II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти в
НПУ імені М. П. Драгоманова
1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, - 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 вищої освіти за іншою спеціальністю предметною
спеціальністю, спеціалізацією, освітньою програмою) 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. НПУ імені М. П. Драгоманова може
встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо включення
додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального
навчального плану студента та обмеження щодо можливого поєднання
спеціальностей різних галузей.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі
скороченим строком навчання) для здобуття ступеня бакалавра.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста та вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією, освітньою
програмою), можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі
скороченим строком навчання). НПУ імені М. П. Драгоманова може
встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо включення
додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального
навчального плану студента та обмеження щодо можливого поєднання
спеціальностей різних галузей.
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на
основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були
відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають
право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньокваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою
або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями)
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.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції
згідно з додатком 1.
Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень
державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які

проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після
01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.
5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем
проживання яких є територія проведення операції Об’єднаних сил (на період її
проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються
наказом № 697.

