розкладу 

вступних іспитів, творчих конкурсів, який оприлюднюється на сайті 

Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку реєстрації заяв та 

документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі. 

 

ІІ. Умови реєстрації 

1. Приймальна комісія НПУ імені М. П. Драгоманова (надалі – 

Приймальна комісія) приймає заяви та документи від абітурієнтів для участі 

у вступних іспитах, творчому конкурсі: 

 
1.1. На місця для навчання за кошти державного бюджету: 

1.1.1. для абітурієнтів, що проходитимуть вступні іспити  

з 24.07.20 до 18.00 години 08.08.20. 

1.1.2. для абітурієнтів, що проходитимуть творчий конкурс 

з 24.07.20 до 18.00 години 10.08.20. 

 
1.2. На місця для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

з 24.07.20 до 18.00 години 09.10.20. 

 
2. Абітурієнт у терміни визначені п. 1 цього розділу має подати до 

Приймальної комісії (м. Київ, вул. Пирогова, 9) або надіслати на офіційну 

електронну адресу Приймальної комісії (pk@npu.edu.ua) в паперовому або 

електронному вигляді заяву, завірену власним підписом (додаток 1), а також: 

копії (фотокопії) документа, що посвідчує особу (всіх заповнених 

сторінок); 

фотокартку розміром 3 × 4 см; 

копії (фотокопії) документа про повну загальну середню освіту або 

довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня. 

 
У разі подачі  заяви в електронному вигляді в темі електронного листа 

вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові і слова: «реєстрація на вступні 

іспити/творчі конкурси». В тексті листа претендент обов’язково зазначає 

прізвище, ім’я, по батькові (повністю). 

mailto:pk@npu.edu.ua


3. Технічний секретар Приймальної комісії та/або відповідальна особа 

за ведення електронної пошти Приймальної комісії (надалі – відповідальна 

особа) перевіряє заяву і документи (копії/фотокопії документів) та/або 

електронні листи на відповідність, в тому числі п. 2 даного положення та 

реєструє в журналі реєстрації заяв та документів для участі у вступних 

іспитах, творчому конкурсі. 

4. Приймальна комісії протягом 3-х робочих днів після отримання 

заяви і документів (копій/фотокопій документів) від вступника допускає чи 

не допускає його для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі. 

Повідомлення про допущення чи не допущення до участі у вступних 

іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному сайті 

Приймальної комісії, а також може надсилатися на пошту вступнику 

зазначену ним у його заяві. Оприлюднення повідомлення про допущення чи 

не допущення відбувається в день засідання Приймальної комісії, але не 

пізніше останнього дня подачі заяв та документів (копій/фотокопій 

документів) для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі. 

 

ІІІ. Право вступника 

1. Усі спірні питання, пов’язані з оцінюванням вступних іспитах, 

творчому конкурсі вступників вирішуються на засіданні Приймальної комісії 

за заявою вступника. 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії       Т. О. Олефіренко 

 


