І. Загальні положення
1. Правила прийому на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова в 2019
році розроблені на основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про
вищу освіту» та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України
в 2019 році затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
11 жовтня 2018 року за № 1096 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (надалі – Умови прийому).
2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова є ліцензія Міністерства освіти і науки України та
затверджені Вченою радою ці Правила прийому на навчання до
НПУ імені М. П. Драгоманова в 2019 році (далі - Правила прийому).
3. Прийом до НПУ імені М. П. Драгоманова здійснюється на конкурсній
основі за відповідними джерелами фінансування.
4. Організацію прийому вступників до НПУ імені М. П. Драгоманова
здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом 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 08 грудня 2015 року
(протокол № 7), зі змінами від 23 червня 2016 року (протокол №15) відповідно
до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015
року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015
року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти
оприлюднюється на офіційному веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова.
Приймальна
комісія
НПУ імені М. П. Драгоманова
забезпечує
дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також
відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою
для
видання
відповідного
наказу
ректором
НПУ імені М. П. Драгоманова та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до НПУ імені М. П. Драгоманова,
вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної
комісії
оприлюднюються
на
офіційному
веб-сайті
НПУ імені М. П. Драгоманова в день прийняття або не пізніше наступного дня
після прийняття відповідного рішення.
5. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації
до зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним
замовленням) на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими
вступниками) конкурсного бала;
відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) - конкурсна
пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням
визначається при адресному розміщенні бюджетних місць в межах між
кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення
або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум
державного замовлення;

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів),
творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного
іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких
пропозицій чи досягнень;
вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає
оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета,
результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник
допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних
випробувань;
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному
відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти;
єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення,
зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2019 році програмні засоби Єдиної бази
забезпечують можливість подання (реєстрації) та розгляду заяв вступників про
допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування
рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до
зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення бюджетних місць
для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на
навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені Правилами
прийому.
єдине фахове вступне випробування - форма вступного випробування з
права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на
навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає
використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання;
єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної
(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на
навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає
використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання;
кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість
вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію
при адресному розміщенні бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки
для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка);
квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка
використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних
договорів України;
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні,
осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту;
квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць, яка
може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної
середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;
квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для
фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах вищої
освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної
загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійнотехнічної
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016
року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року
за № 795/28925 (далі - наказ № 560).
В НПУ імені М. П. Драгоманова при конкурсному відборі для здобуття
певного рівня вищої освіти не застосовується квота-2;
квота-3 - визначена частина регіонального замовлення, яка може бути
використана комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на
основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
В НПУ імені М. П. Драгоманова при конкурсному відборі для здобуття
певного рівня вищої освіти не застосовується квота-3;
квота-4 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для
фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для
прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право
на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова, відповідно до
абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту»
та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої
медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб,
які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості
або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 року № 417;
конкурсна
пропозиція
(конкурс)
пропозиція
НПУ
імені М. П. Драгоманова щодо кількості місць для прийому вступників на
певний рівень вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію, освітню програму
тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на
основі здобутого освітнього рівня або ступеня. Розрізняють відкриті, фіксовані
(закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції
входять в широку конкурсну пропозицію;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з
точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції
на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв

вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень
навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного
відбору на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова;
максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість
вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована
для зарахування на місця державного замовлення;
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не
надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним
замовленням);
право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на
навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова за квотою-1 та квотою-4, квотою для
іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил прийому;
право на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до НПУ
імені М. П. Драгоманова за кошти державного бюджету (за державним
замовленням) за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та
22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше
трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується
відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів
вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням
осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській
місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, та цих Правил прийому;
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного
випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього
ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні
наукового повідомлення вступника;
пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де
1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні
бюджетних місць;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно
до цих Правил прийому;
співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного
предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої
приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до
зарахування;
творчий залік - форма вступного випробування, яка передбачає визначення
достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в
конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених
цими Правилами прийому на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції, на основі повної загальної середньої освіти;
творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття
ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або
фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної

підготовки), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю або
освітньою програмою, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на
навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних
здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу
оцінюється за шкалою, визначеною цими Правилами прийому;
технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою
Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення
відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом
про допущену технічну помилку;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/спеціаліста, яка
передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня
вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
фіксована (закрита) конкурсна пропозиція (фіксований або закритий
конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для
навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням);
широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) - сукупність відкритих
конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами
вищої освіти широкого обсягу бюджетних місць для прийому вступників на
місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на
певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита
конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної
пропозиції;
широкий обсяг (суперобсяг) бюджетних місць - кількість місць на відкриті
конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може
бути надано рекомендацію для зарахування на місця навчання за кошти
державного бюджету (за державним замовленням).
Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України
«Про зайнятість населення».
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про
вищу освіту».
6. У разі якщо конкурсна пропозиція НПУ імені М. П. Драгоманова
поєднує декілька спеціалізацій, освітніх програм тощо, то, не раніше завершення
першого року навчання, НПУ імені М. П. Драгоманова організує розподіл
студентів між ними відповідно до Порядку формування вибіркової частини
робочих навчальних планів НПУ імені М. П. Драгоманова затвердженого
рішенням Вченої ради університету (протокол № 7 від 23 лютого 2012 року) та
Положення про індивідуальний навчальний план студента НПУ
імені М. П. Драгоманова затвердженого на засіданні Вченої ради університету
(протокол № 1 від 04 вересня 2014 р.).
7. 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 порядок поселення та проживання в
гуртожитках студмістечка НПУ імені М. П. Драгоманова затвердженого Вченою
радою університету 29 травня 2014 року (Протокол № 12).
8. В НПУ імені М. П. Драгоманова наявні можливості для навчання осіб
з особливими потребами за певними спеціальностями, якщо їм не протипоказане
навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні».
9. Порядок та умови зберігання робіт вступників проводиться відповідно
до Порядку формування, ведення та зберігання особових справ студентів НПУ
імені М. П. Драгоманова
затвердженого
Вченою
радою
НПУ
імені М. П. Драгоманова 25 грудня 2014 року (Протокол № 5).
Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих
конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання,
зберігаються в секретаріаті Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова
не менше одного року, потім знищуються відповідальною особою з числа
заступників відповідального секретаря, про що складається ним акт.

