
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у 

передбачених цими Правилами прийому: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – у формі національного 

мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 

конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або 

розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому 

випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у 

формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або розгляду 

мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» – у формі магістерського 

комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного 

фахового вступного випробування, індивідуальної усної співбесіди або розгляду 

мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 

28 »Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» – у 

формі магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту, 

індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в 

передбачених цими Правилами прийому випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 

спеціальностями - у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в 

передбачених цими Правилами прийому випадках; 

в інших випадках - відповідно до Правил прийому з переліку форм 

визначених в пункті 5 розділу І цих Правил прийому. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 

особливими освітніми потребами НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням 

Приймальної комісії може забезпечити відповідні умови для проходження ними 

творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід та фахових іспитів. 

 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 

мотиваційних листів), який розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

 



3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 

зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший 

предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох 

конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 

прийому НПУ імені М. П. Драгоманова в один з цих років для відповідних 

спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та 

джерела фінансування, 

або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться,  

або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються додатками 

4.1.-4.4. до цих Правил прийому).  

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії 

України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 

предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів 

національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

У передбачених цими Правилами прийому випадках, результати 

індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість 

національного мультипредметного тесту. 

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних 

осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс 

для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей галузей знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 

адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 29 «Міжнародні 

відносини», спеціальності 035 «Філологія» та спеціальностей, для яких 

передбачено проведення творчого конкурсу), відповідно до Правил прийому 

можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів. 

Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра  на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на 

основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4.1. до цих Правил 

прийому. 

 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на 

другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком 

навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали: 

 

1) для вступу на місця державного замовлення - національного 

мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного 



оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови 

(перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий 

предмет); 

 

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - 

визначеного Правилами прийому одного предмету національного 

мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 

років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного 

тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір 

вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (предмети 

визначено в додатку 4.2. до цих Правил прийому).  

Замість другого предмету Правилами прийому може бути передбачено 

складання творчого конкурсу з спеціальностей, для яких передбачено 

проведення творчого конкурсу. 

У передбачених цими Правилами прийому випадках, результати 

індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість 

національного мультипредметного тесту. 

 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра, зараховуються: 

 

1) для вступу на спеціальності 081 «Право»: 

результати магістерського комплексного тесту, 

або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з 

права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років 

(у будь-яких комбінаціях), 

або результати вступного іспиту для іноземців з права та іноземної мови. 

Результати єдиного фахового вступного випробування з права та 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за 

бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського 

комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів 

єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та 

магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 

балів. 

У передбачених цими Правилами прийому випадках замість результатів 

магістерського комплексного тесту використовуються результати 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та права; 

 

2) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне 

управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»: 



результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового 

іспиту, 

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови. 

У передбачених цими Правилами прийому випадках замість результатів 

магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови; 

 

3) для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

02 »Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», 04 «Богослов’я», 

10 »Природничі науки», 11 «Математика та статистика», 12 «Інформаційні 

технології», 23 «Соціальна робота», 24 «Сфера обслуговування»: 

результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення; 

результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних 

листів (відповідно до цих Правил прийому) при вступі на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб; 

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху. 

 

6. Конкурсний бал розраховується: 

 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ  

 

або КБ = ТК, 

де  

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця 

переведення тестових балів з української мови, математики, історії України 

національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 

до цих Правил прийому; 

ТК – оцінка творчого конкурсу; 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НПУ імені 

М. П. Драгоманова для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу 

на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка (додаток 2). Якщо конкурсний бал вступника при 

цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200; 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності 

визначені в додатку 4.1. до цих Правил прийому. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням 

Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох 

конкурсних предметів за вибором вступника. 



Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з 

олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, 

чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за 

спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична 

культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал 

вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 

200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених 

змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань 

з визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх 

проведення, зайнятого місця та результату. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий 

(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00 

(місто Київ); 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на 

спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2); 1,00 - в інших 

випадках; 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200; 

 

2) для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з 

нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2 (ТК), 

 

де 

П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу); 

 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 

081 »Право» за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2, 

де 

П1 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної 

усної співбесіди у передбачених цими Правилами прийому) з іноземної мови або 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 

до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови 

магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до 

цих Правил прийому; 



П2 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної 

усної співбесіди у передбачених цими Правилами прийому випадках) з права або 

єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 

до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського 

комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил 

прийому; 

 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей 

галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 

07 »Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, 

 

де 

П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими 

Правилами випадках випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця 

переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до 

шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил прийому; 

П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів); 

 

5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей 

галузей знань 01 »Освіта/Педагогіка», 02 »Культура і мистецтво», 

03 »Гуманітарні науки», 04 »Богослов’я», 10 »Природничі науки», 

11 »Математика та статистика», 12 »Інформаційні технології», 23 «Соціальна 

робота», 24 «Сфера обслуговування» (у разі конкурсного відбору за 

результатами фахового іспиту): 

 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

 

де П1 – оцінка фахового іспиту. 

 

6) Для вступу на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особами, 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: 

 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

 

де П1 – середнє арифметичне всіх оцінок додатку до диплому про здобутий 

рівень (ОКР) вищої освіти чи середнє арифметичне всіх оцінок із залікової 



книжки/індивідуального навчального плану студента чи витягу зі Студентської 

карти. 

 

7) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні 

випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до цих Правил 

прийому. 

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

 

7. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань 

(конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі наведене 

в додатках 4.1.-4.4. до цих Правилах прийому. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 

може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 

29 »Міжнародні відносини». 

 

8. Програми фахових іспитів, які включають і порядок оцінювання 

результатів фахових іспитів, затверджує голова Приймальної комісії за поданням 

деканів факультетів (директора інституту) не пізніше 15 травня. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість 

зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього 

незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для 

вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою 

єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за 

результатами індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру 

підсумкового бала. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, 

програми інших вступних випробувань розробляються на факультетах та за 

поданням декана факультету (директора інституту) затверджуються головою 

Приймальної комісії освіти не пізніше 15 травня.  

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих 

конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайті. У програмах мають 

міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 

підготовленості вступників. 

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головою 

Приймальної комісії і оприлюднюються на вебсайті не пізніше 1 червня. 



Вимоги до мотиваційних листів визначаються додатком 8 цих Правил 

прийому. 

Під час проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних 

листів НПУ імені М. П. Драгоманова проводить перевірку мотиваційних листів 

на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений). 

 

9. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

10. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія НПУ імені М. П. Драгоманова відповідно до Порядку подання і розгляду 

апеляцій в НПУ імені М. П. Драгоманова у 2022 році (додаток 7 до Правил 

прийому), склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора, з 

урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників 

громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів. 

 

11. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

 

12. Рішенням Приймальної комісії результати індивідуальної усної 

співбесіди, вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну 

конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в 

конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, якщо він проходив в НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

 

13. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного 

замовлення, включаючи інформацію про досягнення мінімального прохідного 

бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному 

вебсайті та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх 

проведення. 


