IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та
наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік,
який триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним
замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти
відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.
Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники визначають з
окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій,
за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення,
відповідно до Переліку наказів Міністерства освіти і науки України, якими
визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей,
за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
(додаток 3). НПУ імені М. П. Драгоманова може здійснювати прийом на
навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням), якщо
ліцензія за відповідним ступенем та спеціальністю здобута не пізніше 31 грудня
2018 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 31 травня 2019
року.
3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної
середньої освіти за галузями знань 07 «Управління та адміністрування»,
12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»), 23 «Соціальна робота» та 24 «Сфера обслуговування»,
спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) інших
галузей знань та спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», а
також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081
«Право», крім випадків, передбачених у пунктах 4-6 цього розділу, визначається
загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління
державного замовника, окремо за формами здобуття освіти, а його розподіл між
конкурсними пропозиціями НПУ імені М. П. Драгоманова здійснюється з
використанням адресного розміщення бюджетних місць.
Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у
НПУ імені М. П. Драгоманова у сфері управління Міністерства освіти і науки
України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору
виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої
освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2017
року №445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року
за № 625/32077.
Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у
НПУ імені М. П. Драгоманова у сфері управління Міністерства освіти і науки
України здійснюється з використанням критеріїв конкурсного відбору

виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів
ветеринарного спрямування) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України.
В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним
замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними
замовниками
за
спеціальностями
(предметними
спеціальностями,
спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими
(закритими)
конкурсними
пропозиціями
НПУ імені М. П. Драгоманова
здійснює самостійно.
4. Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття вищої освіти
за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальностей
011 «Освітні, педагогічні науки», 017 «Фізична культура і спорт») для осіб, які
мають право на першочергове зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова,
відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про
вишу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до
закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 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, визначається державним замовником для
кожного закладу вищої освіти, спеціальності (предметної спеціальності,
спеціалізації) та форми здобуття освіти, а його розподіл між відкритими та
фіксованими
(закритими)
конкурсними
пропозиціями
НПУ імені М. П. Драгоманова здійснює самостійно.
5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за галуззю знань
22 «Охорона здоров’я» здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних
замовників окремо за формами здобуття освіти.
Адресне розміщення державного замовлення на підготовку за
спеціальностями 081 «Право» здійснюється окремо за освітньо-професійною та
освітньо-науковою програмами у розрізі форм здобуття освіти.
6. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної
середньої освіти за предметною спеціальністю 014.02 «Середня освіта. Мова та
література (із зазначенням мови)» та спеціальностями 016 «Спеціальна освіта»,
017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за
спеціальностями 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво» галузі
знань 02 «Культура і мистецтво» визначається державними замовниками для
кожного закладу вищої освіти та кожної форми здобуття освіти, а його розподіл
між
фіксованими
(закритими)
конкурсними
пропозиціями
НПУ імені М. П. Драгоманова здійснює самостійно.
7. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані
(закриті)
та
відкриті
конкурсні
пропозиції
визначається
НПУ імені М. П. Драгоманова у межах різниці між ліцензованим обсягом та
загальним (максимальним) обсягом державного замовлення. Цей обсяг може
коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення,
включаючи перерозподіл між формами здобуття освіти, але не може

зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому
документів і заяв та завершенням зарахування вступників.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається
НПУ імені М. П. Драгоманова у межах ліцензованого обсягу.
8. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих)
конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та
кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних
пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-4, квоти для іноземців для фіксованих
(закритих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції
оприлюднюються на офіційному веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова та
визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від
державного замовника).

