
II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

1. Для здобуття вищої освіти приймаються: 

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для 

здобуття ступеня бакалавра; 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються 

особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 

«Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 

«Міжнародне право». 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 

приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої 

освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в 

іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог 

до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані 

протягом першого року навчання. Протягом першого року навчання НПУ 

імені М. П. Драгоманова може встановлювати додаткові вимоги для такої 

категорії осіб шляхом включення додаткових обов’язкових навчальних 

компонентів до індивідуального навчального плану студента, оплата додаткових 

обов’язкових навчальних компонентів проводиться відповідно до Постанови 

КМУ №796 від 27.08.10, зі змінами внесеними згідно постанови КМУ № 939 від 

12.10.10 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності. 

 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра, заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) (за 

відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть 

прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим 

строком навчання). Для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за іншою 

спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (зокрема 

зі скороченим строком навчання). Протягом першого року навчання НПУ 



імені М. П. Драгоманова може встановлювати додаткові вимоги для такої 

категорії осіб шляхом включення додаткових обов’язкових навчальних 

компонентів до індивідуального навчального плану студента, оплата додаткових 

обов’язкових навчальних компонентів проводиться відповідно до Постанови 

КМУ №796 від 27.08.10, зі змінами внесеними згідно постанови КМУ № 939 від 

12.10.10 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності. 

 

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за 

спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) 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 та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) 

програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) 

програм, затверджених наказом Міністерства освіти у науки України від 01 

лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних 

освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 

квітня 2021 р. за № 454/36076 (додаток 1). 

 

4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з таких 

територій після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про 

повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 

відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для 

здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 

березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

квітня 2021 року за N 505/36127. 

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території визначено у розділі VIII цих Правил прийому. 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re36127?ed=2021_03_01&an=23
https://ips.ligazakon.net/document/view/re36127?ed=2021_03_01&an=23

